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Prohlášení zpracovatele posudku  
   
 

Posudek o vlivech záměru „CPI Park Plzeň“ na životní prostředí (dále jen 
„posudek“) jsem zpracoval podle požadavků vyplývajících z § 9 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na 
životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998 Ministerstvem 
životního prostředí v  dohodě s  Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR 
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle 
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. ve smyslu § 24 odst. 1  zákona č. 100/2001 Sb., která byla 
aktuálně prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: MZP/2021/710/4478 
ze dne 1. 9. 2021. 
 
   
 

 
 
 

                                                                                                
        Ing. Václav Obluk       
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ÚVOD 
 
  
 Posuzovaný záměr  společnosti Czech Property Investments, a.s. „CPI Park Plzeň“ 
představuje rozvoj území při komunikaci I/20 v severozápadní části města Plzně na volné 
ploše naproti stávajícímu obchodnímu centru Globus, a to výstavbou a provozem 6 objektů 
označených jako RAD1-6 a parkovacího domu, který navazuje na budovu RAD-3. 
 

Jednotlivé objekty mají sloužit pro obchod (RAD1-2) či skladování a lehkou výrobu 
(RAD3-6). Předpokládaná výška objektů RAD1-2 je cca 9,5 m, RAD3-6 a parkovacího domu 
cca 13,5 m. Počet zaměstnanců celého areálu je konzervativně odhadován na cca 860. 
Předpokládaný počet parkovacích stání pro osobní automobily je cca 653 (cca 399 
v parkovacím domě a cca 254 venkovních stání).  

 
Součástí záměru je řešení celého dotčeného území včetně areálové dopravní 

i technické infrastruktury a řešení srážkových vod. Území záměru je součástí rozvojové 
plochy 1_42 Zóna Karlovarská. Záměr má být realizován na severní části této rozvojové 
plochy. 

 
Plocha areálu je cca 176 098 m2 (zastavěná plocha cca 59 196 m2, zpevněné plochy 

cca 35 378 m2 a nezpevněné plochy cca 81 524 m2). 
 
 Dopravně bude areál napojen přes stávající okružní křižovatku na silnici I/20. 
Předpokládaný denní nárůst dopravy je konzervativně odhadován na 1 200 osobních, 
130 lehkých a 48 těžkých nákladních vozidel a 20 autobusů v jednom směru.  
 
 Posuzovaný záměr je z hlediska umístění i vlastního řešení předložen jako invariantní.      
 
 Termín zahájení realizace záměru je uvažován v  1. čtvrtletí roku 2023, termín 
dokončení realizace záměru ve 4. čtvrtletí roku 2025.       
 
 Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou 
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného  
oznámení záměru „CPI Park Plzeň“ (dále jen „oznámení záměru“), dokumentace vlivů 
záměru „CPI Park Plzeň“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) a tento posudek.        
 

Jedním z nezbytných podkladů pro navazující řízení, ve kterých se bude rozhodovat 
o povolení záměru, je i závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „CPI Park 
Plzeň“ na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) podle § 9a  zákona 
č. 100/2001 Sb.            
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
       
   

1. Název záměru   

CPI Park Plzeň     
  

2. Kapacita (rozsah) záměru  

Posuzovaný záměr představuje výstavbu a provoz 6 objektů označených jako RAD1-6 
a parkovacího domu, který navazuje na budovu RAD-3. 
Jednotlivé objekty mají sloužit pro obchod (RAD1-2) či skladování a lehkou výrobu 
(RAD3-6). Předpokládaná výška objektů RAD1-2 je cca 9,5 m, RAD3-6 
a parkovacího domu cca 13,5 m.  
Počet zaměstnanců celého areálu je konzervativně odhadován na cca 860. 
Předpokládaný počet parkovacích stání pro osobní automobily je cca 653 (cca 399 
v parkovacím domě a cca 254 venkovních stání). 

Plocha areálu:  cca 176 098 m2 

Zastavěna plocha:  cca 59 196 m2  cca 34 % 
Objekt RAD-1  cca   5 310 m2  obchodní jednotka, služby 
Objekt RAD-2  cca   5 042 m2  obchodní jednotka, služby 
Objekt RAD-3  cca   5 009 m2  lehká výroba 
Objekt RAD-4  cca   9 226 m2  lehká výroba 
Objekt RAD-5  cca 16 349 m2  sklad 
Objekt RAD-6  cca 15 783 m2  lehká výroba 
Parking  cca   2 477 m2 
Doprovodné objekty: 

Nádrž 1  cca 79 m2 
Strojovna 1  cca 24 m2 
Nádrž 2  cca 79 m2 
Strojovna 2  cca 24 m2 
Vrátnice  cca 15 m2 

Zpevněné plochy  cca 35 378 m2  cca 20 % 

Nezpevněné plochy  cca 81 524 m2  cca 46 % 

Dopravně bude areál napojen přes stávající okružní křižovatku na silnici I/20. 
Předpokládaný denní nárůst dopravy je konzervativně odhadován na 1 200 osobních, 
130 lehkých a 48 těžkých nákladních vozidel a 20 autobusů v jednom směru.  
 

3. Umístění záměru 

kraj:  Plzeňský 

obec:   Plzeň 

katastrální území: Radčice u Plzně 

Umístění záměru je navrhováno do území při komunikaci I/20 v severozápadní části 
města Plzně na volné ploše naproti stávajícímu obchodnímu centru Globus. Území 
záměru je součástí rozvojové plochy 1_42 Zóna Karlovarská. Záměr má být realizován 
na severní části této rozvojové plochy.       
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4. Oznamovatel 

Czech Property Investments, a.s. 
 

5. IČ oznamovatele 

427 16 161 
 

6. Sídlo oznamovatele 

Vladislavova 1390/17 
110 00 Praha 1 - Nové Město    
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II.   POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 
 
 

1. Úplnost dokumentace 
 
 Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům tohoto zákona. Pokud jde o vlastní obsah, 
resp. rozsah dokumentace, je vzhledem k dané etapě přípravy záměru, jeho charakteru, 
umístění a opatřením k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dostačující 
k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.      

 
Predikce potenciálně významných vlivů záměru na životní prostředí je 

v  dokumentaci řešena s využitím standardních modelů a metodik. Zvýšená pozornost 
byla s ohledem na charakter záměru a zájmového území věnována zejména znečištění 
ovzduší a hlukové zátěži a dále rovněž vlivům záměru na přírodu a krajinu, vodu 
a půdu (v přílohové části přepracované dokumentace je k dispozici rozptylová studie 
a hluková studie a dále hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody, vyhodnocení 
vlivu na krajinný ráz, světelná studie, hydrogeologické posouzení a vyhodnocení 
důsledků na zemědělský půdní fond včetně pedologického průzkumu). Adekvátní  
pozornost byla věnována i dalším aspektům vlivů záměru na životní prostředí.         

 
V  dokumentaci jsou i některé dílčí nedostatky, nepřesnosti, resp. nedopatření, 

komentované v příslušných částech tohoto posudku, které však v žádném případě 
nemohly ovlivnit celkový výsledek hodnocení vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví provedeného v přepracované dokumentaci.    
 
 Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány 
podle § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., neměly vliv na celkový výsledek hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v  dokumentaci a sloužily 
především k vypořádání vyjádření obdržených k  dokumentaci a formulování podmínek 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví v návrhu závazného stanoviska pro 
příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,  který je 
součástí tohoto posudku.       
 
 Celkově lze konstatovat, že dokumentace vzhledem k dané etapě přípravy 
záměru a opatřením k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví v podstatě 
odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví a z hlediska kvality ji lze hodnotit jako standardní.     
 
 Záležitosti, které byly předmětem vyjádření obdržených k  dokumentaci a které 
se týkaly  vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejících 
s posuzovaným záměrem, jsou standardně řešitelné v rámci  další přípravy 
záměru pro navazující řízení k povolení záměru,  a  to i  na základě požadavků 
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., které jsou  formulovány 
v rámci návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského 
kraje, odbor životního prostředí, jako podmínky k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví.    
 
Poznámka: Náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech tohoto posudku. 
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Shrnutí posouzení zpracovatele posudku 
          
 Dokumentace vzhledem k dané etapě přípravy záměru  a opatřením k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. 
a věnuje se všem zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
spojeným s posuzovaným záměrem.       
 
 Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „CPI Park Plzeň“ na životní 
prostředí a veřejné zdraví je v dané etapě přípravy záměru dostačující k možnosti 
posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního 
prostředí, a  ukončit posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
      
 

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 
 
ČÁST  A  dokumentace  
ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
 
V této části dokumentace jsou uvedeny údaje týkající se oznamovatele záměru, resp. 
oprávněného zástupce oznamovatele záměru. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 K této části dokumentace nejsou připomínky, uvedené údaje jsou (ve vztahu 
k obchodnímu rejstříku) správné.       
 
ČÁST  B  dokumentace 
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru, možnosti kumulace s jinými 
záměry a zdůvodnění umístění záměru je uveden popis technického a technologického řešení 
záměru, výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být potenciálně vlivy 
záměru zasaženy, a výčet rozhodnutí v navazujících řízeních podle § 9a odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky. Údaje o záměru jsou 
i s ohledem na údaje uvedené v dalších částech dokumentace, včetně její přílohové části, 
v podstatě dostačující pro hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví.   

 
 K výčtu navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. na 
str. 38 dokumentace se uvádí, že ve smyslu § 9a odst. 3 a § 3 písm. g) zákona 
č. 100/2001 Sb. je závazné stanovisko podkladem pro vydání rozhodnutí v následujících 
navazujících řízeních (připadajících do úvahy pro daný případ):     
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-   územní řízení a stavební řízení,  
- řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami,  
- a popřípadě řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje. 

V případě uvedeného libovolného řízení (územního řízení, stavebního řízení) podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, je podle § 13 odst. 6 citovaného zákona dotčeným správním 
orgánem příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. v daném případě 
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní. V případě řízení o povolení k nakládání 
s povrchovými vodami je dotčeným správním orgánem Magistrát města Plzně, odbor 
životního prostředí, v případném řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje 
je dotčeným správním orgánem Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního 
prostředí.    
 
 Ve vztahu k vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru 
z hlediska územně plánovací dokumentace (tj. vyjádření Magistrátu města Plzně, 
odboru stavebně správního, č.j.: MMP/135676/21 ze dne 3. 5. 2021, uvedené v příloze 
dokumentace), se uvádí, že pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací 
dokumentaci, resp. o soulad záměru s územně plánovací dokumentací, je třeba 
konstatovat, že účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení 
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání 
rozhodnutí o povolení záměru. Rozhodnutí o povolení záměru jsou vydávána až na 
základě příslušných navazujících řízení k povolení záměru, v rámci kterých bude kromě 
jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou územně plánovací dokumentací. 
Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví totiž nemůže 
samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací ovlivnit 
velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které se 
v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. Proto pouze aspekt 
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může být jediným relevantním 
hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při 
návrhu závazného stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů 
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (tj. nikoliv z hlediska 
územně plánovací dokumentace).                 
 
B.II. Údaje o vstupech    
B.II.1. Půda 
Areál bude realizován na intenzivně zemědělsky využívané půdě. Realizací záměru dojde 
k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 149 060 m2 (69 263 ve 
II. třídě ochrany, 63 566 ve III. třídě ochrany a 16 231 ve IV. třídě ochrany).  
Podle pedologického průzkumu bude na ploše 149 060 m2 skryto 45 866 m3 kulturních vrstev 
půdy (navržená mocnost skrývky v průměru 0,35 m). 
Celkový objem kulturní vrstvy půdy k rozprostření na zbývající ploše pozemků 
(se započtením ztratného 5%) činí 37 567 m3. Zbývajících 8 299 m3 skrývky bude použito pro 
sadové úpravy v okolí navržených objektů. 
Záměrem bude také dotčena polní cesta v jižní části záměru, která není součástí zemědělského 
půdního fondu.  
Řešením odvodu srážkových vod z území budou dotčeny dva lesní pozemky (jedná se 
o trubní vedení odtoku srážkových vod z retence do Radčického potoka o délce trasy 
cca 86 m). Rozsah případného záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalého či 
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dočasného) není v současnosti znám. Vzhledem k charakteru stavby a její velikosti bude 
případný zábor nevýznamný. 
B.II.2. Voda    
Pitná voda bude spotřebovávána zejména pro sociální potřeby, úklid a k pití (část spotřeby 
vody pro sociální zařízení bude dotována z akumulací srážkových vod, podíl těchto vod bude 
proměnný). Předpokládaná spotřeba vody pro potřeby zaměstnanců bude pro všechny 
provozy cca 18 770 m3/rok. 
V provozech se bude používat voda jako mycí prostředek při úklidu a čištění znečištěných 
podlah výrobně skladovacích objektů (objem cca 70 m3/rok). 
Užití technologických vod se nepředpokládá. 
Záměr počítá s využitím srážkové vody jako vody užitkové (je předpoklad držení stálé vodní 
hladiny v retenčním systému v severní části území, značný objem dešťových vod bude 
v akumulační nádrži sloužit pro splachování WC a taktéž jak pro závlahu zelených ploch 
areálu, tak i pro doplňování vody v požární nádrži). 
Při realizaci záměru bude pitná voda používána pouze k základní očistě pracovníků stavby 
v mobilních buňkách sociálního zařízení (spotřeba vody nespecifikována, běžná). 
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje 
V rámci výstavby záměru lze konstatovat potřebu stavebních materiálů, které z větší části 
mohou být po ukončení životnosti stavby recyklovány. 
Místním zdrojem budou výkopové materiály, které budou využity na terénní úpravy. 
Za provozu budou dále spotřebovávány pohonné hmoty a elektrická energie. 
B.II.4. Energetické zdroje 
Teplo 
Záměr bude napojen na stávající horkovod, předpokládaná spotřeba tepla pro vytápění 
a ohřev TUV je cca 64 608 MWh/rok. 
Elektrická energie 
Odhadovaný soudobý příkon je cca 5 MW, odhadovaná spotřeba el. energie je cca 
13 870 MWh/rok (záměr předpokládá instalaci fotovoltaických panelů na střechy objektů 
a jejich napojení na lokální distribuční síť areálu - dojde k úspoře el. energie z distribuční 
sítě.). 
Zemní plyn 
Pro záměr se využití zemního plynu nepředpokládá. 
B.II.5. Biologická rozmanitost 
V současnosti je území využíváno k pěstování zemědělských plodin, a to konvenčním 
zemědělstvím, které je k životnímu prostředí a biodiverzitě území nepříznivé (jedná se 
o plochy intenzivně obhospodařované, pravidelně ošetřované herbicidy). Plevelní druhy na 
těchto plochách mají malou pokryvnost a vyskytují se především na okrajích, v úzkých 
pruzích nezasažených herbicidy. Tyto plochy nenabízejí dostatek refugií ani potravních 
příležitostí pro živočichy. Vzhledem ke strojovému obdělávání půdy nejsou tyto plochy 
vhodným biotopem pro řadu živočichů a trvale se zde vyskytují pouze některé druhy 
s vysokou populační dynamikou. 
Vzhledem k charakteru území (obdělávaná zemědělská půda) je biologická rozmanitost 
v území nízká. V dotčeném území nebyly zjištěny žádné reprezentativní výskyty přírodních 
stanovišť. 
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Dopravní infrastruktura 
Dopravní trasy 
Pro vlastní dopravní obsluhu zemědělských pozemků západní části území je navržena účelová 
komunikace, která je napojena na komunikaci mezi objekty RAD-2 a RAD-3 a dále lemuje 
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zájmové území po jeho západní hranici (vede severojižním směrem a umožňuje obsluhu 
všech zemědělských pozemků v okolí, končí až severně od objektu RAD-6). 
Záměr bude dopravně napojen na stávající kruhový objezd na komunikaci I/20 (kruhový 
objezd a stávající navazující komunikace bude nutné zkapacitnit - zkapacitnění není součástí 
záměru a bude realizováno nezávisle na záměru). Vzhledem k předpokladu realizace části 
západního městského okruhu Plzně před realizací záměru je při hodnocení dopravní zátěže 
území s realizací dané části městského okruhu počítáno. 
Doprava generovaná záměrem 
Předpokládaný denní nárůst dopravy je 1 200 osobních, 130 lehkých a 48 těžkých nákladních 
vozidel a 20 autobusů v jednom směru. 
Rozpad nově generované osobní dopravy je uvažován: 30 % směr I/20 Karlovy Vary a 70 % 
směr I/20 Plzeň, poté 60 % směr Městský okruh a 40 % směr centrum. 
Rozpad nově generované nákladní dopravy je uvažován: 10 % směr I/20 Karlovy Vary 
a 90 % směr I/20 Plzeň, poté 70 % směr Městský okruh a 30 % směr centrum. 
Technická infrastruktura 
Ostatní infrastruktura 
Záměr bude napojen na potřebnou technickou infrastrukturu – pitná voda, kanalizace, 
el. energie a horkovod, sdělovací vedení. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
    

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění nejsou k této části dokumentace 
zásadní připomínky. Údaje jsou dostačující pro hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví a vystihují podstatu rozhodujících vstupů spojených se 
záměrem. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění je zřejmé, že z hlediska 
údajů o vstupech mají pro hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
význam zejména údaje o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a dále údaje 
týkající se dopravní obslužnosti záměru, resp. intenzity dopravy generované 
posuzovaným záměrem.   

 
B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší    
Bodové zdroje 
Záměr ke vytápění využívá připojení na centrální zásobování tepla, proto není uvažováno 
s emisemi souvisejícími s vytápěním. 
V parkovacím domě se nachází cca 399 parkovacích míst, odvětrání je uvažováno výduchem 
na střechu objektu ve výšce 18 m nad terénem. Emise znečišťujících látek jsou vyčísleny 
na 446,3 kg/rok NOx, 169,9 kg/rok PM10, 50,1 kg/rok PM2,5, 23,9 kg/rok benzenu 
a 0,0020 kg/rok benzo(a)pyrenu. 
Uvažované výrobní technologie nejsou významnými zdroji emisí. 
Liniové zdroje 
V této části dokumentace jsou na str. 49 uvedeny měrné emisní faktory sledovaných 
znečišťujících látek [kg/km.den] na příslušných navazujících komunikacích a dále emise 
sledovaných znečišťujících látek [kg/rok]  z dopravního provozu v areálu záměru.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Ve vztahu k netransparentnímu názvu části dokumentace B.III.1. Znečištění 
ovzduší, vody, půdy a půdního podloží v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. se nejprve 
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uvádí, že v této části dokumentace (s ohledem na nadřazený název části dokumentace 
B.III. Údaje o výstupech) jsou správně uvedeny údaje o výstupech, tj. údaje o emisích 
znečišťujících látek do ovzduší, neboť údaje o znečištění ovzduší jsou předmětem 
příslušné části D.I. dokumentace. K netransparentnímu názvu části B.III.1. 
dokumentace v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. se pro úplnost dále uvádí, že části  
„Znečištění vody“ a „Znečištění půdy a půdního podloží“ do této části dokumentace věcně 
nepaří (obecně část „Znečištění vody“ věcně náleží do části B.III.2. dokumentace, resp. 
do příslušné částí D.I. dokumentace, část „Znečištění půdy a půdního prostředí“ věcně 
náleží do příslušné částí D.I. dokumentace).                

 
K údajům o emisích znečišťujících látek do ovzduší – NOx, PM10, PM2,5, benzenu 

a  benzo(a)pyrenu nejsou zásadní připomínky. Pokud jde o liniové zdroje znečišťování 
ovzduší, v dokumentaci, resp. rozptylové studii jsou uvedeny, kromě emisních faktorů 
znečišťujících látek pro osobní a lehká a těžká nákladní vozidla [g/km.voz], i měrné 
emisní faktory znečišťujících látek na příslušných navazujících komunikacích 
[kg/km.den] a emise znečišťujících látek z dopravního provozu v areálu [kg/rok].    

 
Vzhledem k tomu, že v rozptylové studii nebylo odůvodněně modelováno 

znečištění ovzduší v etapě výstavby, se ve vztahu k  výstavbě uvádí, že zásadním 
aspektem je znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. částicemi frakce 
PM10 a PM2,5, a to zejména v rámci povrchové prašnosti. K problematice prašnosti je 
třeba obecně uvést, že vyčíslení emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce 
PM10 a PM2,5, je značně obtížné a bilanční metody (i následné výpočetní metody 
znečištění ovzduší) jsou nepřesné a nespolehlivé. Reálné emise tuhých znečišťujících 
látek, resp.  částic frakce PM10 a PM2,5, jsou totiž značně variabilní, neboť jsou kromě 
jiného silně ovlivňovány klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich 
reálná velikost bude dále záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje 
prašnosti) a vlhkosti příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí 
může být významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním 
nejvíce exponovaných ploch  při nepříznivých klimatických podmínkách (v době 
velkého sucha), čištěním vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace a popřípadě i 
komunikací. Při realizaci záměru proto bude třeba věnovat náležitou pozornost zejména 
opatřením k omezení prašnosti.           
 
 Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší v etapě výstavby jsou zahrnuta 
do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.   
 

Při respektování opatření k ochraně ovzduší nepředstavuje aspekt znečišťování 
ovzduší ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví.            
 
B.III.2. Znečištění vody    
Srážková voda 
Podmínkou pro zástavbu v území (rozvojové plochy 1_42 Zóna Karlovarská) je splnění limitu 
odtoku dešťových vod stanoveného v Generelu odvodnění města Plzně na 4 l/s/ha. Při splnění 
této podmínky je možný odtok z území 39,46 ha (plocha zóny) x 4 l/s/ha = 158 l/s.  
Budou vyskytovat dva druhy srážkových vod. Jedná se o čisté, či mírně znečištěné vody ze 
střech objektů, které budou v co největší míře zasakovány. Druhým typem jsou srážkové vody 
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střední až vysoké míry znečištění dle TNV 75 9011, které pocházejí ze zpevněných ploch 
a parkovišť (mohou být kontaminovány uhlovodíky C10-C40) a které budou vedeny přes 
retenční plnoprůtokové odlučovače ropných látek s hodnotou koncentrace na výstupu 
1,0 mg/l.  
Dešťové vody budou odváděny v souladu s Generelem odvodnění města Plzně (regulovaný 
odtok 4l/s/ha). 
Jako ochrana Radčického potoka před přívalovými dešti je na západní a jižní straně 
zájmového území navržen průleh pro zachycení průtoků Q100 ze zastavěného území, které 
nepojme kanalizace. 
Splašková voda 
Splaškové vody budou svedeny do čerpací stanice a dále do splaškové kanalizace. Množství 
splaškových vod bude zhruba odpovídat množství spotřeby pitné vody - cca 18 770 m3/rok. 
Odpadní vody vedené na ČOV budou co do kvality odpovídat hodnotám na úrovni městských 
odpadních vod. 
U žádného z provozů záměru se nepředpokládá produkce vod technologických. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou s ohledem na   charakter záměru a navržená 
opatření k ochraně vod zásadní připomínky.  

 
Relevantní opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu 

závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.     

 
Při respektování opatření k ochraně vod nepředstavuje aspekt odpadních vod ve 

spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví.    
 
B.III.3. Odpady    
V  dokumentaci je tabulkové formě uveden přehled předpokládaných druhů odpadů v průběhu 
výstavby a z provozu.     
   
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní 
připomínky. S ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze při 
respektování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů na úseku 
odpadového hospodářství očekávat nestandardní situace s nepříznivým vlivem na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

 
 Při respektování opatření týkajících se odpadového hospodářství nepředstavuje 
aspekt odpadů ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví.   
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B.III.4. Ostatní emise a rezidua    
Hluk 
Mobilní zdroje hluku 
Mobilním zdroje hluku je automobilová doprava. Předpokládaná doprava generovaná záměr 
je 1 200 osobních, 130 lehkých a 48 těžkých nákladních vozidel a 20 autobusů v jednom 
směru (konzervativně není uvažováno s žádnou dopravou sdílenou či přetaženou). 
Stacionární zdroje hluku 
V dokumentaci jsou na str. 54 uvedeny hodnoty akustického výkonu a provozní doba pro 
všechny uvažované zdroje hluku. Další zdroje jako např. lokální odvětrání místností, 
hygienických zařízení apod. nebudou akusticky významné a jejich vliv lze zanedbat. 
Dále je mezi stacionární zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po neveřejných komunikacích 
a parkovištích. 
Vibrace 
Nepředpokládá se, že v rámci provozu budou v areálu umístěny zdroje vibrací o hygienicky 
významných intenzitách. 
Záření 
Zařízení provozovaná v areálu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o hygienicky 
významných intenzitách. 
Zápach 
Záměr není zdrojem zápachu. 
Jiné výstupy  
Světelný smog 
Areál bude osvětlen osvětlovacími tělesy umístěnými přímo na fasádě hal ve výšce 8 m 
v odstupu 12 m podél nakládacích ramp, v rámci fasády mimo rampy pak ve větším odstupu 
24 m. S ohledem na volbu technologie speciálního LED osvětlení s minimalizací modrého 
světla a se směrovým působením světla k zemi, bude intenzita prosvětlení areálu ve srovnání 
s tradičním řešením osvětlení (halogenové lampy) významně nižší. 
Vlastní zdroj světla nebude z okolí, tj. z bočních pohledů viditelný, a z širšího okolí osvětlení 
bude vnímáno pouze jako projev ohraničených světelných paprsků, směřujících k zemi. Za 
šera a tmy se tedy bude osvětlení areálu vizuálně projevovat jako řada k zemi směřujících 
světelných nerozbíhavých paprsků světla. Svojí celkovou intenzitou se bude jednat o nepříliš 
výrazné osvětlení, bez tendence generovat světelný smog z pohledu prozáření oblohy nad 
areálem (eliminace všesměrného efektu šíření světa do vzdušného prostoru). 
Světelný smog bude eliminován také vybavením světlíků na střechách objektů s automaticky 
zatahovatelnými roletami. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
    

K této části dokumentace, která se má prioritně týkat údajů o výstupech 
(tj. údajů o emisních charakteristikách), nejsou s ohledem na údaje v hlukové studii, 
údaje ve světelné studii a dále ve vztahu k charakteru záměru (z hlediska  vibrací, záření 
a zápachu) zásadní připomínky.  

 
V případě zápachu, tj. látek obtěžujících zápachem, se však z metodického 

hlediska uvádí, že látky obtěžující zápachem jsou podle § 2 písm. b) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, znečišťujícími látkami 
a tudíž mají být komentovány v části B.III.1. dokumentace, tj. nikoliv v části B.III.4. 
dokumentace. 
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Při respektování přijatých opatření týkajících se rušivého osvětlení 
nepředstavuje aspekt zdrojů hluku, vibrací, záření a rušivého osvětlení ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví.    

 
B.III.5. Doplňující údaje 
Rizika vzniku havárií 
Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Tyto jsou srovnatelné s obdobnými běžně 
provozovanými obchodními, či výrobně-skladovými objekty. Objekty budou vybaveny 
samohasícími a požárně signalizačními zařízeními a dále také elektronickým zabezpečovacím 
zařízením. 
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečného zboží 
nebude běžně prováděna. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
    
 K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění 
zásadní připomínky s tím, že pokud jde o realizaci záměru, jedná se o zásah do krajiny, 
resp. krajinného rázu, který je řešen v části dokumentace D.I.9. Vlivy na krajinu a její 
ekologické funkce. Hodnocení vlivů záměru na krajinu je proto komentováno v rámci 
posouzení části dokumentace D.I.9. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce.  
 

Pokud se jedná o rizika vzniku havárií, která jsou předmětem části dokumentace 
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných 
významných vlivů z nich plynoucích, jsou komentována  v rámci posouzení části D.II. 
dokumentace.     
 
ČÁST  C  dokumentace 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
V této části dokumentace je uveden přehled nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území, charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny 
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem 
ovlivněny a celkové zhodnocení stavu životního prostředí dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, 
je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků 
posoudit.   
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Údaje v této části dokumentace jsou v podstatě dostačující k posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Vzhledem k charakteru záměru a jeho 
umístění byla v rámci dokumentace věnována pozornost všem dostupným 
environmentálním charakteristikám zájmového území, které by mohly být vlivy 
posuzovaného záměru potenciálně významně ovlivněny.           
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Ve vztahu k části C.III. přepracované dokumentace se však uvádí, že neobsahuje 

zcela transparentní zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení. Tato skutečnost však není zásadní, neboť údaje shromážděné 
v  dokumentaci umožňují posouzení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení provést. Pokud se tedy jedná o hledisko únosného 
zatížení území, vzhledem k charakteru posuzovaného záměru jsou relevantními kritérii 
především stav znečištění ovzduší a stav hlukové zátěže v dotčeném území.     
 

V případě hodnocení stavu znečištění ovzduší v dotčeném území (tj. výchozí 
úrovně imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší) se ve vztahu k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášce 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány 
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší rozhodující). Z údajů ČHMÚ, tj. klouzavých průměrů koncentrací 
znečišťujících látek za období let 2015 – 2019 uvedených v dokumentaci, resp. 
rozptylové studii, stejně jako z aktuálních údajů za období let 2016 – 2020 zveřejněných 
4. 11. 2021, vyplývá, že v dotčeném území jsou dodrženy imisní limity všech relevantních 
znečišťujících látek Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, lze tedy zatížení dotčeného území 
z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší považovat za únosné.            
    

Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (tj. výchozí 
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T), z údajů o dopravním hluku 
uvedených v  dokumentaci, resp. hlukové studii, vyplývá, že v místech, která by mohla 
být nejvíce dotčena hlukem, tj. v chráněném venkovním prostoru staveb (bytových 
objektech Krašovská č.p. 1722/2, Studentská č.p. 2086/63 a č.p. 2241/103, Karlovarská 
č.p. 100/180 a č.p. 104/157) lze pro chráněný venkovní prostor staveb využít korekci na 
starou hlukovou zátěž a že za tohoto předpokladu jsou příslušné hygienické limity hluku 
plněny. Pokud se jedná o stacionární zdroje hluku, z údajů uvedených v dokumentaci, 
resp. hlukové studii, vyplývá, že i v tomto případě jsou příslušné hygienické limity hluku 
plněny. Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, lze tedy zatížení území z hlediska výchozí 
hlukové situace považovat za únosné.    
 

Na základě celkového posouzení výchozího stavu životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení, tj. výchozí úrovně zatížení území 
(v relevantních kritériích stavu znečištění ovzduší a stavu hlukové zátěže) lze shrnout, že 
s ohledem na charakter záměru  a jeho environmentální charakteristiky lze považovat 
záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný.    
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ČÁST  D  dokumentace 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
 
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají 
z výstavby a existence záměru 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví    
Teoreticky se může vliv záměru na obyvatelstvo projevit vlivem automobilové dopravy 
záměru na znečišťování ovzduší a hlukovou zátěž a dále vlivem osvětlení krajiny. 
Ze závěrů rozptylové a hlukové studie je možné konstatovat, že u nejbližší (nejdotčenější) 
obytné zástavby nedojde vlivem provozu záměru k významnému zhoršení hodnocených 
parametrů, ani překročení limitních hodnot, a to ani v kumulaci s dalšími realizovanými nebo 
připravovanými projekty v okolí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je záměr umisťován do severozápadního okraje města, kde se 
vyskytuje značné množství velmi silných zdrojů všesměrně se šířícího osvětlení (prosklená 
fasáda OC Globus a jeho venkovní osvětlení, osvětlení areálů v rámci průmyslové zóny 
Košutka v sousedství aj.), bude kumulativní příspěvek takto osvětleného areálu CPI Parku 
k nárůstu světelného smogu poměrně nevýznamný, neboť jej „přebije“ celkový efekt 
současných četných zdrojů osvětlení výše zmíněných areálů. 
Realizace záměru sebou nese zvýšení nabídky pracovních míst v území napříč všemi 
pozicemi s dobrou dopravní dostupností, která bude zajištěna i možností využití hromadné 
dopravy, a taky zvýšení občanské vybavenosti a rozvoj služeb v blízkém okolí. 
Záměr přinese do obecného rozpočtu významné daňové výnosy, které mohou podpořit 
investice ke zlepšení prostředí v městské části. 
Záměr bude mít nevýznamný přímý negativní vliv na veřejné zdraví na lokální úrovni. 
S rozvojem území souvisí zvýšení nabídky služeb i pracovních příležitostí a navýšení 
obecného rozpočtu, a to může být předpokladem pro mírné pozitivní ovlivnění 
socioekonomické situace zejména místních obyvatel. 
Vliv záměru na obyvatelstvo lze vyhodnotit jako mírně pozitivní, lokální, dlouhodobý. Jedná 
se o vliv sekundární, trvalý. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace, nejsou s ohledem na údaje o znečištění ovzduší 
v rozptylové studii, údaje o hlukové zátěži v hlukové studii a údaje  týkající se rušivého 
osvětlení ve světelné studii zásadní připomínky. Vzhledem k údajům soustředěným 
v  dokumentaci lze s provedeným hodnocením vlivů na obyvatelstvo v podstatě 
souhlasit, i když nebylo provedeno kvantitativní hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví provedené  v dokumentaci v zásadě odpovídá vlivům 
záměru na znečištění ovzduší (viz dále uvedený komentář k části dokumentace 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima), vlivům záměru na hlukovou situaci a vlivům záměru 
z hlediska rušivého osvětlení (viz dále uvedený komentář k části dokumentace 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky)  
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Relevantní opatření týkající se ochrany veřejného zdraví jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského 
kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.       

 
 Při respektování opatření k ochraně veřejného zdraví nepředstavuje aspekt vlivů 
na veřejné zdraví ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených 
s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví považovat za 
přijatelné.  

 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima    
Vlivy na ovzduší 
Pro vyhodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou 2 
dokumentace. 
Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny lokálně zejména kolem 
příjezdové komunikace v areálu záměru a u přilehlé okružní křižovatky. U nejbližší obytné 
zástavby jsou příspěvky k imisním koncentracím významně nižší. 
Vypočtený maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje do 
0,25 % příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní 
koncentraci oxidu dusičitého za nejnepříznivějších rozptylových podmínek činí v omezeném 
prostoru při parkovacím domu 1,25 % imisního limitu. S ohledem na stávající úroveň imisní 
zátěže nepředpokládáme dosažení ani překročení imisního limitu pro roční průměrné ani 
maximální hodinové koncentrace NO2 v důsledku provozu záměru. 
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících 
látek frakce PM10 dosahují cca do 3 % hodnoty imisního limitu. Včetně započtené 
předpokládané pozaďové imisní zátěže nepředpokládáme dosažení ani překročení hodnot 
imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Dále bylo výpočtem ověřeno, že 
vlivem provozu záměru ve výhledovém stavu dojde k navýšení četnosti překračování 
imisního limitu pro maximální 24-hodinovou koncentraci PM10 o 1-2 dny. 
Maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce 
PM2,5 činí cca 1,5 % imisního limitu a nemá podstatný vliv na imisní situaci ve výhledovém 
stavu. 
Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují do 
0,6 % hodnoty imisního limitu a rovněž nezpůsobí změnu imisní zátěže území ani dosažení či 
překračování stanoveného imisního limitu. 
Výpočtově byl dále hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. 
V případě této škodliviny dosahuje nejvyšší příspěvek záměru cca do 1% hodnoty imisního 
limitu. V důsledku realizace hodnoceného záměru nedojde k významné změně imisní zátěže 
benzo(a)pyrenem v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. 
Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr má na výhledovou imisní zátěž lokality málo 
významný vliv a nezpůsobí významnou změnu stávající imisní situace ani vznik nových 
nadlimitních stavů, a to i s uvážením kumulativního vlivu způsobeného jak vlivem stávajících 
zdrojů, tak výstavbou obchodní zóny jižně od záměru. 
Vlivy na klima 
Záměr je realizován tak, aby byl v souladu se strategiemi na ochranu klimatu, a snaží se 
naplňovat mitigační a adaptační opatření zmíněná v adaptační strategii města Plzně. 
V souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR se předpokládají 
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v rámci realizace záměru opatření pro přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vč. 
jejích dopadů. 
Z hlediska vlivu na mikroklima území budou realizována vhodná opatření pro snížení vlivu 
areálu na mikroklimatické podmínky. Střechy objektů jsou navrženy z odrazivých materiálů 
a barev – vysoká odrazivost slunečního záření. Nezpevněné plochy záměru budou vhodně 
zatravněny a udržovány, a osázeny vzrostlou zelení (stromy a keřové patro), která v současné 
době v území chybí. 
Bude upraven vodní režim v území. Podél západní a jižní části území bude vybudován tzv. 
průleh (protierozní opatření zadržující vodu a půdu v krajině + záchyt povodňových vod). 
Dojde tak ke stabilizaci nekontrolovatelného odtoku srážkových vod z území. Řešení 
srážkových vod počítá také s budováním otevřeného retenčního systému v severní části 
území. Odtok z kaskády nádrží na SZ bude proveden otevřeným korytem, kdy dojde ke 
zpomalení odtoku. Nevznikají tak velké rychlosti proudění a bude docházet k určitému 
výparu a částečnému vsaku, v korytě může docházet k vytváření tůní. Dané území bude 
vhodně ozeleněno, což přispěje k zpomalení odtoku vody z retencí. Retenčně zasakovací 
nádrže a průleh budou řešeny přírodně blízkým způsobem a budou osázeny vhodnou 
vodomilnou vegetací. U nádrží se předpokládá udržování stálé přirozené vodní hladiny 
(dotace srážkami). Předpokládá se tak vytvoření nového přírodního stanoviště. Vodní plocha 
bude spolupůsobit na lokální úrovni klimatu, tedy spolupůsobit při regulaci teploty území 
snižováním zjevného tepla. 
Z hlediska vlivů záměru na možný vznik tepleného ostrova, je možné uvést, že kombinací 
navržených mitigačních (fotovoltaika, bílé střechy, ozelenění areálu, využití zasakovacích 
dlaždic) a adaptačních opatření (využívání srážkových vod k zálivce, doplňování požární 
nádrže a na splachování WC, vybudování průlehu pro Q100) dojde k významnému snížení 
možného vlivu záměru na zvýšení teploty v jeho bezprostřední blízkosti. Vznik tepelného 
ostrova se vzhledem k velikosti, charakteru záměru a realizovaným opatřením nepředpokládá. 
Záměr uvažuje o instalaci fotovoltaických panelů na střechy objektů. Dále budou budovy 
areálu zatepleny. Realizací daných opatření dojde k významné úspoře el. energie 
z neobnovitelných zdrojů. Lze předpokládat, že realizací daného opatření dojde k snížení 
produkce CO2 až 2 970 t za rok. U zateplení budov lze při hrubém konzervativním odhadu 
předpokládat, že může dojít k úspoře až 15 % energie. 
Vzhledem k uvedeným opatřením, které spočívají zejména v realizaci ekostabilizačních prvků 
v území (zadržení vody v lokalitě v systému přírodě blízkých otevřených retencí 
s udržováním vodní hladiny, maximalizace zelených ploch s výsadbami dřevin a křovin), lze 
vlivy záměru na klima považovat v porovnání se stávajícím využití území pro intenzivní 
zemědělství, za akceptovatelné. 
   
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 S ohledem na charakter záměru a údaje soustředěné v rozptylové studii, která je 
přílohou 2 dokumentace,  nejsou k této části dokumentace z hlediska vlivů na ovzduší 
zásadní připomínky. Vliv záměru na ovzduší, jehož příspěvky ke znečištění ovzduší 
příslušnými znečišťujícími látkami jsou celkově nízké, je i vzhledem k hodnotám úrovně 
znečištění ovzduší v dotčeném území přijatelný. 

 
Ve vztahu k etapě výstavby se opakuje, že zásadním aspektem je znečišťování 

ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. částicemi frakce PM10 a PM2,5, a to 
zejména v rámci povrchové prašnosti. K problematice prašnosti je třeba obecně uvést, 
že vyčíslení emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10 a PM2,5, je značně 
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obtížné a bilanční metody (i následné výpočetní metody znečištění ovzduší) jsou 
nepřesné a nespolehlivé. Reálné emise tuhých znečišťujících látek, resp.  částic frakce 
PM10 a PM2,5, jsou totiž značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány 
klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále 
záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje prašnosti) a vlhkosti 
příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí a tím i příspěvků ke 
znečištění ovzduší může být významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních 
ploch“ a skrápěním nejvíce exponovaných ploch  při nepříznivých klimatických 
podmínkách (v době velkého sucha), čištěním vozidel vyjíždějících na veřejné 
komunikace a popřípadě i komunikací. Při realizaci záměru proto bude třeba věnovat 
náležitou pozornost zejména opatřením k omezení prašnosti.      

 
 Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, 
odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

  
Pokud se jedná o vlivy záměru na klima, resp. zranitelnost záměru vůči změně 

klimatu, vzhledem k charakteru záměru, jeho situování a uvažovaným mitigačním 
a adaptačním opatřením nejsou k této části dokumentace připomínky.    

 
 Při respektování opatření k ochraně ovzduší a uvažovaných mitigačních 
a adaptačních opatření ve vztahu ke změně klimatu nepředstavuje aspekt vlivů na 
ovzduší a klima ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při 
respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na ovzduší 
a klima považovat za přijatelné.  

 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, event. další fyzikální a biologické charakteristiky    
Hluk    
Pro vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie, která je 
přílohou 3 dokumentace. 
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
V nulové variantě (tj. bez realizace záměru) jsou ve všech výpočtových bodech plněny 
hygienické limity, a to i po zprovoznění městského okruhu a „Komerčního centra Plzeň“. 
V aktivní variantě, i přes nárůst dopravy na příjezdových komunikací, nedojde u žádného 
hlukově chráněného objektu podél těchto komunikací k vzniku nadlimitního působení. 
U nejexponovanějších chráněných objektů dojde po zprovoznění záměru k navýšení 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku o cca 0,6 dB v denní době a o cca 0,8 dB v noční době, 
při současném dodržení hygienických limitů. 
Hluk z provozu stacionárních zdrojů 
Při maximálním akustickém výkonu všech zdrojů navrhovaného záměru bude příspěvek 
u nejbližšího hlukově chráněného objektu cca 26 dB v denní době a cca 20 dB v noční době. 
Při uvažování dominantních stacionárních zdrojů OC Globus, „Komerčního centra Plzeň“, 
zimního stadionu a SENESI Plzeň, může hluková situace u nejbližších chráněných objektů 
dosahovat úrovně do 44 dB v denní a 38 dB v noční době. V kumulaci s oznamovaným 
záměrem „CPI Park Plzeň“ by došlo k nevýznamnému zhoršení hlukové situace do 
cca 0,1 dB v denní a noční době. 
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Při maximálním výkonu všech zdrojů oznamovaného záměru a vzhledem k výrazné imisní 
rezervě k dosažení hygienického limitu (vlivem posuzovaného záměru), by samotný záměr 
v kumulaci (energetickém součtu hluku) s teoretickým zatížením u nejbližší obytné zástavby 
na hranici základního limitu (tj. 50/40 dB v době denní/noční) nepředstavoval navýšení 
hladiny akustického tlaku ani o 0,1 dB. 
Lze potvrdit, že ani při spolupůsobení s ostatními zdroji hluku v dotčeném území nedojde 
vlivem realizace záměru u nejbližších hlukově chráněných objektů k potenciálnímu vzniku 
nových nadlimitních stavů. 
Hluk z výstavby 
Hluk v průběhu výstavby je vzhledem ke vzdálenosti hlukově chráněných objektů 
spolehlivě řešitelný. Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v noční době 
(22:00-6:00 hod.). 
V případě nasazení vyššího počtu stavebních mechanismů budou práce organizovány tak, aby 
nedocházelo k jejich souběžnému provozu na plný výkon, případně bude upraveno jejich 
časové nasazení v průběhu pracovní doby.  
Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky 
Pro vyhodnocení vlivů z hlediska rušivého osvětlení byla zpracována světelná studie, která je 
součástí přílohy 5 dokumentace. 
Řešené území i jeho širší okolí lze, vzhledem k jeho umístění na periferní části plzeňské 
aglomerace, dle normy ČSN EN 12464-2, charakterizovat jako zónu E3, tedy zónu 
představující světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí. 
Osvětlení záměru je navrženo v souladu s doporučeními uvedenými v Metodickém pokynu 
k předcházení a snižování světelného znečištění (MŽP, 2020). 
Na základě limitů uvedených v Jednoduché osvětlovací příručce (MŽP, 2021) lze konstatovat, 
že díky vhodnému technickému řešení osvětlení záměru, které je navrženo v souladu 
s novými vědeckými a technickými poznatky, nebudou obyvatelé obytných objektů v širším 
okolí záměru v důsledku umělého osvětlení záměru ovlivněni, jelikož nedochází k průniku 
umělého jasu oblohy, oslnění a světelnému přesahu do intravilánu obce, navíc intenzita 
osvětlení je minimalizována jak samotným umístěním záměru mimo obytnou oblast, tak 
i předpokládaným technickým řešením. 
Případné působení jednotlivých forem světelného znečištění ve smyslu Jednoduché 
osvětlovací příručky (MŽP, 2021) posuzovaného záměru na vybrané složky životního 
prostření je souhrnně vyhodnoceno v tabulce níže.  
 

Forma světelného znečištění Poznámka 
 
umělý jas oblohy 

Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno chytrým režimem osvětlení 
Minimalizováno roletami na světlíkách 

oslnění Minimalizováno způsobem instalace svítidel 

neúměrná intenzita osvětlení 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 

 
světelný přesah do intravilánu obce 

Minimalizováno umístěním záměru mimo obytnou oblast 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 

 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

S ohledem na charakter záměru, jeho situování a údaje soustředěné v hlukové  
studii, která je přílohou 3 dokumentace,  nejsou k této části dokumentace z hlediska 
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vlivů na hlukovou situaci zásadní připomínky. Záměr je z hlediska vlivů na hlukovou 
situaci přijatelný.   

 
Z hlukové studie vyplývá, že vlivem dopravy generované posuzovaným záměrem 

dochází u nejexponovanějších chráněných objektů k navýšení ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T o cca 0,6 dB v denní době a o cca 0,8 dB v noční době s tím, že 
příslušné hygienické limity hluku nejsou překročeny (uplatňování hygienického limitu 
hluku pro starou hlukovou zátěž je založeno na tom, že stará hluková zátěž je konkrétní 
hodnota hluku z roku 2000  v daném bodě, v denní a noční době, která může být 
z právního hlediska zvýšena maximálně o +2 dB.). Nárůst o 0,6 resp. 0,8 dB lze 
z hlediska nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, označit jako nevýznamný. Rovněž hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku lze ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě považovat za 
nevýznamný.  

    
Pokud se jedná o rušivé osvětlení,  vzhledem k situování záměru a údajům 

soustředěným ve světelné studii, která je součástí přílohy 5 dokumentace, nejsou v této 
části dokumentace připomínky.   

 
 Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže a rušivého osvětlení jsou zahrnuta 
do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.            

 
Při respektování protihlukových opatření a opatření týkající se rušivého osvětlení 

nepředstavuje aspekt hlukové zátěže a rušivého osvětlení ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. 
Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na hlukovou situaci a rušivé osvětlení považovat za přijatelné. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody    
Pro vyhodnocení vlivů na zásoby podzemních vod a stávající vodní zdroje bylo zpracováno 
hydrogeologické posouzení, které je přílohou 6 dokumentace. 
Vliv na povrchové vody    
Vliv na jakost povrchových vod 
Vzhledem k zabezpečení odvádění vod (splaškové vody budou svedeny na ČOV, srážkové 
vody s možnou kontaminaci budou přečištěny přes ORL) se při dodržení relevantních 
provozních řádů a platných předpisů vlivy na povrchové vody nepředpokládají. 
Vlivy na odvodnění území 
Na části lokality je evidován soubor staveb pro odvodnění, které pochází z roku 1970, nelze 
tak vyloučit zásah do částí meliorací. V případě, že dojde ke kolizi objektů s meliorací, dojde 
k přeložení meliorace. Obecnou snahou je zachovat původní podmínky v území 
a zrychlenému odtoku podzemní vody z území bránit. 
Srážková voda zachycená v areálu záměru bude odváděna regulovaně, dle požadavku 
generelu odvodnění města Plzně do stejné vodoteče, jako je stávající přirozený odtok z území. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám není území vhodné pro využití vsakování dešťových 
vod. Dešťové vody lze využívat pro zalévání zelených ploch, případně i pro provoz 
budovaných objektů (doplňování požární vody, splachování WC). 
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Z důvodů předpokládané kumulace vlivu na odtokové poměry v důsledku předpokládaného 
postupného zastavění rozvojového území je podmínkou pro zástavbu zde splnění limitu 
odtoku dešťových vod stanoveného v Generelu odvodnění města Plzně na 4 l/s/ha. Při splnění 
této podmínky je odtok z území 158 l/s (39,46 ha * 4 l/s/ha). Při Q50 bude z území odtékat 
max 158 l/s,  předpoklad průtoku v Radčickém potoku při Q50 je několik m3, což znamená, že 
navýšení průtoku o 0,158 m3/s je v porovnání s očekávaným průtokem nevýznamné. 
Odtokové poměry tedy nebudou novou zástavbou zhoršeny. 
Realizací průlehu v západní části území bude významně snížen dopad případných 
mimořádných srážek, dojde k pozitivnímu ovlivnění povodňových stavů poklesem 
odváděného množství vod z území. 
Vliv na podzemní vody 
Na lokalitě dochází zejména k evapotranspiraci, méně pak k povrchovému odtoku a pouze 
částečně k přirozené infiltraci do mělkých úrovní horninového prostředí, které se následně 
odvodňují do povrchové vodoteče. K hlubší infiltraci vod dochází pouze velmi omezeně, 
vsakovací poměry lokality jsou složité. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám lokality není vhodná realizace likvidace přebytečných 
srážkových vod centralizovaným vsakováním přes podzemní vsakovací objekty. V rámci 
záměru jsou tak navrženy otevřené retenčně-vsakovací nádrže a příkopy. 
Navržené retenčně-vsakovací nádrže zajistí, v případě stálého nadržení vody v nádržích, 
zpětnou infiltraci vod v množství cca 24,6 % celkové roční srážky z nově zastavěných ploch. 
Vliv záměru na vydatnost okolních vodních děl lze vyloučit. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru, jeho situování, 
výsledky hydrogeologické posouzení, které je přílohou 6 dokumentace, a navržená 
opatření k ochraně vod zásadní připomínky.  

 
S navrženým řešením nakládání se srážkovými vodami se lze vzhledem 

k podmínkám v území ztotožnit. Pokud se jedná o zasakování srážkových vod, je 
limitováno i přírodním koloběhem, který je dán tím, že po dopadu srážkových vod na 
povrch dochází k odvodu vody ve třech složkách (evapotranspirací, povrchovým 
odtokem a vsakem), a na který je třeba se v ideálním případě orientovat. Přitom na 
lokalitě dochází zejména k evapotranspiraci a mělkému podpovrchovému odtoku vod do 
povrchové vodoteče.   

 
Ve vztahu k problematice jakosti povrchových vod se uvádí, že nelze ve vztahu 

k záměru, resp. navrženým opatřením očekávat významný vliv na povrchové vody. 
V případě srážkových vod z  příslušných „znečištěných“ ploch v areálu lze uvažovat 
prakticky pouze se znečištěním ropnými látkami (v ukazateli C10 – C40) s tím, že tyto 
vody budou čištěny v odlučovačích ropných látek s garantovanou výstupní koncentrací 
do 1 mg/l. Takto vyčištěné vody budou svedeny do retenčního systému a dále 
regulovaným odtokem do Radčického potoka. Ve vztahu k výše uvedenému a rovněž 
i s ohledem na přirozenou atenuaci ropných látek lze považovat předkládané řešení 
srážkových vod z hlediska jakosti povrchových vod za přijatelné. Pokud se jedná 
o zimní údržbu příslušných ploch, doporučuje se, aby byla prováděna přednostně 
inertním posypem, tj. s maximálním omezením využití chemických látek a přípravků).  
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 Relevantní opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.       
 

Při respektování opatření k ochraně vod nepředstavuje aspekt vlivů na vody ve 
spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným 
záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na vody považovat za přijatelné. 
 
D.I.5. Vlivy na půdu    
Pro vyhodnocení vlivů na půdu bylo zpracováno vyhodnocení důsledků na zemědělský půdní 
fond, jehož součástí je i pedologický průzkum, které je přílohou 7 dokumentace. 
Vlivy na půdu a její znečištění 
Riziko znečišťování půdy škodlivými látkami bude spojeno s obdobím výstavby, okrajově 
i v období provozu předkládaného záměru. Jedná zejména o riziko úniku ropných látek 
v případě vzniku havarijních situací. 
V období provozu může docházet k rozptylu kontaminantů z komunikací do okolí, jedná se 
zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické uhlovodíky vzniklé 
především nedokonalým spalováním pohonných hmot. Vzhledem k charakteru záměru je 
však riziko znečišťování okolních půd v období provozu minimální. 
Při realizaci záměru dojde před terénními úpravami k postupné skrývce ornice i půdního 
podloží v území, ornice i podorniční vrstva bude umístěna na mezideponie a chráněna proti 
znehodnocení (znečištění, rozplavení). Ornice bude využita na zemědělských pozemcích 
k zvýšení kvality obdělávaných půd. 
Realizací záměru nedojde k znečištění, či zániku kvalitních půdních vrstev, tyto budou 
využity zejména pro zemědělské účely k zvýšení produkčního potenciálu, případně pro 
ozelenění areálu. 
Vlivy na zemědělský půdní fond 
Navrhovaný záměr je umisťován na zastavitelné plochy přímo na k.ú. města. 
V rámci záměru se předpokládá odnětí cca 15 ha intenzivně obhospodařované zemědělské 
půdy. Pro stavbu bude skryta jen nejnutnější část zemědělského půdního fondu. Další část 
pozemků v území bude nadále zemědělsky využívána. 
Stávající vymezení BPEJ dle VUMOP v katastrálním území Radčice u Plzně vycházející 
z velkoplošných průzkumů realizovaných v období let 1960 - 1990 postrádá odpovídající 
prostorovou přesnost a zároveň nejspíše v tomto období došlo na části zájmového území 
k uložení vrstvy navážek. Aktualizace BPEJ v celých katastrálních územích nebyla dosud 
v tomto katastru provedena. 
Na předmětném území pro odnětí ze ZPF se dle katastru nemovitostí zčásti vyskytují 
pozemky zařazené ve II. třídě ochrany. I když zjištěná skutečná kvalita půdy hodnotám 
II. třídy ochrany zcela neodpovídá (dle Pedologického průzkumu – AZ GEO, 2020, se jedná 
o méně až středně produkční půdy), nedošlo prozatím k přehodnocení zatřídění kvality půdy, 
a proto je nutno z těchto hodnot vycházet. Půdy v území záměru jsou řazeny do II. III. a IV. 
třídy ochrany. V území se nenachází nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany. 
V daném území je dle územního plánu vymezena rozvojová lokalita 1_42 Zóna Karlovarská – 
plocha ochodu, služeb a výroby. Pozemky s těmito půdami jsou zahrnuty do této plochy, tedy 
s vynětím těchto půd se na úrovni územního plánování počítá. 
Lze konstatovat, že vlivy na půdu náležící do ZPF, vzhledem k rozsahu území (cca 15 ha) 
jsou z hlediska odebrání funkce negativní. Problematika ochrany ZPF je však primárně řešena 
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v procesu pořizování ÚPD (resp. její změny), pro potřebnou funkci území, a tedy i pro 
zástavbu jsou vybírány a schvalovány plochy, které jsou ze pohledu potřebné funkce a vlivů 
nejvýhodnější. 
Ačkoliv zábor ZPF je negativním vlivem, působení tohoto vlivu je minimalizováno jak 
umístěním záměru na plochy určené k zastavění, tak i samotným řešením záměru, který 
předpokládá minimalizace potřebných záborů (např. parkovací dům pro OA), minimalizace 
zpevněných ploch (zasakovací dlaždice pro venkovní stání OA) a částečně kompenzuje 
mimoprodukční funkce půdy prostřednictvím důmyslně navrženého vodohospodářského 
řešení (kaskáda otevřených, přírodě blízkých retencí umožňující evapotranspiraci a částečně 
i zásak, průleh pro Q100, vsakovací průlehy v zeleném pásu komunikací) a taktéž zeleného 
pásu pod VN, který bude zatravněn a bude v režimu ekologického hospodaření. 
Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Řešením odvodu srážkových vod z území do Račického potoka budou dotčeny dva lesní 
pozemky v k.ú. Radčice u Plzně. Dle požadavku správce zde nebude volné koryto, ale trubní 
vedení. Délka potrubí bude 86 m. Plocha dotčeného lesního pozemku bude v co největší míře 
minimalizovaná. 
Přesný rozsah možného záboru (trvalého či dočasného) není ve stávající fázi projektové 
přípravy znám. Vzhledem k charakteru a rozsahu zásahu jsou vlivy na PUPFL 
akceptovatelné. 
 
Posouzení zpracovatele posudku    
 

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru,  jeho umístění, 
výsledky provedeného vyhodnocení důsledků na zemědělský půdní fond, které je 
přílohou 7 dokumentace, a rovněž i na vazbu záměru na příslušnou územně plánovací 
dokumentaci zásadní připomínky.  

 
Ve vztahu k problematice odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu pro nezemědělské účely (posuzovaný záměr je spojen s potřebou odnětí 
zemědělské půdy v celkovém rozsahu 14,9060 ha, z toho 6,9263 ha ve II. třídě ochrany, 
6,3566 ha v III. třídě ochrany a 1,6231 ha v IV. třídě ochrany) je třeba poukázat i na 
skutečnost, že podle § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, se zemědělská půda podle kvality rozděluje do 
5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu (z hlediska bonitovaných půdně 
ekologických jednotek), i když kvalita zemědělské půdy se podle § 3b odst. 1 cit. zákona 
odvíjí od širšího spektra ukazatelů (charakteristiky fyzikální, chemické nebo fyzikálně-
chemické a biologické). Z výsledků pedologického průzkumu, který je přílohou 
vyhodnocení důsledků na zemědělský půdní fond, vyplývá, že  zjištěná skutečná kvalita 
půdy hodnotám II. třídy ochrany zcela neodpovídá (jedná o méně až středně produkční 
půdy).  

 
Zároveň je však třeba konstatovat, že v daném případě byla možnost odnětí  

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělský účel deklarována 
příslušným územním plánem, v rámci jehož přípravy byl aspekt ochrany zemědělského 
půdního fondu nutně zvažován, neboť příslušný územní plán byl jako koncepce 
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Přitom proces posuzování záměru ve smyslu § 3 
písm. a) zákona č.  100/2001 Sb. nemůže suplovat proces posuzování koncepce (strategie, 
politiky, plánu nebo programu) ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. 
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Nicméně vliv na zemědělský půdní fond je třeba z hlediska rozsahu záboru 
považovat za nepříznivý, avšak vzhledem k výše uvedenému za přijatelný. 

  
 Relevantní opatření týkající se ochrany půdy jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.       

 
Při respektování opatření k ochraně půdy nepředstavuje aspekt vlivů na půdu ve 

spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným 
záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na půdu považovat za přijatelné.  
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
Vlivy na horninové prostředí  
Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí. 
Vlivy na přírodní zdroje 
 Záměr nebude mít vliv na přírodní zdroje. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a jeho umístění 
připomínky.  

 
Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje  

nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí.  Záměr je z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje 
přijatelný. 
 
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)    
Pro vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost (faunu, flóru, ekosystémy) bylo  
zpracováno hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb., které je přílohou 4 dokumentace. 
V rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo 
identifikováno mírné zhoršení stavu ve srovnání se stávajícím stavem lokality. 
Hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména na zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Záměr negativně ovlivní lokalitu z hlediska fragmentace, migrační prostupnosti pro živočichy 
a krajinného rázu. Zásah do krajinného rázu bude místy až silný, bude ale prostorově omezen 
na samotný prostor okolní odlesněné plošiny. 
Záměr může mít nevýznamný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných 
druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace zvláště chráněných druhů podstatným 
způsobem narušeny nebudou. 
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících 
zvláště chráněných druhů: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čmelák (Bombus sp.), 
ještěrka obecná (Lacerta agilis), mravenec (Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), 
svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius colurio), ťuhýk šedý (Lanius 
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excubitor), a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních 
ochranných podmínek. 
V případě nálezu mravenišť mravenců r. Formica je doporučen záchranný transfer. Z důvodu 
minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, 
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost (faunu, flóru, ekosystémy) nejsou 
s ohledem na údaje soustředěné v provedeném hodnocení vlivu zásahu na zájmy 
ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., které je přílohou 4 dokumentace, 
zásadní připomínky. Z tohoto hodnocení vyplývá, že nepříznivé vlivy záměru na přírodu 
je možné omezit navrženými opatřeními a že záměr je tudíž možné považovat za 
akceptovatelný.  

 
Relevantní opatření týkající se ochrany přírody jsou zahrnuta do podmínek 

návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, 
odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.   

 
Při respektování opatření k ochraně přírody nepředstavuje aspekt vlivů na 

biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) ve spojení s posuzovaným záměrem 
limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze 
shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru 
na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) považovat za přijatelné. 

 
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce     
Pro vyhodnocení vlivů na krajinu bylo  zpracováno vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, které 
je přílohou 5 přepracované dokumentace.  
Souhrnné hodnocení záměru na zákonná kritéria krajinného rázu je prezentování níže 
v tabulce. Hodnocený záměr se bude nejvýznamněji vizuálně projevovat v relativně úzce 
vymezeném krajinném prostoru, na úrovni základního krajinářského celku (ZKC), v rámci 
odlesněné plošiny, jež zahrnuje pouze část mísa krajinného rázu MKR H5, kde byl vliv na KR 
vyhodnocen místy až jako silný. Širší krajinné prostory v rámci nadřazeného krajinářského 
celku (NKC), v rámci oblasti krajinného rázu ObKR Malesická plošina a Hornobřízská 
pahorkatina, nebudou záměrem vizuálně prakticky dotčeny, nebo jen velmi okrajově 
a celkově zde byl vliv záměru vyhodnocen maximálně jako slabý. 
 
Vyhodnocení vlivů záměru na kritéria krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Kritéria podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Vliv záměru (ZKC) Vliv záměru (NKC)  
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na ZCHÚ žádný žádný 
Vliv na VKP žádný žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný žádný 
Vliv na estetické hodnoty středně silný až silný slabý 
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině středně silný až silný slabý 
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Na území města Plzně byly vymezeny 3 zóny ochranného pásma krajinného rázu pro která 
jsou stanoveny ochranné podmínky umisťování staveb. Hodnocené území zasahuje do pásma 
II - území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu a III - území s běžným stupněm 
ochrany krajinného rázu a do pásma SUK - silně urbanizovaná krajina. S ohledem na to, že 
rozsah nejvýznamnějších vlivů navrhované stavby, se omezuje na relativně úzce vymezeném 
krajinném prostoru, v rámci odlesněné plošiny, jež zahrnuje pouze část MKR H5, s jen 
okrajovými vizuálními přesahy do MKR I2, I5 a I8, a stavba se prakticky nebude vizuálně 
uplatňovat v dálkových pohledech z širšího okolí, lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů 
nepřekračuje tyto ochranné podmínky. 
Krajinný ráz v rámci dotčeného krajinného prostoru (DoKP) se jen zčásti vyznačuje 
přítomností estetických hodnot a harmonického měřítka či vztahů, a to především v severní až 
severozápadní části hodnoceného území. Krajinný ráz je však zejména z pohledu 
harmonického měřítka a harmonických vztahů v současnosti již částečně narušen přítomností 
komerčních a jiných areálů, vizuálními průniky okraje zástavby města, vč. přítomností 
technicistních staveb vysílačů a kumulací vedení VN. Záměr je v tomto území umisťován do 
dosud nezastavěného prostoru zorněné plošiny coby severního rozvojového předpolí zástavby 
Košutky v blízkosti OC Globs. 
Realizace záměru bude představovat místy až silný zásah do krajinného rázu hodnoceného 
území, avšak míra tohoto zásahu se bude omezovat pouze na samotný prostor odlesněné 
plošiny, a to převážně jen v zóně blízkých pohledů. Z větších odstupů (od severu) již bude 
vizuální působení objektů slabé. Záměr se s ohledem na konfiguraci terénu a okolní lesní 
celky prakticky nebude vizuálně projevovat v širší krajinné scéně, tj. z dálkových pohledů. 
Záměr tak byl z pohledu vlivů na krajinný ráz, i s přihlédnutím kontextu současných vlivů 
zástavby severního okraje města, vyhodnocen jako akceptovatelný. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
 

K této části dokumentace nejsou s ohledem na umístění záměru a výsledky 
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, které je přílohou 5 dokumentace zásadní 
připomínky.  

 
I když z hlediska vlivů na krajinný ráz budou změny související s realizací 

záměru samozřejmě přispívat ke zvýraznění „průmyslového“ charakteru území, 
z provedeného vyhodnocení vyplývá, že významnější vlivy se budou  projevovat pouze 
v relativně úzce vymezeném krajinném prostoru. Přitom vliv záměru na přírodní 
hodnoty KR byl vyhodnocen jako převážně středně silný, vliv na historické a kulturní 
charakteristiky KR jako středně silný, místy až silný a vliv na estetické hodnoty, 
harmonické měřítko a vztahy jako zesilující na úrovni středně silného, místy až silného 
zásahu. 

 
Relevantní opatření týkající se ochrany krajinného rázu jsou zahrnuta do 

podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského 
kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.      

 
Při respektování opatření k ochraně krajinného rázu nepředstavuje aspekt vlivů 

na krajinu a její ekologické funkce ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor 
ve vztahu k ochraně životního prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování 
opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle 
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zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na krajinu a její ekologické 
funkce považovat za přijatelné. 

   
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů   
Na pozemku určeném ke stavbě se nenachází žádné objekty. 
Vliv na kulturní památky je vyloučen. 
V širším území byly prokázány archeologické nálezy. Nelze tedy zcela při výstavbě vyloučit 
možnost archeologického nálezu. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou s ohledem na umístění záměru připomínky 
(případný archeologický nález by představoval vliv pozitivní).  

 
Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví 

včetně architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
Záměr je z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje přijatelný.  
 
D.I.10. Ukončení provozu 
Lze očekávat, že ukončení provozu záměru bude spojeno buď s rekonstrukcí areálu pro jiné 
využití, nebo s jeho odstraněním a rekultivací území v případě dožití stavebních konstrukcí. 
Jedná se o vzdálené období v řádu desítek let. 
Lze očekávat, že hluk, který bude vznikat při odstraňování stavby, bude spolehlivě řešitelný 
organizačními opatřeními tak, aby u nejbližších hlukově chráněných prostor staveb pro 
bydlení nebyl zdrojem nadlimitních stavů. Obdobně lze očekávat, že trasy odvozu materiálu 
budou vedeny tak, aby nákladní vozidla projížděla obytnou zástavbou v co nejmenším 
množství. Zbylé plochy po areálu mohou být rekultivovány skrytou ornicí z jiných staveb. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a jeho umístění 
připomínky.  
 
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných 
vlivů z nich plynoucích    
 
Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky 
Rizika havárií 
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu takovým záměrem, který 
by s sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě 
budou použity standardní materiály, technologie a stavební postupy. 
Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, 
v platném znění. V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických poruch zařízení. 
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Riziko požáru 
Stavba bude řešena v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. V celém 
areálu bude instalován nouzový zvukový systém a elektrická požární signalizace (EPS) 
s tlačítkovými i automatickými hlásiči požáru. Veškeré prostory objektů (s výjimkou míst, 
kde je nepřípustné hašení vodou) budou vybaveny samočinným stabilním sprinklerovým 
hasicím zařízením. V prostorech, kde je to vyžadováno, bude nainstalováno samočinné 
zařízení pro odvod tepla a kouře. 
Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod 
Pravděpodobnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu bude technickými 
opatřeními omezena na minimum. Zboží, které by mohlo svými vlastnostmi ohrožovat vody, 
či se chovat jako hořlavé kapaliny bude skladováno minimálně, a to pouze v příslušně 
zabezpečených skladovacích místech uvnitř určených prostor objektů, navíc 
v maloobjemových prodejních obalech. 
Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody splňující parametry dané 
kanalizačním řádem. 
  
Posouzení zpracovatele posudku 
      

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění nejsou k této části dokumentace 
zásadní připomínky. 

 
Vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění a s ohledem na navrhovaná 

opatření k prevenci havarijních a nestandardních stavů lze potenciální environmentální 
rizika považovat za přijatelná, a to i s ohledem na pouze lokální dosahy event. 
havarijních a nestandardních stavů. Významné havárie či nestandardní stavy (nehody) 
a z nich vyplývající významná environmentální rizika nelze v daném případě při 
respektování příslušných právních předpisů předpokládat. 

 
Relevantní opatření týkající se omezení environmentálních rizik jsou zahrnuta do 

podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, 
odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.       

 
 Při respektování opatření týkajících se rizik při možných nehodách, katastrofách 
a nestandardních stavech nepředstavuje aspekt vlivů na veřejné zdraví, kulturní 
dědictví a životní prostředí ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve 
vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při 
respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví při možných nehodách, katastrofách a nestandardních 
stavech považovat za přijatelné.    
 
D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 
přeshraničních vlivů     
 
V této části dokumentace jsou rekapitulovaná hodnocení vlivů záměru provedená v částech 
dokumentace D.I. 
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V rámci záměru bude realizována řada opatření pro snížení negativního působení záměru na 
ŽP, v důsledku čehož převážná většina složek životního prostředí bude záměrem ovlivněna 
nevýznamně. 
Ze všech vlivů byl jako nejvýznamnější identifikován vliv spojený se záborem půd. Negativní 
vlivy záměru na půdní prostředí jsou obtížně kompenzovatelné. Určité kompenzace či 
opatření pro snížení vlivu je pak využití svrchního horizontu půd pro zkvalitnění 
máloprodukčních půd v širším území, čímž nedojde k zániku produkční funkce dané půdy, 
dále je možné po ukončení životnosti projektu řešené území rekultivovat se snahou o vrácení 
do původního stavu. 
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
      

K této části dokumentace nejsou s ohledem na hodnocení provedená v částech 
D.I. a D. II. dokumentace zásadní připomínky s tím, že se odkazuje na výše uvedené 
komentáře v rámci posouzení částí D.I.1. – D.I.10. a D.II. dokumentace.    

 
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru, údajům o stavu životního 

prostředí v dotčeném území a opatřením k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví spojeným se záměrem a rovněž i  opatřením rezultujícím z posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat následující.      

 
Záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, klima, přírodní zdroje, 

hmotný majetek a kulturní dědictví. Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, 
biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, krajinu a stav hlukové zátěže, avšak při 
realizaci opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se 
záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. přijatelným 
způsobem. Vlivy záměru na uvedené složky a  charakteristiky životního prostředí se 
promítají i do přijatelného ovlivnění obyvatelstva, resp. veřejného zdraví.       

 
Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že za předpokladu realizace 

opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. budou vlivy záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví celkově přijatelné.      

 
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.        
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení 
a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se 
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na 
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně  
 
Jsou uvedena opatření pro minimalizaci možných účinků záměru na okolí, která jsou součástí 
projektu nebo jsou navržena na zapracování a v dalších fázích projektové přípravy budou do 
projektu zapracována.   
 
Posouzení zpracovatele posudku 
      

V rámci zpracování posudku byla opatření k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví uvedená v dokumentaci posuzována v souladu s Metodickým 
sdělením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
(č.j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) zejména podle toho, zda se jedná o opatření, která 
jsou součástí záměru (tj. opatření, která již byla obsažena v podkladech o záměru pro 
zpracování dokumentace) a která se proto do návrhu závazného stanoviska neuvádějí, 
nebo o opatření, která vyplynula teprve až z hodnocení vlivů v rámci zpracování 
dokumentace a která je proto třeba do návrhu závazného stanoviska uvést.    

 
Navržená opatření v  dokumentaci jsou proto na základě posouzení v rámci 

přípravy posudku a rovněž i s ohledem na obdržená vyjádření k  dokumentaci upravena 
(doplněna a event. zpřesněna) s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci 
podmínek návrhu závazného stanoviska reflektována, stejně jako opatření, která jsou 
již součástí záměru předloženého pro zpracování dokumentace.    

 
Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující 

z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.       
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí    
 
Je uveden přehled informací a metod pro hodnocení možných vlivů záměru na životní 
prostředí, které byly použity při zpracování dokumentace. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
      

K této části dokumentace nejsou s ohledem na její celkový obsah, zejména 
příslušných příloh dokumentace, zásadní připomínky. Vzhledem k celkovému obsahu 
dokumentace lze shrnout, že přístupy při zpracování dokumentace odpovídají 
charakteru posuzovaného záměru a jeho umístění.  
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Jak již bylo výše uvedeno, predikce potenciálně významných vlivů záměru na 
životní prostředí je v  dokumentaci řešena s využitím standardních modelů a metodik. 
Zvýšená pozornost byla s ohledem na charakter záměru a zájmového území věnována 
zejména znečištění ovzduší a hlukové zátěži a dále rovněž vlivům záměru na přírodu a 
krajinu, vodu, půdu (v přílohové části přepracované dokumentace je k dispozici 
rozptylová studie a hluková studie a dále hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany 
přírody, vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, světelná studie, hydrogeologické posouzení 
a vyhodnocení důsledků na zemědělský půdní fond včetně pedologického průzkumu). 
Adekvátní  pozornost byla věnována i dalším aspektům vlivů záměru na životní 
prostředí. 

 
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích    
 
Dokumentace byla zpracováno na základě současných znalostí o technologii a technickém 
řešení oznamovaného záměru. 
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit 
dalšími podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování dokumentace 
nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost 
prezentovaných závěrů. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
      

K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky. Dokumentace se 
soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a odpovídá 
zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí. Při 
zpracování dokumentace se nevyskytly žádné zásadní nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci. V rámci dokumentace byly 
soustředěny relevantní dostupné údaje týkající se dotčeného území a posuzovaného 
záměru, které umožňují uzavřít posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.     

 
Precizace řešení záměru (včetně záležitostí týkajících se ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví) bude standardně předmětem další přípravy záměru pro 
navazující řízení k povolení záměru,  a to i  na základě požadavků, resp. podmínek 
vyplývajících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.    
 
ČÁST  E  dokumentace 
POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU    
 
Záměr je navržen v jediné realizační variantě (varianta aktivní) dané vhodným a dostupným 
prostorem. Alternativní variantou je tzv. nulová varianta, představující neprovedení záměru.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
           

Porovnání variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr je z hlediska umístění i vlastního řešení předložen v  dokumentaci jako 
invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních 
aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého 
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záměru), která tak představuje zároveň variantu referenční (porovnání invariantního 
záměru s nulovou variantou je integrální součástí posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb.).  

 
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není v daném případě zpracování variant 

řešení záměru obligatorní, předložené řešení záměru v  dokumentaci je možno 
považovat za dostačující k uzavření posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
ČÁST  F  dokumentace 
ZÁVĚR 
 
Vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze vyhodnotit jako nevýznamně negativní, 
přičemž záměr je akceptovatelný za plnění platných legislativních požadavků v dalších fázích 
projektového řízení a při realizaci opatření navržených v rámci projektu. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
      

Závěr v podstatě odpovídá zjištěním uvedeným v předchozích částech 
dokumentace. Za předpokladu respektování opatření k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví spojených se záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. lze v návaznosti na komentář v rámci posouzení části D.III.  
dokumentace konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru na  životní prostředí a veřejné 
zdraví budou celkově přijatelné.           

  
ČÁST  G  dokumentace 
VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU    
 
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou připomínky (všeobecné shrnutí odpovídá 
zjištěním v rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
provedeného v  dokumentaci) s tím, že k jednotlivým záležitostem tohoto shrnutí jsou 
relevantní příslušná výše uvedená posouzení zpracovatele posudku.      
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné,  
neboť záměr je z hlediska umístění i vlastního řešení předložen v  dokumentaci jako 
invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních 
aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého 
záměru), která tak představuje zároveň variantu referenční (porovnání invariantního 
záměru s nulovou variantou je integrální součástí posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb.). 

 
 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 
hranice 

 
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.        
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 
STUPEŇ  POZNÁNÍ  POKUD JDE  O  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  

 
Technické řešení záměru je v  dokumentaci s ohledem na jeho charakter a danou 

etapu přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví dostačujícím způsobem popsáno a při respektování opatření k ochraně životního 
prostředí spojených se záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. odpovídá dosaženému stupni poznání pokud jde o znečišťování životního 
prostředí.   

 
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních 

předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná navazující řízení 
k povolení záměru, a to i  na základě požadavků vyplývajících z posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb., které jsou  v rámci návrhu závazného stanoviska formulovány 
pro příslušný úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 
jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.    
 
 
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  K  JEJICH  MONITOROVÁNÍ 

   
Navržená opatření v  dokumentaci jsou na základě posouzení v rámci přípravy 

posudku a rovněž i s ohledem na obdržená vyjádření k  dokumentaci upravena 
(doplněna a event. zpřesněna) s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci 
podmínek návrhu závazného stanoviska reflektována, stejně jako opatření, která jsou 
již součástí záměru předloženého pro zpracování dokumentace.    

 
Relevantní opatření týkající se prevence, vyloučení, snížení a kompenzace  

potenciálních nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.      
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ  K  DOKUMENTACI 
    
 Zpracovateli tohoto posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu – Krajského 
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, předána vyjádření k oznámení záměru 
a k dokumentaci, která byla obdržena podle § 6. resp. § 8 zákona č. 100/2001 Sb.       
 

Vzhledem k tomu, že vyjádření obdržená k oznámení záměru byla překonána 
dokumentací a vyjádřeními obdrženými k  dokumentaci, jsou v tomto posudku vypořádána 
všechna vyjádření obdržená k  dokumentaci.    
 
V.1. Vyjádření Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice  

 (zn.: UMO7/0253/2022 ze dne 3. 2. 2022)    
 
Podstata vyjádření 
 
I nadále trváme na svém vyjádření ze dne 4. 10. 2021 (tj. k oznámení záměru). Územní studie 
„Plzeň - Zóna  Karlovarská“ není schválena komisí koncepce a rozvoje města Plzně, a proto 
je pro nás i nadále záměr nepřípustný. Záměr je navržen v lokalitě, která je již nyní 
nepřiměřeně zatížena dalšími realizovanými záměry. I nadále je zřejmé, že negativní vlivy 
z těchto záměrů se kumulují. Je zřejmé, že záměr bude mít významný negativní vliv na 
životní prostředí a na život obyvatel obvodu. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve ve vztahu k příslušné územní studii (tj. územně 
plánovacímu podkladu, který slouží jako podklad k pořizování územně plánovací 
dokumentace - územního plánu, jeho změny a pro rozhodování v území) uvádí, že 
předmětná problematika vybočuje z rámce posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. o soulad 
s územně plánovací dokumentací, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Rozhodnutí 
o povolení záměru jsou vydávána až na základě příslušných navazujících řízení 
k povolení záměru, v rámci kterých bude kromě jiných hledisek posuzován i soulad 
s příslušnou územně plánovací dokumentací, popřípadě územní studií. Z věcného 
hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví totiž nemůže samotný 
soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací, popřípadě 
územní studií ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. Proto 
pouze aspekt ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může být jediným 
relevantním hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. použít při návrhu závazného stanoviska vydávaného výhradně z hlediska 
přijatelnosti vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (tj. nikoliv 
z hlediska územně plánovací dokumentace, popřípadě územní studie). V této souvislosti 
se pro úplnost odkazuje na níže uvedené vyjádření statutárního města Plzně 
k dokumentaci, ve kterém se vztah posuzovaného záměru k územní studii komentuje.  
Pokud se jedná o problematiku kumulace vlivů s jinými záměry, je třeba konstatovat, 
že z věcného hlediska posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. se jedná výlučně o možné 
kumulace vlivů ve vztahu k novým, tj. dosud nerealizovaným záměrům, popřípadě 
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záměrům, které jsou ve výstavbě, a budou souběžně působit s posuzovaným záměrem, 
neboť vlivy již realizovaných záměrů jsou zahrnuty v rámci stavu jednotlivých složek 
a charakteristik životního prostředí v dotčeném území, vůči kterému se vlivy 
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví posuzují. Z tohoto pohledu 
byla proto v dokumentaci věnována problematice možnosti kumulace vlivů s jinými 
záměry adekvátní pozornost. 
Z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že za předpokladu realizace 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. budou vlivy záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví celkově přijatelné. 
Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku.   
 
V.2. Vyjádření statutárního města Plzně 
 (č.j.: MMP/011011/22 ze dne 3. 2. 2022)    
          
Podstata vyjádření 
 
a) Do současné doby ještě nedošlo ke schválení změnové územní studie („Plzeň - Zóna 

Karlovarská“) Radou města Plzně ani pořizovatelem, nicméně nyní lze předpokládat, že 
předložený záměr vyhovuje v podstatných parametrech zpracované studii. Není však 
možné vzhledem k neexistenci bližší specifikace posoudit soulad případných 
technologických záměrů s Územním plánem Plzně.  

 
b) Statutární město Plzeň považuje za nezbytné maximální dodržení a využití ustanovení 

§ 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. navrhnout i využití dešťových vod pro provoz 
staveb. Považujeme za důležité vybudování opatření pro zadržování vody v krajině 
popsaných v dokumentaci, ale i realizaci zvažovaných dalších opatření k využití 
dešťových vod, kterými je zálivka zeleně, technologie uvnitř staveb (např. splachování 
WC), či doplňování požární vody s hlavním cílem snížení náročnosti záměru na pitnou 
vodu a zároveň eliminaci rizik při realizaci odvodu srážkových vod do Radčického 
potoka, kde dojde k zásahu do významného krajinného prvku č. 9311 „Radčický les“ 
a následně do vodního toku a údolní nivy VKP „LBP Mže v km 6,8“.  

 
c) Bylo by vhodné doplnit ideálně všechny budovy aplikací zelených střech, případně 

vzhledem ke krajinnému rázu v některých částech i zelenými fasádami. Důraz by měl být 
kladen zejména na největší objekty v záměru (RAD4, RAD5 a RAD6), které mají 
největší potenciál vytvářet v oblasti záměru tzv. tepelný ostrov. Dále pak parkovací 
plochy, pokud musí nutně zůstat na povrchu, mají v maximální míře řešit parkovací stání 
na zasakovací dlažbě, alespoň tak, jak je navrženo v dokumentaci. 

 
d) V oblasti dopravy je třeba přizpůsobit provoz areálu tak, aby nedocházelo k odstavu 

kamionů a nákladních vozidel mimo k tomu vyhrazená místa, tj. na místních 
komunikacích v řešeném území i v přilehlé zástavbě a sídlišti. 
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e) V případě pěších cest musí navržené řešení chodníkových ploch umožnit veřejně užívaný 
prostup do krajinného zázemí města mezi  Úněšovskou ulicí a polní cestou při západní 
hraně areálu (nesmí dojít např. k zaplocení pozemku).  

 
f) Vzhledem k tomu, že je území, kde vyúsťuje západní část městského okruhu 

a Studentská ulice, dobře napojené na cyklostezky, bylo by logické doplnit záměr  
i o cykloinfrastrukturu (cyklostezky, stojany, chráněná stání a další zázemí pro cyklisty), 
která může sloužit nejen zákazníkům staveb, kde se předpokládá umístění obchodních 
jednotek a služeb, ale i pro zaměstnance do dalších hal, ve kterých má docházet k lehké 
výrobě, logistice a skladování (opatření mohou snížit negativní dopady individuální 
automobilové dopravy s pozitivním dopadem na životní prostředí).  

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve ve vztahu k příslušné územní studii 

(tj. územně plánovacímu podkladu, který slouží jako podklad k pořizování 
územně plánovací dokumentace - územního plánu, jeho změny a pro rozhodování 
v území) uvádí, že předmětná problematika vybočuje z rámce posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. Pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací 
dokumentaci, resp. o soulad s územně plánovací dokumentací, je třeba 
konstatovat, že účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní 
posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Rozhodnutí o povolení záměru 
jsou vydávána až na základě příslušných navazujících řízení k povolení záměru, 
v rámci kterých bude kromě jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou 
územně plánovací dokumentací, popřípadě územní studií. Z věcného hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví totiž nemůže samotný 
soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací, 
popřípadě územní studií ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. Proto pouze aspekt ovlivnění životního prostředí 
a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je možno 
v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu závazného 
stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů posuzovaného 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (tj. nikoliv z hlediska územně 
plánovací dokumentace, popřípadě územní studie).  

 
ad  b) Problematice využití srážkových vod byla v dokumentaci věnována dostačující 

pozornost. Relevantní opaření týkající se využití srážkových vod je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.   

 
ad  c) Požadavek týkající se zelených střech a zelených fasád je v podstatě oprávněný 

a může být řešen v rámci další přípravy záměru. Relevantní opaření týkající se 
řešení zelených střech a zelených fasád je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku.     
Pro úplnost se však ve vztahu k tzv. tepelnému ostrovu uvádí, že zastavěné 
a zpevněné plochy budou mít samozřejmě v letních dnech teplotu vyšší než okolní 
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zemědělské pozemky, ale z analogických situací lze odvodit, že plochy s různými 
teplotami jsou ostře ohraničeny (prakticky neexistuje přechodové pásmo) a že 
zvýšené teploty zastavěných a zpevněných ploch se přímo projeví na teploty 
okolních ploch do vzdálenosti metrů, maximálně prvních desítek metrů (plochy 
ve větší vzdálenosti nebudou ovlivněny). Vzhledem ke vzájemné vzdálenosti 
objektu v zájmovém území a ke vzdálenosti od obytných objektů lze prakticky 
vyloučit kumulativní nárůst teplot u obytných objektů působením posuzovaného 
záměru a stávajících záměrů v zájmovém území.    

 
ad  d) Součástí záměru je i řešení areálové dopravní infrastruktury, která kromě jiného 

zahrnuje i odstavná stání pro těžké nákladní automobily a autobusy (viz situace 
záměru uvedená v příloze 1 dokumentace). Pro úplnost se dále uvádí, že 
organizace dopravy v obdobných areálech bývá zpravidla i předmětem smluv 
s příslušnými dopravci.    

 
ad  e) Veřejně užívaný prostup do krajinného zázemí města mezi Úněšovskou ulicí 

a polní cestou při západní hraně areálu je v rámci řešení záměru zajištěna.    
 

ad  f) Požadavek je i z hlediska ochrany životního prostředí v podstatě oprávněný 
a může být řešen v rámci další přípravy záměru. Relevantní opaření týkající se 
řešení požadavku k doplnění záměru o cykloinfrastrukturu je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

 
V.3. Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí  
 (č.j.: MMP/01344/22 ze dne 28. 1. 2022)    
         
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska vodního hospodářství považujeme za nezbytné maximální dodržení 

ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. navrhnout využití dešťových vod pro 
provoz staveb (nejen k zálivce, ale i pro technologie uvnitř staveb, zelené střechy apod.) 
Dále pak parkovací plochy v maximální míře situovat  pod stavební objekty, aby jejich 
provozem  nevznikaly potenciálně kontaminované dešťové vody. 

 
b) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu považujeme za podstatné dodržení 

ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb. – zásady plošné ochrany, tj. odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a co nejméně narušovat organizaci 
zemědělského půdního fondu, zejména zohlednit stávající  zemědělské účelové 
komunikace a přístup  na okolní zemědělské pozemky. 

 
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

1. Je třeba vyzdvihnout doporučená opatření pro snížení negativních vlivů záměru na 
krajinný ráz.  

2. Z hlediska zásahu záměru do významných krajinných prvků by bylo vhodné do 
dokumentace upřesnit  jejich rozsah, i přestože se můžou zdát oproti např. výše 
zmiňovanému zásahu do krajinného rázu marginální. Řešením odvodu srážkových 
vod z území do Radčického potoka dojde k zásahu do významného krajinného prvku 
les – konkrétně VKP č. 9311 „Radčický les“, a dále do VKP vodní tok a jeho údolní 
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niva – konkrétně VKP „LBP Mže v km 6,8“ IDVT: 10253902 (místní název Radčický 
potok). 

 
d) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k dokumentaci připomínky.  
 
e) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
f) Z hlediska státní správy lesů nejsou k dokumentaci připomínky.    
 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Problematice využití srážkových vod byla v dokumentaci věnována dostačující 

pozornost. Relevantní opaření týkající se využití srážkových vod je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 
Pokud se jedná o parkovací stání, z celkového předpokládaného počtu cca 653 
parkovacích stání pro osobní automobily je cca 399 stání v parkovacím domě 
a cca 254 venkovních stání. Plochy parkovišť pro osobní automobily budou 
osazena zatravňovacími dlaždicemi s podložní sorpční vrstvou.     

 
ad  b) Záměr počítá s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu jen 

v nejnutnějším rozsahu s tím, že bude co nejméně narušena organizace 
zemědělského půdního fondu a zároveň zohledněny stávající  zemědělské účelové 
komunikace a přístup  na okolní zemědělské pozemky.    

 
ad  c) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1. Relevantní opatření týkající se ochrany krajinného rázu jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.  

2. Vyhodnocení vlivů záměru na významné krajinné prvky, tj. „Radčický les“ 
a „Radčický potok“ bylo předmětem hodnocení vlivu zásahu na zájmy 
ochrany přírody, které je přílohou 4 dokumentace, a rovněž hydrogeologické 
studie, která je přílohou 6 dokumentace. S vyhodnocením vlivu záměru na 
významné krajinné prvky provedeným v dokumentaci lze s ohledem na 
charakter zásahu souhlasit. 
Na lesních pozemcích bude vybudována konečná část odtoku srážkových vod 
přitékajících z retenčních nádrží, který bude řešen podzemním potrubím 
DN 250 (v břehu koryta Radčického potoka bude potrubí vyústěno, dno 
i břehy koryta v místě vyústění budou opevněny podle požadavků správce 
toku). Dojde tak pouze k dočasnému narušení ekologické stabilizační funkce 
lesa a údolní nivy, které však bude svým rozsahem nevýznamné.  
Pokud se jedná o vypouštění srážkových vod do Radčického potoka, bude 
prováděno regulovaně a při splnění limitu odtoku srážkových vod stanoveného 
v Generelu odvodnění města Plzně na 4 l/s/ha, tj. 158 l/s. Koryto v intravilánu 
Radčic bylo v roce 2010 upraveno a jeho kapacita byla navýšena na 
průtok Q50. Při průtoku Q50 bude z území odtékat max. 158 l/s s tím, že  
předpoklad průtoku v Radčickém potoku při průtoku Q50 je několik m3, tzn. 
že 0,158 m3/s je nevelké navýšení průtoku.   
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Rovněž z hlediska kvality vypouštěných srážkových vod lze vliv na Radčický 
potok označit za nevýznamný, a to s ohledem na čištění srážkových vod 
v odlučovacích ropných látek s garantovanou výstupní koncentrací do 1 mg/l  
v ukazateli C10 – C40 a rovněž i s ohledem na přirozenou atenuaci ropných 
látek.     

 
ad  d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření po necháno bez komentáře.  
 
ad  f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.   
   
V.4. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň 
 (č.j.: ČIŽP/43/2021/349 ze dne 21. 1. 2022)         
          
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany vod nejsou k dokumentaci zásadní výhrady (ztotožňujeme se 

s návrhem  vodohospodářských opatření). 
 
b) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci připomínky (podle rozptylové studie 

nebude mít realizace záměru významný vliv na imisní situaci sledovaných škodlivin). 
 
c) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
d) Z hlediska ochrany přírody nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
e) Z hlediska ochrany lesa nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření    
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
ad  d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
V.5. Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 
 (č.j.: KHSPL/439/21/2022 ze dne 19. 1. 2022)         
       
Podstata vyjádření 
 
S dokumentací lze souhlasit. Celkově lze navrhovaný záměr z hlediska ochrany veřejného 
zdraví akceptovat. 
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Vypořádání vyjádření    
 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře s tím, že relevantní opatření 
k ochraně veřejného zdraví rezultující z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou 
zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 
 
V.6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy III  
 (č.j.: MZP/2022/520/87 ze dne 25. 1. 2022)         
          
Podstata vyjádření 
V otázce posouzení vlivu záměru na půdu a znečištění půd se dokumentace zabývá pouze 
pedologickým popisem půdních profilů zastižených v zájmovém území a v té souvislosti pak 
stanovením předběžné bilance skrývky ornice a vyčíslení výše odvodů za uvažovaný zábor 
zemědělské půdy. Je zřejmé, že zpracovatel dokumentace vychází z předpokladu, že kladný 
výsledek žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona 
č. 334/1992 Sb. pro umístění záměru je pouze otázkou vypracování povinných příloh žádosti 
o odnětí zemědělské půdy v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 334/1992 Sb. a vyhláškou 
č. 271/2019 Sb. 
Ministerstvo upozorňuje, že tento předpoklad není případný faktickému postupu orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy 
postupem podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. Ačkoliv je plocha záměru v rámci platné 
územně plánovací dokumentace města Plzně funkčně vymezena pro umístění záměrů 
obchodu, služeb a výroby, fakt, že záměr žadatele koresponduje s tímto funkčním využitím 
předmětné plochy zemědělské půdy nezakládá automaticky nezbytnost odnětí zemědělské 
půdy pro nezemědělský účel, tedy ani garanci či automatický nárok na udělení souhlasu 
s odnětím zemědělské půdy právě pro záměr žadatele. Tím spíš, že data o neexistenci jiného 
možného řešení umístění posuzovaného záměru na plochách mimo zemědělský půdní fond 
jsou v dokumentaci toliko tvrzena, aniž by byla podložena jakýmkoli relevantními údaji. 
Dokumentace se zabývá zjištěním vlivu na půdu pouze co do možnosti kompenzace 
produkčních vlastností  předmětné plochy zemědělské půdy v případě, že na ní bude záměr 
umístěn. Vlivem záměru na mimoprodukční vlastnosti půdy, kromě naznačení způsobu 
odvedení srážkových vod, se dokumentace nezabývá. Nicméně již z této části dokumentace je 
zřejmé, že minimálně stávající retenční schopnost předmětné plochy zemědělské půdy bude 
díky existenci záměru zásadním způsobem ovlivněna. 
Dokumentace nereflektuje žádná z doporučení pro její obsah z hlediska hodnocení vlivů 
záměru na půdu ve vztahu k ochraně veřejného zájmu na ochraně zemědělského půdního 
fondu formulovaná ministerstvem ve vyjádření k oznámení záměru. 
Ve vztahu k obsahu dokumentace v části týkající se dopadů záměru na půdu ministerstvo 
upozorňuje, že data poskytnutá oznamovatelem o vstupech, výstupech, stavu životního 
prostředí  a možných významných vlivech záměru na životní prostředí, konkrétně na půdu, 
vyžadovaná přílohou č. 4zákona č. 100/2001 Sb. spolu s informacemi poskytnutými 
zpracovatelem nad tento rámec, z povahy věci nemohou a ani nepředjímají výsledek 
posouzení záměru podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. 
Výše uvedené skutečnosti neumožňují ministerstvu učinit k dokumentaci jiné vyjádření než 
to, že z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb. nelze vyloučit negativní vliv 
záměru na zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb. 
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Vypořádání vyjádření    
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že účelem posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru, 
resp. - v kontextu vyjádření - souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu pro nezemědělské účely. Rozhodnutí o povolení záměru jsou vydávána 
až na základě příslušných navazujících řízení k povolení záměru, v rámci kterých 
je kromě jiného nezbytný i souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávaný podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů.  
S vyjádřením lze souhlasit v tom smyslu, že umístění záměru v souladu s funkčním 
využitím předmětné plochy zemědělské půdy podle příslušného územního plánu 
nezakládá automaticky nezbytnost odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu pro nezemědělský účel, resp. nárok na vydání souhlasu s odnětím zemědělské 
půdy pro posuzovaný záměr (orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje 
možnost odnětí půdy zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu postupem a na 
základě příslušných podkladů podle cit.  zákona, resp. vyhlášky č. 271/2019 Sb., 
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu). Zároveň je však 
třeba konstatovat, že v daném případě byla možnost odnětí  zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu pro nezemědělský účel deklarována příslušným územním 
plánem, v rámci jehož přípravy byl aspekt ochrany zemědělského půdního fondu nutně 
zvažován, neboť příslušný územní plán byl jako koncepce posuzován podle zákona 
č. 100/2001 Sb.). Přitom proces posuzování záměru ve smyslu § 3 písm. a) zákona 
č.  100/2001 Sb. nemůže suplovat proces posuzování koncepce (strategie, politiky, plánu 
nebo programu) ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.     
Pokud se jedná o vlastní hodnocení vlivu záměru na půdu, resp. na zemědělský půdní 
fond, provedené v dokumentaci, bylo konstatováno, že vlivy na půdu náležející do 
zemědělského půdního fondu jsou vzhledem k rozsahu území (cca 15 ha) z hlediska 
odebrání funkce negativní s tím, že: „Ačkoliv zábor ZPF je negativním vlivem, působení 
tohoto vlivu je minimalizováno jak umístěním záměru na plochy určené k zastavění, tak 
i samotným řešením záměru, který předpokládá minimalizace potřebných záborů (např. 
parkovací dům pro OA), minimalizace zpevněných ploch (zasakovací dlaždice pro venkovní 
stání OA) a částečně kompenzuje mimoprodukční funkce půdy prostřednictvím důmyslně 
navrženého vodohospodářského řešení (kaskáda otevřených, přírodě blízkých retencí 
umožňující evapotranspiraci a částečně i zásak, průleh pro Q100, vsakovací průlehy zeleném 
pásu komunikací) a taktéž zeleného pásu pod VN, který bude zatravněn a bude v režimu 
ekologického hospodaření.“. 
Ve vztahu k problematice odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro 
nezemědělské účely (posuzovaný záměr je spojen s potřebou odnětí zemědělské půdy 
v celkovém rozsahu 14,9060 ha, z toho 6,9263 ha ve II. třídě ochrany, 6,3566 ha 
v III. třídě ochrany a 1,6231 ha v IV. třídě ochrany) je třeba poukázat i na skutečnost, že 
podle § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb. se zemědělská půda podle kvality rozděluje do 
5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu (z hlediska bonitovaných půdně 
ekologických jednotek), i když kvalita zemědělské půdy se podle § 3b odst. 1 zákona 
č. 334/1992 Sb. odvíjí od širšího spektra ukazatelů (charakteristiky fyzikální, chemické 
nebo fyzikálně-chemické a biologické).  V této souvislosti je v dokumentaci uvedeno: 
„Na předmětném území pro odnětí ze ZPF se dle katastru nemovitostí zčásti vyskytují 
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pozemky zařazené ve II. třídě ochrany. I když zjištěná skutečná kvalita půdy hodnotám 
II. třídy ochrany zcela neodpovídá (dle Pedologického průzkumu – AZ GEO, 2020, se jedná 
o méně až středně produkční půdy), nedošlo prozatím k přehodnocení zatřídění kvality 
půdy, a proto je nutno z těchto hodnot vycházet.“.   
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. byla vlivům záměru na půdu věnována v dokumentaci 
dostačující pozornost (přílohou dokumentace je vyhodnocení důsledků na zemědělský 
půdní fond, jehož součástí je i závěrečná zpráva pedologického průzkumu), stejně tak 
jako vypořádání vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní 
správy III k oznámení záměru, uvedenému v úvodu dokumentace na str. 13-14.  
Relevantní opatření k ochraně půdy rezultující z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který je součástí 
tohoto posudku.     
Ve vztahu k výše uvedenému a za předpokladu respektování opatření k ochraně půdy 
spojených se záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na  půdu považovat za přijatelné.    
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ 
NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  

 
Z posouzení záměru provedeného podle zákona č. 100/2001 Sb. vyplývají následující 
vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví: 

 
Vlivy na ovzduší a klima    

Vlivy na ovzduší 
Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny lokálně zejména kolem 
příjezdové komunikace v areálu záměru a u přilehlé okružní křižovatky. U nejbližší 
obytné zástavby jsou příspěvky k imisním koncentracím významně nižší. 
Vypočtený maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje 
do 0,25 % příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé 
imisní koncentraci oxidu dusičitého za nejnepříznivějších rozptylových podmínek činí 
v omezeném prostoru při parkovacím domu 1,25 % imisního limitu. S ohledem na 
stávající úroveň imisní zátěže se nepředpokládá dosažení ani překročení imisního limitu 
pro roční průměrné ani maximální hodinové koncentrace NO2 v důsledku provozu 
záměru. 
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých 
znečišťujících látek frakce PM10 dosahují cca do 3 % hodnoty imisního limitu. Včetně 
započtené předpokládané pozaďové imisní zátěže se nepředpokládá dosažení ani 
překročení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Dále bylo 
výpočtem ověřeno, že vlivem provozu záměru ve výhledovém stavu dojde k navýšení 
četnosti překračování imisního limitu pro maximální 24-hodinovou koncentraci PM10 
o 1-2 dny. 
Maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci tuhých znečišťujících látek 
frakce PM2,5 činí cca 1,5 % imisního limitu a nemá podstatný vliv na imisní situaci ve 
výhledovém stavu. 
Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují 
do 0,6 % hodnoty imisního limitu a rovněž nezpůsobí změnu imisní zátěže území ani 
dosažení či překračování stanoveného imisního limitu. 
Výpočtově byl dále hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. 
V případě této škodliviny dosahuje nejvyšší příspěvek záměru cca do 1% hodnoty 
imisního limitu. V důsledku realizace hodnoceného záměru nedojde k významné změně 
imisní zátěže benzo(a)pyrenem v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. 
Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr má na výhledovou imisní zátěž lokality 
málo významný vliv a nezpůsobí významnou změnu stávající imisní situace ani vznik 
nových nadlimitních stavů, a to i s uvážením kumulativního vlivu způsobeného jak 
vlivem stávajících zdrojů, tak výstavbou obchodní zóny jižně od záměru.    
Vlivy na klima 
Záměr je realizován tak, aby byl v souladu se strategiemi na ochranu klimatu, a snaží se 
naplňovat mitigační a adaptační opatření zmíněná v adaptační strategii města Plzně. 
V souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR se 
předpokládají v rámci realizace záměru opatření pro přizpůsobení se předpokládané 
změně klimatu vč. jejích dopadů. 
Z hlediska vlivu na mikroklima území budou realizována vhodná opatření pro snížení 
vlivu areálu na mikroklimatické podmínky. Střechy objektů jsou navrženy z odrazivých 
materiálů a barev – vysoká odrazivost slunečního záření. Nezpevněné plochy záměru 
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budou vhodně zatravněny a udržovány, a osázeny vzrostlou zelení (stromy a keřové 
patro), která v současné době v území chybí. 
Bude upraven vodní režim v území. Podél západní a jižní části území bude vybudován 
tzv. průleh (protierozní opatření zadržující vodu a půdu v krajině + záchyt 
povodňových vod). Dojde tak ke stabilizaci nekontrolovatelného odtoku srážkových vod 
z území. Řešení srážkových vod počítá také s budováním otevřeného retenčního systému 
v severní části území. Odtok z kaskády nádrží na SZ bude proveden otevřeným 
korytem, kdy dojde ke zpomalení odtoku. Nevznikají tak velké rychlosti proudění 
a bude docházet k určitému výparu a částečnému vsaku, v korytě může docházet 
k vytváření tůní. Dané území bude vhodně ozeleněno, což přispěje k zpomalení odtoku 
vody z retencí. Retenčně zasakovací nádrže a průleh budou řešeny přírodně blízkým 
způsobem a budou osázeny vhodnou vodomilnou vegetací. U nádrží se předpokládá 
udržování stálé přirozené vodní hladiny (dotace srážkami). Předpokládá se tak 
vytvoření nového přírodního stanoviště. Vodní plocha bude spolupůsobit na lokální 
úrovni klimatu, tedy spolupůsobit při regulaci teploty území snižováním zjevného tepla. 
Z hlediska vlivů záměru na možný vznik tepleného ostrova, je možné uvést, že 
kombinací navržených mitigačních (fotovoltaika, bílé střechy, ozelenění areálu, využití 
zasakovacích dlaždic) a adaptačních opatření (využívání srážkových vod k zálivce, 
doplňování požární nádrže a na splachování WC, vybudování průlehu pro Q100) dojde 
k významnému snížení možného vlivu záměru na zvýšení teploty v jeho bezprostřední 
blízkosti. Vznik tepelného ostrova se vzhledem k velikosti, charakteru záměru 
a realizovaným opatřením nepředpokládá. 
Záměr uvažuje o instalaci fotovoltaických panelů na střechy objektů. Dále budou 
budovy areálu zatepleny. Realizací daných opatření dojde k významné úspoře el. 
energie z neobnovitelných zdrojů. Lze předpokládat, že realizací daného opatření dojde 
k snížení produkce CO2 až 2 970 t za rok. U zateplení budov lze při hrubém 
konzervativním odhadu předpokládat, že může dojít k úspoře až 15 % energie. 
Vzhledem k uvedeným opatřením, které spočívají zejména v realizaci ekostabilizačních 
prvků v území (zadržení vody v lokalitě v systému přírodě blízkých otevřených retencí 
s udržováním vodní hladiny, maximalizace zelených ploch s výsadbami dřevin a křovin), 
lze vlivy záměru na klima považovat v porovnání se stávajícím využití území pro 
intenzivní zemědělství za akceptovatelné. 

Při respektování opatření k ochraně ovzduší a uvažovaných mitigačních a adaptačních 
opatření ve vztahu ke změně klimatu nepředstavuje aspekt vlivů na ovzduší a klima ve 
spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření 
spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na ovzduší a klima považovat za 
přijatelné. 
   
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky      

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
V nulové variantě (tj. bez realizace záměru) jsou ve všech výpočtových bodech plněny 
hygienické limity, a to i po zprovoznění městského okruhu a „Komerčního centra 
Plzeň“. 
V aktivní variantě, i přes nárůst dopravy na příjezdových komunikací, nedojde 
u žádného hlukově chráněného objektu podél těchto komunikací k vzniku nadlimitního 
působení. U nejexponovanějších chráněných objektů dojde po zprovoznění záměru 
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k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku o cca 0,6 dB v denní době 
a o cca 0,8 dB v noční době, při současném dodržení hygienických limitů. 
Hluk z provozu stacionárních zdrojů 
Při maximálním akustickém výkonu všech zdrojů navrhovaného záměru bude 
příspěvek u nejbližšího hlukově chráněného objektu cca 26 dB v denní době a cca 20 dB 
v noční době. 
Při uvažování dominantních stacionárních zdrojů OC Globus, „Komerčního centra 
Plzeň“, zimního stadionu a SENESI Plzeň, může hluková situace u nejbližších 
chráněných objektů dosahovat úrovně do 44 dB v denní a 38 dB v noční době. 
V kumulaci s oznamovaným záměrem „CPI Park Plzeň“ by došlo k nevýznamnému 
zhoršení hlukové situace do cca 0,1 dB v denní a noční době. 
Při maximálním výkonu všech zdrojů oznamovaného záměru a vzhledem k výrazné 
imisní rezervě k dosažení hygienického limitu (vlivem posuzovaného záměru), by 
samotný záměr v kumulaci (energetickém součtu hluku) s teoretickým zatížením 
u nejbližší obytné zástavby na hranici základního limitu (tj. 50/40 dB v době 
denní/noční) nepředstavoval navýšení hladiny akustického tlaku ani o 0,1 dB. 
Lze potvrdit, že ani při spolupůsobení s ostatními zdroji hluku v dotčeném území 
nedojde vlivem realizace záměru u nejbližších hlukově chráněných objektů 
k potenciálnímu vzniku nových nadlimitních stavů. 
Hluk z výstavby 
Hluk v průběhu výstavby je vzhledem ke vzdálenosti hlukově chráněných objektů 
spolehlivě řešitelný. Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v noční 
době (22:00 - 6:00 hod.). 
V případě nasazení vyššího počtu stavebních mechanismů budou práce organizovány 
tak, aby nedocházelo k jejich souběžnému provozu na plný výkon, případně bude 
upraveno jejich časové nasazení v průběhu pracovní doby.  
Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky 
Řešené území i jeho širší okolí lze, vzhledem k jeho umístění na periferní části plzeňské 
aglomerace, dle normy ČSN EN 12464-2, charakterizovat jako zónu E3, tedy zónu 
představující světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí. 
Osvětlení záměru je navrženo v souladu s doporučeními uvedenými v Metodickém 
pokynu k předcházení a snižování světelného znečištění (MŽP, 2020). 
Na základě limitů uvedených v Jednoduché osvětlovací příručce (MŽP, 2021) lze 
konstatovat, že díky vhodnému technickému řešení osvětlení záměru, které je navrženo 
v souladu s novými vědeckými a technickými poznatky, nebudou obyvatelé obytných 
objektů v širším okolí záměru v důsledku umělého osvětlení záměru ovlivněni, jelikož 
nedochází k průniku umělého jasu oblohy, oslnění a světelnému přesahu do intravilánu 
obce, navíc intenzita osvětlení je minimalizována jak samotným umístěním záměru 
mimo obytnou oblast, tak i předpokládaným technickým řešením. 
Případné působení jednotlivých forem světelného znečištění ve smyslu Jednoduché 
osvětlovací příručky (MŽP, 2021) posuzovaného záměru na vybrané složky životního 
prostření je souhrnně vyhodnoceno v tabulce níže.  
 

Forma světelného znečištění Poznámka 
 
umělý jas oblohy 

Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno chytrým režimem osvětlení 
Minimalizováno roletami na světlíkách 

oslnění Minimalizováno způsobem instalace svítidel 

neúměrná intenzita osvětlení 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 
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světelný přesah do intravilánu obce 

Minimalizováno umístěním záměru mimo obytnou oblast 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 

 
Při respektování protihlukových opatření a opatření týkající se rušivého osvětlení 
nepředstavuje aspekt hlukové zátěže a rušivého osvětlení ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. 
Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na hlukovou situaci a rušivé osvětlení považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody      

Vliv na povrchové vody    
Vliv na jakost povrchových vod 
Vzhledem k zabezpečení odvádění vod (splaškové vody budou svedeny na ČOV, 
srážkové vody s možnou kontaminaci budou přečištěny přes ORL) se při dodržení 
relevantních provozních řádů a platných předpisů vlivy na povrchové vody 
nepředpokládají. 
Vlivy na odvodnění území 
Na části lokality je evidován soubor staveb pro odvodnění, které pochází z roku 1970, 
nelze tak vyloučit zásah do částí meliorací. V případě, že dojde ke kolizi objektů 
s meliorací, dojde k přeložení meliorace. Obecnou snahou je zachovat původní 
podmínky v území a zrychlenému odtoku podzemní vody z území bránit. 
Srážková voda zachycená v areálu záměru bude odváděna regulovaně, dle požadavku 
generelu odvodnění města Plzně do stejné vodoteče, jako je stávající přirozený odtok 
z území. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám není území vhodné pro využití vsakování 
dešťových vod. Dešťové vody lze využívat pro zalévání zelených ploch, případně i pro 
provoz budovaných objektů (doplňování požární vody, splachování WC). 
Z důvodů předpokládané kumulace vlivu na odtokové poměry v důsledku 
předpokládaného postupného zastavění rozvojového území je podmínkou pro zástavbu 
zde splnění limitu odtoku dešťových vod stanoveného v Generelu odvodnění města Plzně 
na 4 l/s/ha. Při splnění této podmínky je odtok z území 158 l/s (39,46 ha * 4 l/s/ha). Při 
Q50 bude z území odtékat max. 158 l/s,  předpoklad průtoku v Radčickém potoku při 
Q50 je několik m3, což znamená, že navýšení průtoku o 0,158 m3/s je v porovnání 
s očekávaným průtokem nevýznamné. 
Odtokové poměry tedy nebudou novou zástavbou zhoršeny. 
Realizací průlehu v západní části území bude významně snížen dopad případných 
mimořádných srážek, dojde k pozitivnímu ovlivnění povodňových stavů poklesem 
odváděného množství vod z území. 
Vliv na podzemní vody 
Na lokalitě dochází zejména k evapotranspiraci, méně pak k povrchovému odtoku 
a pouze částečně k přirozené infiltraci do mělkých úrovní horninového prostředí, které 
se následně odvodňují do povrchové vodoteče. K hlubší infiltraci vod dochází pouze 
velmi omezeně, vsakovací poměry lokality jsou složité. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám lokality není vhodná realizace likvidace 
přebytečných srážkových vod centralizovaným vsakováním přes podzemní vsakovací 
objekty. V rámci záměru jsou tak navrženy otevřené retenčně-vsakovací nádrže 
a příkopy. 
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Navržené retenčně-vsakovací nádrže zajistí, v případě stálého nadržení vody v nádržích, 
zpětnou infiltraci vod v množství cca 24,6 % celkové roční srážky z nově zastavěných 
ploch. 
Vliv záměru na vydatnost okolních vodních děl lze vyloučit. 

Při respektování opatření k ochraně vod nepředstavuje aspekt vlivů na vody ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na vody považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na půdu    

Vlivy na půdu a její znečištění 
Riziko znečišťování půdy škodlivými látkami bude spojeno s obdobím výstavby, 
okrajově i v období provozu předkládaného záměru. Jedná zejména o riziko úniku 
ropných látek v případě vzniku havarijních situací. 
V období provozu může docházet k rozptylu kontaminantů z komunikací do okolí, jedná 
se zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické uhlovodíky vzniklé 
především nedokonalým spalováním pohonných hmot. Vzhledem k charakteru záměru 
je však riziko znečišťování okolních půd v období provozu minimální. 
Při realizaci záměru dojde před terénními úpravami k postupné skrývce ornice 
i půdního podloží v území, ornice i podorniční vrstva bude umístěna na mezideponie 
a chráněna proti znehodnocení (znečištění, rozplavení). Ornice bude využita na 
zemědělských pozemcích k zvýšení kvality obdělávaných půd. 
Realizací záměru nedojde k znečištění, či zániku kvalitních půdních vrstev, tyto budou 
využity zejména pro zemědělské účely k zvýšení produkčního potenciálu, případně pro 
ozelenění areálu. 
Vlivy na zemědělský půdní fond 
Navrhovaný záměr je umisťován na zastavitelné plochy přímo na k.ú. města. 
V rámci záměru se předpokládá odnětí cca 15 ha intenzivně obhospodařované 
zemědělské půdy. Pro stavbu bude skryta jen nejnutnější část zemědělského půdního 
fondu. Další část pozemků v území bude nadále zemědělsky využívána. 
Stávající vymezení BPEJ dle VUMOP v katastrálním území Radčice u Plzně vycházející 
z velkoplošných průzkumů realizovaných v období let 1960 - 1990 postrádá odpovídající 
prostorovou přesnost a zároveň nejspíše v tomto období došlo na části zájmového území 
k uložení vrstvy navážek. Aktualizace BPEJ v celých katastrálních územích nebyla 
dosud v tomto katastru provedena. 
Na předmětném území pro odnětí ze ZPF se dle katastru nemovitostí zčásti vyskytují 
pozemky zařazené ve II. třídě ochrany. I když zjištěná skutečná kvalita půdy hodnotám 
II. třídy ochrany zcela neodpovídá (dle Pedologického průzkumu – AZ GEO, 2020, se 
jedná o méně až středně produkční půdy), nedošlo prozatím k přehodnocení zatřídění 
kvality půdy, a proto je nutno z těchto hodnot vycházet. Půdy v území záměru jsou 
řazeny do II. III. a IV. třídy ochrany. V území se nenachází nejkvalitnější půdy I. třídy 
ochrany. 
V daném území je dle územního plánu vymezena rozvojová lokalita 1_42 Zóna 
Karlovarská – plocha ochodu, služeb a výroby. Pozemky s těmito půdami jsou zahrnuty 
do této plochy, tedy s vynětím těchto půd se na úrovni územního plánování počítá. 
Lze konstatovat, že vlivy na půdu náležící do ZPF, vzhledem k rozsahu území (cca 15 
ha) jsou z hlediska odebrání funkce negativní. Problematika ochrany ZPF je však 
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primárně řešena v procesu pořizování ÚPD (resp. její změny), pro potřebnou funkci 
území, a tedy i pro zástavbu jsou vybírány a schvalovány plochy, které jsou ze pohledu 
potřebné funkce a vlivů nejvýhodnější. 
Ačkoliv zábor ZPF je negativním vlivem, působení tohoto vlivu je minimalizováno jak 
umístěním záměru na plochy určené k zastavění, tak i samotným řešením záměru, který 
předpokládá minimalizace potřebných záborů (např. parkovací dům pro OA), 
minimalizace zpevněných ploch (zasakovací dlaždice pro venkovní stání OA) a částečně 
kompenzuje mimoprodukční funkce půdy prostřednictvím důmyslně navrženého 
vodohospodářského řešení (kaskáda otevřených, přírodě blízkých retencí umožňující 
evapotranspiraci a částečně i zásak, průleh pro Q100, vsakovací průlehy v zeleném pásu 
komunikací) a taktéž zeleného pásu pod VN, který bude zatravněn a bude v režimu 
ekologického hospodaření. 
Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Řešením odvodu srážkových vod z území do Račického potoka budou dotčeny dva lesní 
pozemky v k.ú. Radčice u Plzně. Dle požadavku správce zde nebude volné koryto, ale 
trubní vedení. Délka potrubí bude 86 m. Plocha dotčeného lesního pozemku bude v co 
největší míře minimalizovaná. 
Přesný rozsah možného záboru (trvalého či dočasného) není ve stávající fázi projektové 
přípravy znám. Vzhledem k charakteru a rozsahu zásahu jsou vlivy na PUPFL 
akceptovatelné. 

Při respektování opatření k ochraně půdy nepředstavuje aspekt vlivů na půdu ve 
spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným 
záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy 
posuzovaného záměru na půdu považovat za přijatelné.  
    
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje    

Vlivy na horninové prostředí  
Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí. 
Vlivy na přírodní zdroje 
 Záměr nebude mít vliv na přírodní zdroje. 

Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje  
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí.  Záměr je z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje 
přijatelný. 
 
Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy)    

V rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů 
bylo identifikováno mírné zhoršení stavu ve srovnání se stávajícím stavem lokality. 
Hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména na zvláště chráněná území, 
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy 
rostlin a živočichů. 
Záměr negativně ovlivní lokalitu z hlediska fragmentace, migrační prostupnosti pro 
živočichy a krajinného rázu. Zásah do krajinného rázu bude místy až silný, bude ale 
prostorově omezen na samotný prostor okolní odlesněné plošiny. 
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Záměr může mít nevýznamný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných 
druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace zvláště chráněných druhů podstatným 
způsobem narušeny nebudou. 
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje 
následujících zvláště chráněných druhů: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), 
čmelák (Bombus sp.), ještěrka obecná (Lacerta agilis), mravenec (Formica sp.), ropucha 
obecná (Bufo bufo), svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius colurio), 
ťuhýk šedý (Lanius excubitor), a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku 
z jejich základních ochranných podmínek. 
V případě nálezu mravenišť mravenců r. Formica je doporučen záchranný transfer. 
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná 
k prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací 
daného záměru. 

Při respektování opatření k ochraně přírody nepředstavuje aspekt vlivů na biologickou 
rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) ve spojení s posuzovaným záměrem limitující 
faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, 
že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na 
biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce      

Souhrnné hodnocení záměru na zákonná kritéria krajinného rázu je prezentování níže 
v tabulce. Hodnocený záměr se bude nejvýznamněji vizuálně projevovat v relativně úzce 
vymezeném krajinném prostoru, na úrovni základního krajinářského celku (ZKC), 
v rámci odlesněné plošiny, jež zahrnuje pouze část mísa krajinného rázu MKR H5, kde 
byl vliv na KR vyhodnocen místy až jako silný. Širší krajinné prostory v rámci 
nadřazeného krajinářského celku (NKC), v rámci oblasti krajinného rázu ObKR 
Malesická plošina a Hornobřízská pahorkatina, nebudou záměrem vizuálně prakticky 
dotčeny, nebo jen velmi okrajově a celkově zde byl vliv záměru vyhodnocen maximálně 
jako slabý. 
 
Vyhodnocení vlivů záměru na kritéria krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Kritéria podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Vliv záměru (ZKC) Vliv záměru (NKC) 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na ZCHÚ žádný žádný 
Vliv na VKP žádný žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný žádný 
Vliv na estetické hodnoty středně silný až silný slabý 
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině středně silný až silný slabý 

 
Na území města Plzně byly vymezeny 3 zóny ochranného pásma krajinného rázu pro 
která jsou stanoveny ochranné podmínky umisťování staveb. Hodnocené území 
zasahuje do pásma II - území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu a III - 
území s běžným stupněm ochrany krajinného rázu a do pásma SUK - silně 
urbanizovaná krajina. S ohledem na to, že rozsah nejvýznamnějších vlivů navrhované 
stavby, se omezuje na relativně úzce vymezeném krajinném prostoru, v rámci odlesněné 
plošiny, jež zahrnuje pouze část MKR H5, s jen okrajovými vizuálními přesahy do 
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MKR I2, I5 a I8, a stavba se prakticky nebude vizuálně uplatňovat v dálkových 
pohledech z širšího okolí, lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů nepřekračuje tyto 
ochranné podmínky. 
Krajinný ráz v rámci dotčeného krajinného prostoru (DoKP) se jen zčásti vyznačuje 
přítomností estetických hodnot a harmonického měřítka či vztahů, a to především 
v severní až severozápadní části hodnoceného území. Krajinný ráz je však zejména 
z pohledu harmonického měřítka a harmonických vztahů v současnosti již částečně 
narušen přítomností komerčních a jiných areálů, vizuálními průniky okraje zástavby 
města, vč. přítomností technicistních staveb vysílačů a kumulací vedení VN. Záměr je 
v tomto území umisťován do dosud nezastavěného prostoru zorněné plošiny coby 
severního rozvojového předpolí zástavby Košutky v blízkosti OC Globus.  
Realizace záměru bude představovat místy až silný zásah do krajinného rázu 
hodnoceného území, avšak míra tohoto zásahu se bude omezovat pouze na samotný 
prostor odlesněné plošiny, a to převážně jen v zóně blízkých pohledů. Z větších odstupů 
(od severu) již bude vizuální působení objektů slabé. Záměr se s ohledem na konfiguraci 
terénu a okolní lesní celky prakticky nebude vizuálně projevovat v širší krajinné scéně, 
tj. z dálkových pohledů. Záměr tak byl z pohledu vlivů na krajinný ráz, i s přihlédnutím 
kontextu současných vlivů zástavby severního okraje města, vyhodnocen jako 
akceptovatelný. 

Při respektování opatření k ochraně krajinného rázu nepředstavuje aspekt vlivů na 
krajinu a její ekologické funkce ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve 
vztahu k ochraně životního prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření 
spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na krajinu a její ekologické funkce 
považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů  

Na pozemku určeném ke stavbě se nenachází žádné objekty. 
Vliv na kulturní památky je vyloučen. 
V širším území byly prokázány archeologické nálezy. Nelze tedy zcela při výstavbě 
vyloučit možnost archeologického nálezu. 

Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  Záměr je z hlediska 
vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje přijatelný.  
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    

Teoreticky se může vliv záměru na obyvatelstvo projevit vlivem automobilové dopravy 
záměru na znečišťování ovzduší a hlukovou zátěž a dále vlivem osvětlení krajiny. 
Ze závěrů rozptylové a hlukové studie je možné konstatovat, že u nejbližší 
(nejdotčenější) obytné zástavby nedojde vlivem provozu záměru k významnému 
zhoršení hodnocených parametrů, ani překročení limitních hodnot, a to ani v kumulaci 
s dalšími realizovanými nebo připravovanými projekty v okolí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je záměr umisťován do severozápadního okraje města, kde 
se vyskytuje značné množství velmi silných zdrojů všesměrně se šířícího osvětlení 
(prosklená fasáda OC Globus a jeho venkovní osvětlení, osvětlení areálů v rámci 
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průmyslové zóny Košutka v sousedství aj.), bude kumulativní příspěvek takto 
osvětleného areálu CPI Parku k nárůstu světelného smogu poměrně nevýznamný, neboť 
jej „přebije“ celkový efekt současných četných zdrojů osvětlení výše zmíněných areálů. 
Realizace záměru sebou nese zvýšení nabídky pracovních míst v území napříč všemi 
pozicemi s dobrou dopravní dostupností, která bude zajištěna i možností využití 
hromadné dopravy, a taky zvýšení občanské vybavenosti a rozvoj služeb v blízkém 
okolí. 
Záměr přinese do obecného rozpočtu významné daňové výnosy, které mohou podpořit 
investice ke zlepšení prostředí v městské části. 
Záměr bude mít nevýznamný přímý negativní vliv na veřejné zdraví na lokální úrovni. 
S rozvojem území souvisí zvýšení nabídky služeb i pracovních příležitostí a navýšení 
obecného rozpočtu, a to může být předpokladem pro mírné pozitivní ovlivnění 
socioekonomické situace zejména místních obyvatel. 
Vliv záměru na obyvatelstvo lze vyhodnotit jako mírně pozitivní. 

Při respektování opatření k ochraně veřejného zdraví nepředstavuje aspekt vlivů na 
veřejné zdraví ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených 
s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 
Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví považovat za přijatelné. 
 
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů 
z nich plynoucích       

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky 
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu takovým záměrem, 
který by s sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při 
výstavbě budou použity standardní materiály, technologie a stavební postupy. 
Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií, v platném znění. V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických poruch 
zařízení. 
Riziko požáru 
Stavba bude řešena v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. 
V celém areálu bude instalován nouzový zvukový systém a elektrická požární 
signalizace (EPS) s tlačítkovými i automatickými hlásiči požáru. Veškeré prostory 
objektů (s výjimkou míst, kde je nepřípustné hašení vodou) budou vybaveny 
samočinným stabilním sprinklerovým hasicím zařízením. V prostorech, kde je to 
vyžadováno, bude nainstalováno samočinné zařízení pro odvod tepla a kouře. 
Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod 
Pravděpodobnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu bude technickými 
opatřeními omezena na minimum. Zboží, které by mohlo svými vlastnostmi ohrožovat 
vody, či se chovat jako hořlavé kapaliny bude skladováno minimálně, a to pouze 
v příslušně zabezpečených skladovacích místech uvnitř určených prostor objektů, navíc 
v maloobjemových prodejních obalech. 
Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody splňující parametry 
dané kanalizačním řádem. 

Při respektování opatření týkajících se rizik při možných nehodách, katastrofách 
a nestandardních stavech nepředstavuje aspekt vlivů na veřejné zdraví, kulturní 
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dědictví a životní prostředí ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve 
vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při 
respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze vlivy posuzovaného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví při možných nehodách, katastrofách a nestandardních 
stavech považovat za přijatelné.    
    
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.           
 
 
Z á v ě r 

Záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, klima, přírodní zdroje, 
hmotný majetek a kulturní dědictví. Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, 
biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, krajinu a stav hlukové zátěže, avšak při 
realizaci opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se 
záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. přijatelným 
způsobem. Vlivy záměru na uvedené složky a  charakteristiky životního prostředí se 
promítají i do přijatelného ovlivnění obyvatelstva, resp. veřejného zdraví.       

 
Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že za předpokladu realizace 

opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. budou vlivy záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví celkově přijatelné.       
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VII.  NÁVRH  STANOVISKA          
 
KRAJSKÝ  ÚŘAD  PLZEŇSKÉHO  KRAJE  
ODBOR  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
 
Naše č.j.:  
Spis. zn.:  
Počet listů:  
Počet příloh:  
Počet listů příloh:  
 
Vyřizuje: Ing. Dominika Holá 
 
Datum:   

 
 

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO  K POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU   

NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad podle 
§ 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona, vydává v souladu § 9a odst. 1 zákona a přílohou č. 6 
k zákonu  

 
s o u h l a s n é    z á v a z n é    s t a n o v i s k o  

 
k posouzení vlivů provedení záměru 

 
„CPI Park Plzeň“ 

 
na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“). 

 
 
I. POVINNÉ ÚDAJE 
 
1.   Název záměru 
 

CPI Park Plzeň  
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru 

 
Posuzovaný záměr představuje výstavbu a provoz 6 objektů označených jako RAD1-6 
a parkovacího domu, který navazuje na budovu RAD-3. 
Jednotlivé objekty mají sloužit pro obchod (RAD1-2) či skladování a lehkou výrobu 
(RAD3-6). Předpokládaná výška objektů RAD1-2 je cca 9,5 m, RAD3-6 a parkovacího 
domu cca 13,5 m.  
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Počet zaměstnanců celého areálu je konzervativně odhadován na cca 860. Předpokládaný 
počet parkovacích stání pro osobní automobily je cca 653 (cca 399 v parkovacím domě 
a cca 254 venkovních stání).  

Plocha areálu:  cca 176 098 m2 

Zastavěna plocha:  cca 59 196 m2  cca 34 % 
Objekt RAD-1  cca   5 310 m2  obchodní jednotka, služby 
Objekt RAD-2  cca   5 042 m2  obchodní jednotka, služby 
Objekt RAD-3  cca   5 009 m2  lehká výroba 
Objekt RAD-4  cca   9 226 m2  lehká výroba 
Objekt RAD-5  cca 16 349 m2  sklad 
Objekt RAD-6  cca 15 783 m2  lehká výroba 
Parking  cca   2 477 m2 
Doprovodné objekty: 

Nádrž 1  cca 79 m2 
Strojovna 1  cca 24 m2 
Nádrž 2  cca 79 m2 
Strojovna 2  cca 24 m2 
Vrátnice  cca 15 m2 

Zpevněné plochy  cca 35 378 m2  cca 20 % 

Nezpevněné plochy  cca 81 524 m2  cca 46 % 

Dopravně bude areál napojen přes stávající okružní křižovatku na silnici I/20. 
Předpokládaný denní nárůst dopravy je konzervativně odhadován na 1 200 osobních, 
130 lehkých a 48 těžkých nákladních vozidel a 20 autobusů v jednom směru.  

 
3.   Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu 
 

Kategorie II  
bod 106       
Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu - 
10 000 m2 

Kategorie II 
bod 109 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu - 500 míst 

Kategorie II 
bod 110 
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od 
stanoveného limitu - 6 tis. m2 
 

4.   Umístění záměru 
 

kraj:  Plzeňský 

obec:   Plzeň 

katastrální území:  Radčice u Plzně 
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Umístění záměru je navrhováno do území při komunikaci I/20 v severozápadní části 
města Plzně na volné ploše naproti stávajícímu obchodnímu centru Globus. Území záměru 
je součástí rozvojové plochy 1_42 Zóna Karlovarská. Záměr má být realizován na severní 
části této rozvojové plochy.    
 

5.   Obchodní firma oznamovatele 
 

Czech Property Investments, a.s. 
 
6.   IČ oznamovatele 
 

427 16 161 
 

7.   Sídlo (bydliště) oznamovatele 
 

Vladislavova 1390/17 
110 00 Praha 1 - Nové Město     

 
8.  Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 

popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví  

 
A. Podmínky pro fázi přípravy záměru  

 
1. Plochu pod stávajícím vedením VVN a VN zachovat pro zemědělské funkce (půda 

nebude odňata ze zemědělského půdního fondu).    
2. Zpracovat podrobný projekt ozelenění a úpravy nezpevněných ploch areálu, který 

bude respektovat doporučení v Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody 
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (V. Melichar, květen 2021) a ve Vyhodnocení vlivů 
na krajinný ráz (P. Koláček, květen 2021) s tím, že aplikace a rozsah zelených střech 
a popínavých rostlin bude dořešena ve spolupráci se statutárním městem Plzní.     

3. Likvidaci srážkových vod řešit podle doporučení v Hydrogeologickém posouzení 
(I. Ondrašíková, prosinec 2021), tj. jejich odvodem do Radčického potoka přes systém 
otevřených retenčních nádrží a průlehů s tím, že srážkové vody potenciálně znečištěné 
ropnými látkami (v ukazateli C10 - C40) budou čištěny v odlučovačích ropných látek 
s garantovanou výstupní koncentrací do 1 mg/l. Plochy parkovišť pro osobní 
automobily řešit s využitím zatravňovacích dlaždic s podložní sorpční vrstvou.   

4. Precizovat řešení k využití srážkových vod (závlaha, splachování WC, požární účely 
apod.).    

5. V zájmu ochrany přírody řešit retenční nádrže s orientací na polopřírodní charakter 
a stálým nadržením vody o hloubce alespoň 0,5 m a tudíž i s trvalou existenci vodních 
organizmů.    

6. Barevné řešení fasád halových objektů orientovat na použití tlumených barev, které 
dobře splývají s okolím, tj. s pozadím krajinné matrice (např. RAL 7036 nebo 
RAL 7038).           

7. V zájmu snížení spotřeby energie precizovat řešení k využití fotovoltaických panelů 
na střechách budov (s napojením na lokální distribuční síť areálu).    
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8. Střechy objektů řešit z odrazivých materiálů a světlých barev (k omezení přehřívání 
při slunečním svitu).    

9. Osvětlení areálu řešit s respektováním doporučení ve Světelné studii (K. Vysloužilová, 
prosinec 2021).       

10. Oplocení areálu řešit kolem zásobovacích dvorů tak, aby převážná část zeleně areálu 
byla vně tohoto oplocení.    

11. Dořešit ve spolupráci se statutárním městem Plzní doplnění záměru 
o cykloinfrastrukturu.  

12. V rámci plánu organizace výstavby zpracovat i soubor organizačních  a technických 
opatření s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, 
veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na následující 
požadavky.                   
a) Stanovit opatření k ochraně před hlukem:     

i.   Strojní zařízení a nákladní automobily používat v bezvadném technickém 
stavu, správně seřízené, provádět jejich pravidelnou údržbu.      

ii.   Stavební práce včetně stavební dopravy neprovádět v nočním období (22.00 -
6.00 hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období (6.00 – 7.00, 
21.00 – 22.00 hodin).     

iii.   V případě  nasazení vyššího počtu stavebních strojů a nákladních automobilů, 
než se předpokládalo v Hlukové studii (L. Dokulil, prosinec 2021), tj. více 
než 8 těžkých stavebních strojů a 8 nákladních automobilů, organizovat práce 
zejména na ploše výstavby haly RAD-2 (nejblíže obytné zástavbě) tak, aby 
nedocházelo k jejich souběžnému provozu na plný výkon, případně 
optimalizovat jejich časové nasazení v průběhu pracovní doby tak, aby  byl 
bezpečně dodržen příslušný hygienický limit hluku  pro hluk ze stavební 
činnosti stanovený v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.      

b) Stanovit opatření k omezení emisí látek znečišťujících ovzduší:    
i.   Organizačními opatřeními zajišťovat minimalizaci aktivních ploch, které jsou 

zdrojem prašnosti, a při nepříznivých klimatických podmínkách zajistit jejich 
skrápění.      

ii.   Minimalizovat délky přepravních tras po staveništi (volbou umístění výjezdu 
ze staveniště, skladovacích ploch, skládky sypkých materiálů a parkování 
vozidel) a pojezdy po nezpevněné ploše (popřípadě se zajištěním zpevnění 
staveništních tras).    

iii.   Zajistit čištění podvozkové části nákladních automobilů vyjíždějících na    
veřejné komunikace.     

iv.   V případě znečištění veřejných komunikací zajistit bezodkladnou a účinnou   
očistu.      

v.   Zajistit a kontrolovat řádný technický stav strojních zařízení a nákladních 
automobilů s ohledem na znečišťování ovzduší.       

vi.   Redukovat volnoběhy strojních zařízení a nákladních automobilů na 
minimum.   

c) Stanovit opatření k ochraně vod:  
i.   Zvýšenou pozornost (s ohledem na únik pohonných hmot a provozních 

kapalin) věnovat technickému stavu strojních zařízení a nákladních 
automobilů a periodickým kontrolám.    
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ii.   Údržbu a případné drobné opravy strojních zařízení a nákladních automobilů 
včetně doplňování pohonných hmot a provozních kapalin provádět pouze na 
zabezpečených místech k tomu určených.    

iii.   Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních úniků závadných 
látek.      

iv.   V případě havarijního úniku závadných látek neprodleně zahájit sanační 
práce.    

d) Stanovit opatření k ochraně půdy: 
i. Mocnost skrývky humózních horizontů stanovit na základě Pedologického 

průzkumu (P. Beňa, květen 2020) tak, aby byly maximálně využity.    
ii. Během provádění skrývky ornice zajistit její třídění podle kvality tak, aby 

bylo možné její hospodárné využití a docházelo k vylepšení kvality orniční 
vrstvy pozemků při jejím rozprostírání.    

iii.  Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období 
zajistit přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí erozí a vegetací 
(výsev provést podle ČSN 83 9031; zabránit nadměrnému zhutnění zeminy 
pojezdem mechanizmů).    

iv. Při ukládání výkopků z terénních prací zabezpečit tyto deponie proti 
nadměrné erozi. Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na 
deponie zabezpečit, aby nedošlo k její kontaminaci.       

e) Stanovit opatření k zajištění informovanosti městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 
a statutárního města Plzně (a jejich prostřednictvím i obyvatelstva) o termínech 
a délce příslušných etap výstavby a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se 
mohli občané obracet s případnými připomínkami, náměty a event. stížnostmi.    
                    

B. Podmínky pro fázi realizace záměru 
 

1. Výřez a kácení dřevin provádět z důvodu ochrany hnízdících ptáků jen mimo období 
hnízdění ptactva, tj. kácení neprovádět v měsících IV. – VII.    

2. Terénní práce při výstavbě zahájit mimo hnízdní období (duben až červen) nebo až po 
předchozím průzkumu staveniště zaměřeném na hnízdící ptáky a případně po 
záchranném transferu mravenišť mravenců rodu Formica sp.    

3. Realizaci sadových úprav a umístění zeleně zajistit odbornou firmou s tím, že úpravy 
budou zhodnoceny souběžně v rámci kolaudačního souhlasu, resp. v nejbližším 
vhodném agrotechnickém termínu.          

4. Na budovy hal umístit přiměřené množství úkrytů a budek pro ptáky (např. rorýsy) 
a netopýry s tím, že množství a umístění budek bude stanoveno po dohodě 
s příslušným orgánem ochrany přírody.    

5. Podle souboru organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potenciální 
nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva zajistit 
plnění těchto opatření, včetně průběžné kontroly plnění opatření a popřípadě 
bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků.                  

 
C. Podmínky pro fázi provozu záměru   

  
1. K omezení prašnosti zajistit pravidelné čištění areálových komunikací, manipulačních 

a parkovacích ploch včetně parkovacího domu.       
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2. Zimní údržbu areálových komunikací, manipulačních a parkovacích ploch provádět 
přednostně inertním posypem, tj. s maximálním omezením využití chemických látek 
a přípravků.      

3. Po skončení zimního období zajistit očistu areálových komunikací, manipulačních 
a parkovacích ploch od posypového materiálu.       

4. Kosení trávníků na nezpevněných plochách areálu provádět cca 2-3x ročně po odkvětu 
a vysemenění rostlin. Plochy kosit fázově tak, aby byl postupně vybudován přírodní 
biotop ovsíkové louky. Do trávníků zakomponovat nesečené nebo jen jedenkrát ročně 
sečené květnaté pásy jako biotop hmyzu.    

5. Zajistit dostatečnou péči o vysázenou zeleň (zálivka, ochrana před okusem apod.) 
a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud nebude zajištěn její samovolný 
růst.           

6. Areál vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám 
nebezpečných látek, v případě havárie zabránit jejich vniknutí do kanalizace.    

7. Noční osvětlení areálu omezit (s ohledem na ostrahu areálu) na nezbytně nutnou 
potřebu.        

 
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, 

délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho 
vlivů na životní prostředí   

 
1. Minimálně po dobu 2 let zajistit monitorování invazních druhů rostlin a popřípadě 

jejich likvidaci způsobilou osobou.     
2. Po dobu 5 let po výstavbě průběžně monitorovat stav vysázených dřevin. Případně 

uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu.            
 
II.  ODŮVODNĚNÍ  
 
1.  Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 

uvedených podmínek  
 
Vydání závazného stanoviska je založeno jednak na posouzení výchozího stavu relevantních 
složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území, jednak na posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví:       

a) Na základě posouzení výchozího stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení, tj. výchozí úrovně zatížení území (v relevantních kritériích stavu 
znečištění ovzduší a stavu hlukové zátěže) lze s ohledem na charakter záměru  a jeho 
environmentální charakteristiky považovat záměr ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví za přijatelný.             

b) Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 
spojených se záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona budou vlivy 
záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví celkově přijatelné 
(viz následující bod II.2. tohoto závazného stanoviska).               

 
Podmínka 8.A.1. je stanovena v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu 
a vyplývá z dokumentace a vyjádření obdržených k dokumentaci.  
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Podmínky 8.A.2., 8.A.5., 8.B.1., 8.B.2., 8.B.3., 8.B.4., 8.C.4., 8.C.5., 9.1. a 9.2.  jsou 
stanoveny v zájmu ochrany přírody a krajiny a vyplývají z dokumentace a obdržených 
vyjádření k dokumentaci.   

Podmínky 8.A.3., 8.A.4., 8.C.2. a 8.C.6. jsou stanoveny v zájmu ochrany vod 
a  vyplývají z dokumentace a obdržených vyjádření. 

Podmínka 8.A.6. je stanovena v zájmu ochrany krajiny a vyplývá z dokumentace 
a vyjádření obdržených k dokumentaci. 

Podmínky 8.A.7. a 8.A.8. jsou stanoveny v zájmu ochrany klimatu a vyplývají 
z dokumentace. 

Podmínky 8.A.9. a 8.C.7. jsou stanoveny v zájmu omezení rušivého osvětlení 
a vyplývají z dokumentace.  

Podmínky 8.A.10. a 8.A.11. jsou stanoveny k dořešení infrastruktury v rámci záměru 
a vyplývají z dokumentace a vyjádření obdržených k dokumentaci.  

Podmínky 8.A.12. a  8.B.5.  jsou stanoveny ke zpracování souboru organizačních  
a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální 
nepříznivé vlivy na hlukovou situaci, znečištění ovzduší, vody, půdu a pohodu 
obyvatelstva a vyplývají z dokumentace a vyjádření obdržených k dokumentaci. 

Podmínky 8.C.1. a 8.C.3. jsou stanoveny v zájmu ochrany ovzduší a vyplývají 
z dokumentace a obdržených vyjádření k dokumentaci.  
 

2.   Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti  

 
Z posouzení záměru provedeného podle zákona vyplývají následující vlivy záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví: 

Vlivy na ovzduší a klima    

Vlivy na ovzduší 
Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny lokálně zejména kolem 
příjezdové komunikace v areálu záměru a u přilehlé okružní křižovatky. U nejbližší obytné 
zástavby jsou příspěvky k imisním koncentracím významně nižší. 
Vypočtený maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje do 
0,25 % příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní 
koncentraci oxidu dusičitého za nejnepříznivějších rozptylových podmínek činí v omezeném 
prostoru při parkovacím domu 1,25 % imisního limitu. S ohledem na stávající úroveň imisní 
zátěže se nepředpokládá dosažení ani překročení imisního limitu pro roční průměrné ani 
maximální hodinové koncentrace NO2 v důsledku provozu záměru. 
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících 
látek frakce PM10 dosahují cca do 3 % hodnoty imisního limitu. Včetně započtené 
předpokládané pozaďové imisní zátěže se nepředpokládá dosažení ani překročení hodnot 
imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Dále bylo výpočtem ověřeno, že 
vlivem provozu záměru ve výhledovém stavu dojde k navýšení četnosti překračování 
imisního limitu pro maximální 24-hodinovou koncentraci PM10 o 1-2 dny. 
Maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce 
PM2,5 činí cca 1,5 % imisního limitu a nemá podstatný vliv na imisní situaci ve výhledovém 
stavu. 
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Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují do 
0,6 % hodnoty imisního limitu a rovněž nezpůsobí změnu imisní zátěže území ani dosažení či 
překračování stanoveného imisního limitu. 
Výpočtově byl dále hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. 
V případě této škodliviny dosahuje nejvyšší příspěvek záměru cca do 1% hodnoty imisního 
limitu. V důsledku realizace hodnoceného záměru nedojde k významné změně imisní zátěže 
benzo(a)pyrenem v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. 
Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr má na výhledovou imisní zátěž lokality málo 
významný vliv a nezpůsobí významnou změnu stávající imisní situace ani vznik nových 
nadlimitních stavů, a to i s uvážením kumulativního vlivu způsobeného jak vlivem stávajících 
zdrojů, tak výstavbou obchodní zóny jižně od záměru.    
Vlivy na klima 
Záměr je realizován tak, aby byl v souladu se strategiemi na ochranu klimatu, a snaží se 
naplňovat mitigační a adaptační opatření zmíněná v adaptační strategii města Plzně. 
V souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR se předpokládají 
v rámci realizace záměru opatření pro přizpůsobení se předpokládané změně klimatu 
vč. jejích dopadů. 
Z hlediska vlivu na mikroklima území budou realizována vhodná opatření pro snížení vlivu 
areálu na mikroklimatické podmínky. Střechy objektů jsou navrženy z odrazivých materiálů 
a barev – vysoká odrazivost slunečního záření. Nezpevněné plochy záměru budou vhodně 
zatravněny a udržovány, a osázeny vzrostlou zelení (stromy a keřové patro), která v současné 
době v území chybí. 
Bude upraven vodní režim v území. Podél západní a jižní části území bude vybudován tzv. 
průleh (protierozní opatření zadržující vodu a půdu v krajině + záchyt povodňových vod). 
Dojde tak ke stabilizaci nekontrolovatelného odtoku srážkových vod z území. Řešení 
srážkových vod počítá také s budováním otevřeného retenčního systému v severní části 
území. Odtok z kaskády nádrží na SZ bude proveden otevřeným korytem, kdy dojde ke 
zpomalení odtoku. Nevznikají tak velké rychlosti proudění a bude docházet k určitému 
výparu a částečnému vsaku, v korytě může docházet k vytváření tůní. Dané území bude 
vhodně ozeleněno, což přispěje k zpomalení odtoku vody z retencí. Retenčně zasakovací 
nádrže a průleh budou řešeny přírodně blízkým způsobem a budou osázeny vhodnou 
vodomilnou vegetací. U nádrží se předpokládá udržování stálé přirozené vodní hladiny 
(dotace srážkami). Předpokládá se tak vytvoření nového přírodního stanoviště. Vodní plocha 
bude spolupůsobit na lokální úrovni klimatu, tedy spolupůsobit při regulaci teploty území 
snižováním zjevného tepla. 
Z hlediska vlivů záměru na možný vznik tepleného ostrova, je možné uvést, že kombinací 
navržených mitigačních (fotovoltaika, bílé střechy, ozelenění areálu, využití zasakovacích 
dlaždic) a adaptačních opatření (využívání srážkových vod k zálivce, doplňování požární 
nádrže a na splachování WC, vybudování průlehu pro Q100) dojde k významnému snížení 
možného vlivu záměru na zvýšení teploty v jeho bezprostřední blízkosti. Vznik tepelného 
ostrova se vzhledem k velikosti, charakteru záměru a realizovaným opatřením nepředpokládá. 
Záměr uvažuje o instalaci fotovoltaických panelů na střechy objektů. Dále budou budovy 
areálu zatepleny. Realizací daných opatření dojde k významné úspoře el. energie 
z neobnovitelných zdrojů. Lze předpokládat, že realizací daného opatření dojde k snížení 
produkce CO2 až 2 970 t za rok. U zateplení budov lze při hrubém konzervativním odhadu 
předpokládat, že může dojít k úspoře až 15 % energie. 
Vzhledem k uvedeným opatřením, které spočívají zejména v realizaci ekostabilizačních prvků 
v území (zadržení vody v lokalitě v systému přírodě blízkých otevřených retencí 
s udržováním vodní hladiny, maximalizace zelených ploch s výsadbami dřevin a křovin), lze 



 
 
 
 

64 

vlivy záměru na klima považovat v porovnání se stávajícím využití území pro intenzivní 
zemědělství za akceptovatelné. 

Při respektování opatření k ochraně ovzduší a uvažovaných mitigačních a adaptačních 
opatření ve vztahu ke změně klimatu nepředstavuje aspekt vlivů na ovzduší a klima ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na ovzduší 
a klima považovat za přijatelné. 
   
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky      

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
V nulové variantě (tj. bez realizace záměru) jsou ve všech výpočtových bodech plněny 
hygienické limity, a to i po zprovoznění městského okruhu a „Komerčního centra Plzeň“. 
V aktivní variantě, i přes nárůst dopravy na příjezdových komunikací, nedojde u žádného 
hlukově chráněného objektu podél těchto komunikací k vzniku nadlimitního působení. 
U nejexponovanějších chráněných objektů dojde po zprovoznění záměru k navýšení 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku o cca 0,6 dB v denní době a o cca 0,8 dB v noční době, 
při současném dodržení hygienických limitů. 
Hluk z provozu stacionárních zdrojů 
Při maximálním akustickém výkonu všech zdrojů navrhovaného záměru bude příspěvek 
u nejbližšího hlukově chráněného objektu cca 26 dB v denní době a cca 20 dB v noční době. 
Při uvažování dominantních stacionárních zdrojů OC Globus, „Komerčního centra Plzeň“, 
zimního stadionu a SENESI Plzeň, může hluková situace u nejbližších chráněných objektů 
dosahovat úrovně do 44 dB v denní a 38 dB v noční době. V kumulaci s oznamovaným 
záměrem „CPI Park Plzeň“ by došlo k nevýznamnému zhoršení hlukové situace do 
cca 0,1 dB v denní a noční době. 
Při maximálním výkonu všech zdrojů oznamovaného záměru a vzhledem k výrazné imisní 
rezervě k dosažení hygienického limitu (vlivem posuzovaného záměru), by samotný záměr 
v kumulaci (energetickém součtu hluku) s teoretickým zatížením u nejbližší obytné zástavby 
na hranici základního limitu (tj. 50/40 dB v době denní/noční) nepředstavoval navýšení 
hladiny akustického tlaku ani o 0,1 dB. 
Lze potvrdit, že ani při spolupůsobení s ostatními zdroji hluku v dotčeném území nedojde 
vlivem realizace záměru u nejbližších hlukově chráněných objektů k potenciálnímu vzniku 
nových nadlimitních stavů. 
Hluk z výstavby 
Hluk v průběhu výstavby je vzhledem ke vzdálenosti hlukově chráněných objektů 
spolehlivě řešitelný. Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v noční době 
(22:00 - 6:00 hod.). 
V případě nasazení vyššího počtu stavebních mechanismů budou práce organizovány tak, aby 
nedocházelo k jejich souběžnému provozu na plný výkon, případně bude upraveno jejich 
časové nasazení v průběhu pracovní doby.  
Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky 
Řešené území i jeho širší okolí lze, vzhledem k jeho umístění na periferní části plzeňské 
aglomerace, dle normy ČSN EN 12464-2, charakterizovat jako zónu E3, tedy zónu 
představující světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí. 
Osvětlení záměru je navrženo v souladu s doporučeními uvedenými v Metodickém pokynu 
k předcházení a snižování světelného znečištění (MŽP, 2020). 
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Na základě limitů uvedených v Jednoduché osvětlovací příručce (MŽP, 2021) lze konstatovat, 
že díky vhodnému technickému řešení osvětlení záměru, které je navrženo v souladu 
s novými vědeckými a technickými poznatky, nebudou obyvatelé obytných objektů v širším 
okolí záměru v důsledku umělého osvětlení záměru ovlivněni, jelikož nedochází k průniku 
umělého jasu oblohy, oslnění a světelnému přesahu do intravilánu obce, navíc intenzita 
osvětlení je minimalizována jak samotným umístěním záměru mimo obytnou oblast, tak 
i předpokládaným technickým řešením. 
Případné působení jednotlivých forem světelného znečištění ve smyslu Jednoduché 
osvětlovací příručky (MŽP, 2021) posuzovaného záměru na vybrané složky životního 
prostření je souhrnně vyhodnoceno v tabulce níže.  
 

Forma světelného znečištění Poznámka 
 
umělý jas oblohy 

Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno chytrým režimem osvětlení 
Minimalizováno roletami na světlíkách 

oslnění Minimalizováno způsobem instalace svítidel 

neúměrná intenzita osvětlení 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 

 
světelný přesah do intravilánu obce 

Minimalizováno umístěním záměru mimo obytnou oblast 
Minimalizováno způsobem instalace svítidel 
Minimalizováno předpokládanou intenzitou svítidel 

 
Při respektování protihlukových opatření a opatření týkající se rušivého osvětlení 
nepředstavuje aspekt hlukové zátěže a rušivého osvětlení ve spojení s posuzovaným záměrem 
limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze 
shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na hlukovou situaci 
a rušivé osvětlení považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody      

Vliv na povrchové vody    
Vliv na jakost povrchových vod 
Vzhledem k zabezpečení odvádění vod (splaškové vody budou svedeny na ČOV, srážkové 
vody s možnou kontaminaci budou přečištěny přes ORL) se při dodržení relevantních 
provozních řádů a platných předpisů vlivy na povrchové vody nepředpokládají. 
Vlivy na odvodnění území 
Na části lokality je evidován soubor staveb pro odvodnění, které pochází z roku 1970, nelze 
tak vyloučit zásah do částí meliorací. V případě, že dojde ke kolizi objektů s meliorací, dojde 
k přeložení meliorace. Obecnou snahou je zachovat původní podmínky v území 
a zrychlenému odtoku podzemní vody z území bránit. 
Srážková voda zachycená v areálu záměru bude odváděna regulovaně, dle požadavku 
generelu odvodnění města Plzně do stejné vodoteče, jako je stávající přirozený odtok z území. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám není území vhodné pro využití vsakování dešťových 
vod. Dešťové vody lze využívat pro zalévání zelených ploch, případně i pro provoz 
budovaných objektů (doplňování požární vody, splachování WC). 
Z důvodů předpokládané kumulace vlivu na odtokové poměry v důsledku předpokládaného 
postupného zastavění rozvojového území je podmínkou pro zástavbu zde splnění limitu 
odtoku dešťových vod stanoveného v Generelu odvodnění města Plzně na 4 l/s/ha. Při splnění 
této podmínky je odtok z území 158 l/s (39,46 ha * 4 l/s/ha). Při Q50 bude z území odtékat 
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max. 158 l/s,  předpoklad průtoku v Radčickém potoku při Q50 je několik m3, což znamená, že 
navýšení průtoku o 0,158 m3/s je v porovnání s očekávaným průtokem nevýznamné. 
Odtokové poměry tedy nebudou novou zástavbou zhoršeny. 
Realizací průlehu v západní části území bude významně snížen dopad případných 
mimořádných srážek, dojde k pozitivnímu ovlivnění povodňových stavů poklesem 
odváděného množství vod z území. 
Vliv na podzemní vody 
Na lokalitě dochází zejména k evapotranspiraci, méně pak k povrchovému odtoku a pouze 
částečně k přirozené infiltraci do mělkých úrovní horninového prostředí, které se následně 
odvodňují do povrchové vodoteče. K hlubší infiltraci vod dochází pouze velmi omezeně, 
vsakovací poměry lokality jsou složité. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám lokality není vhodná realizace likvidace přebytečných 
srážkových vod centralizovaným vsakováním přes podzemní vsakovací objekty. V rámci 
záměru jsou tak navrženy otevřené retenčně-vsakovací nádrže a příkopy. 
Navržené retenčně-vsakovací nádrže zajistí, v případě stálého nadržení vody v nádržích, 
zpětnou infiltraci vod v množství cca 24,6 % celkové roční srážky z nově zastavěných ploch. 
Vliv záměru na vydatnost okolních vodních děl lze vyloučit. 

Při respektování opatření k ochraně vod nepředstavuje aspekt vlivů na vody ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. Celkově 
lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na vody považovat 
za přijatelné. 
 
Vlivy na půdu    

Vlivy na půdu a její znečištění 
Riziko znečišťování půdy škodlivými látkami bude spojeno s obdobím výstavby, okrajově 
i v období provozu předkládaného záměru. Jedná zejména o riziko úniku ropných látek 
v případě vzniku havarijních situací. 
V období provozu může docházet k rozptylu kontaminantů z komunikací do okolí, jedná se 
zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické uhlovodíky vzniklé 
především nedokonalým spalováním pohonných hmot. Vzhledem k charakteru záměru je 
však riziko znečišťování okolních půd v období provozu minimální. 
Při realizaci záměru dojde před terénními úpravami k postupné skrývce ornice i půdního 
podloží v území, ornice i podorniční vrstva bude umístěna na mezideponie a chráněna proti 
znehodnocení (znečištění, rozplavení). Ornice bude využita na zemědělských pozemcích 
k zvýšení kvality obdělávaných půd. 
Realizací záměru nedojde k znečištění, či zániku kvalitních půdních vrstev, tyto budou 
využity zejména pro zemědělské účely k zvýšení produkčního potenciálu, případně pro 
ozelenění areálu. 
Vlivy na zemědělský půdní fond 
Navrhovaný záměr je umisťován na zastavitelné plochy přímo na k.ú. města. 
V rámci záměru se předpokládá odnětí cca 15 ha intenzivně obhospodařované zemědělské 
půdy. Pro stavbu bude skryta jen nejnutnější část zemědělského půdního fondu. Další část 
pozemků v území bude nadále zemědělsky využívána. 
Stávající vymezení BPEJ dle VUMOP v katastrálním území Radčice u Plzně vycházející 
z velkoplošných průzkumů realizovaných v období let 1960 - 1990 postrádá odpovídající 
prostorovou přesnost a zároveň nejspíše v tomto období došlo na části zájmového území 
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k uložení vrstvy navážek. Aktualizace BPEJ v celých katastrálních územích nebyla dosud 
v tomto katastru provedena. 
Na předmětném území pro odnětí ze ZPF se dle katastru nemovitostí zčásti vyskytují 
pozemky zařazené ve II. třídě ochrany. I když zjištěná skutečná kvalita půdy hodnotám 
II. třídy ochrany zcela neodpovídá (dle Pedologického průzkumu – AZ GEO, 2020, se jedná 
o méně až středně produkční půdy), nedošlo prozatím k přehodnocení zatřídění kvality půdy, 
a proto je nutno z těchto hodnot vycházet. Půdy v území záměru jsou řazeny do II. III. a IV. 
třídy ochrany. V území se nenachází nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany. 
V daném území je dle územního plánu vymezena rozvojová lokalita 1_42 Zóna Karlovarská – 
plocha ochodu, služeb a výroby. Pozemky s těmito půdami jsou zahrnuty do této plochy, tedy 
s vynětím těchto půd se na úrovni územního plánování počítá. 
Lze konstatovat, že vlivy na půdu náležící do ZPF, vzhledem k rozsahu území (cca 15 ha) 
jsou z hlediska odebrání funkce negativní. Problematika ochrany ZPF je však primárně řešena 
v procesu pořizování ÚPD (resp. její změny), pro potřebnou funkci území, a tedy i pro 
zástavbu jsou vybírány a schvalovány plochy, které jsou ze pohledu potřebné funkce a vlivů 
nejvýhodnější. 
Ačkoliv zábor ZPF je negativním vlivem, působení tohoto vlivu je minimalizováno jak 
umístěním záměru na plochy určené k zastavění, tak i samotným řešením záměru, který 
předpokládá minimalizace potřebných záborů (např. parkovací dům pro OA), minimalizace 
zpevněných ploch (zasakovací dlaždice pro venkovní stání OA) a částečně kompenzuje 
mimoprodukční funkce půdy prostřednictvím důmyslně navrženého vodohospodářského 
řešení (kaskáda otevřených, přírodě blízkých retencí umožňující evapotranspiraci a částečně 
i zásak, průleh pro Q100, vsakovací průlehy v zeleném pásu komunikací) a taktéž zeleného 
pásu pod VN, který bude zatravněn a bude v režimu ekologického hospodaření. 
Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Řešením odvodu srážkových vod z území do Račického potoka budou dotčeny dva lesní 
pozemky v k.ú. Radčice u Plzně. Dle požadavku správce zde nebude volné koryto, ale trubní 
vedení. Délka potrubí bude 86 m. Plocha dotčeného lesního pozemku bude v co největší míře 
minimalizovaná. 
Přesný rozsah možného záboru (trvalého či dočasného) není ve stávající fázi projektové 
přípravy znám. Vzhledem k charakteru a rozsahu zásahu jsou vlivy na PUPFL 
akceptovatelné. 

Při respektování opatření k ochraně půdy nepředstavuje aspekt vlivů na půdu ve spojení s 
posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. Celkově lze 
shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na půdu považovat 
za přijatelné.  
    
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje    

Vlivy na horninové prostředí  
Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí. 
Vlivy na přírodní zdroje 
 Záměr nebude mít vliv na přírodní zdroje. 

Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje  nepředstavuje 
ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
Záměr je z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje přijatelný. 
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Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy)    

V rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo 
identifikováno mírné zhoršení stavu ve srovnání se stávajícím stavem lokality. 
Hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména na zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Záměr negativně ovlivní lokalitu z hlediska fragmentace, migrační prostupnosti pro živočichy 
a krajinného rázu. Zásah do krajinného rázu bude místy až silný, bude ale prostorově omezen 
na samotný prostor okolní odlesněné plošiny. 
Záměr může mít nevýznamný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných 
druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace zvláště chráněných druhů podstatným 
způsobem narušeny nebudou. 
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících 
zvláště chráněných druhů: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čmelák (Bombus sp.), 
ještěrka obecná (Lacerta agilis), mravenec (Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), 
svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius colurio), ťuhýk šedý (Lanius 
excubitor), a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních 
ochranných podmínek. 
V případě nálezu mravenišť mravenců r. Formica je doporučen záchranný transfer. Z důvodu 
minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, 
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. 

Při respektování opatření k ochraně přírody nepředstavuje aspekt vlivů na biologickou 
rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor 
ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při 
respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na biologickou rozmanitost 
(faunu, flóru a ekosystémy) považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce      

Souhrnné hodnocení záměru na zákonná kritéria krajinného rázu je prezentování níže 
v tabulce. Hodnocený záměr se bude nejvýznamněji vizuálně projevovat v relativně úzce 
vymezeném krajinném prostoru, na úrovni základního krajinářského celku (ZKC), v rámci 
odlesněné plošiny, jež zahrnuje pouze část mísa krajinného rázu MKR H5, kde byl vliv na KR 
vyhodnocen místy až jako silný. Širší krajinné prostory v rámci nadřazeného krajinářského 
celku (NKC), v rámci oblasti krajinného rázu ObKR Malesická plošina a Hornobřízská 
pahorkatina, nebudou záměrem vizuálně prakticky dotčeny, nebo jen velmi okrajově 
a celkově zde byl vliv záměru vyhodnocen maximálně jako slabý. 
 
Vyhodnocení vlivů záměru na kritéria krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Kritéria podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Vliv záměru (ZKC) Vliv záměru (NKC) 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky středně silný až silný slabý 
Vliv na ZCHÚ žádný žádný 
Vliv na VKP žádný žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný žádný 
Vliv na estetické hodnoty středně silný až silný slabý 
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině středně silný až silný slabý 
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Na území města Plzně byly vymezeny 3 zóny ochranného pásma krajinného rázu pro která 
jsou stanoveny ochranné podmínky umisťování staveb. Hodnocené území zasahuje do pásma 
II - území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu a III - území s běžným stupněm 
ochrany krajinného rázu a do pásma SUK - silně urbanizovaná krajina. S ohledem na to, že 
rozsah nejvýznamnějších vlivů navrhované stavby, se omezuje na relativně úzce vymezeném 
krajinném prostoru, v rámci odlesněné plošiny, jež zahrnuje pouze část MKR H5, s jen 
okrajovými vizuálními přesahy do MKR I2, I5 a I8, a stavba se prakticky nebude vizuálně 
uplatňovat v dálkových pohledech z širšího okolí, lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů 
nepřekračuje tyto ochranné podmínky. 
Krajinný ráz v rámci dotčeného krajinného prostoru (DoKP) se jen zčásti vyznačuje 
přítomností estetických hodnot a harmonického měřítka či vztahů, a to především v severní až 
severozápadní části hodnoceného území. Krajinný ráz je však zejména z pohledu 
harmonického měřítka a harmonických vztahů v současnosti již částečně narušen přítomností 
komerčních a jiných areálů, vizuálními průniky okraje zástavby města, vč. přítomností 
technicistních staveb vysílačů a kumulací vedení VN. Záměr je v tomto území umisťován do 
dosud nezastavěného prostoru zorněné plošiny coby severního rozvojového předpolí zástavby 
Košutky v blízkosti OC Globus.  
Realizace záměru bude představovat místy až silný zásah do krajinného rázu hodnoceného 
území, avšak míra tohoto zásahu se bude omezovat pouze na samotný prostor odlesněné 
plošiny, a to převážně jen v zóně blízkých pohledů. Z větších odstupů (od severu) již bude 
vizuální působení objektů slabé. Záměr se s ohledem na konfiguraci terénu a okolní lesní 
celky prakticky nebude vizuálně projevovat v širší krajinné scéně, tj. z dálkových pohledů. 
Záměr tak byl z pohledu vlivů na krajinný ráz, i s přihlédnutím kontextu současných vlivů 
zástavby severního okraje města, vyhodnocen jako akceptovatelný. 

Při respektování opatření k ochraně krajinného rázu nepředstavuje aspekt vlivů na krajinu 
a její ekologické funkce ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených 
s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy 
posuzovaného záměru na krajinu a její ekologické funkce považovat za přijatelné. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů  

Na pozemku určeném ke stavbě se nenachází žádné objekty. 
Vliv na kulturní památky je vyloučen. 
V širším území byly prokázány archeologické nálezy. Nelze tedy zcela při výstavbě vyloučit 
možnost archeologického nálezu. 

Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  Záměr je z hlediska vlivů 
na horninové prostředí a přírodní zdroje přijatelný.  
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    

Teoreticky se může vliv záměru na obyvatelstvo projevit vlivem automobilové dopravy 
záměru na znečišťování ovzduší a hlukovou zátěž a dále vlivem osvětlení krajiny. 
Ze závěrů rozptylové a hlukové studie je možné konstatovat, že u nejbližší (nejdotčenější) 
obytné zástavby nedojde vlivem provozu záměru k významnému zhoršení hodnocených 
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parametrů, ani překročení limitních hodnot, a to ani v kumulaci s dalšími realizovanými nebo 
připravovanými projekty v okolí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je záměr umisťován do severozápadního okraje města, kde se 
vyskytuje značné množství velmi silných zdrojů všesměrně se šířícího osvětlení (prosklená 
fasáda OC Globus a jeho venkovní osvětlení, osvětlení areálů v rámci průmyslové zóny 
Košutka v sousedství aj.), bude kumulativní příspěvek takto osvětleného areálu CPI Parku 
k nárůstu světelného smogu poměrně nevýznamný, neboť jej „přebije“ celkový efekt 
současných četných zdrojů osvětlení výše zmíněných areálů. 
Realizace záměru sebou nese zvýšení nabídky pracovních míst v území napříč všemi 
pozicemi s dobrou dopravní dostupností, která bude zajištěna i možností využití hromadné 
dopravy, a taky zvýšení občanské vybavenosti a rozvoj služeb v blízkém okolí. 
Záměr přinese do obecného rozpočtu významné daňové výnosy, které mohou podpořit 
investice ke zlepšení prostředí v městské části. 
Záměr bude mít nevýznamný přímý negativní vliv na veřejné zdraví na lokální úrovni. 
S rozvojem území souvisí zvýšení nabídky služeb i pracovních příležitostí a navýšení 
obecného rozpočtu, a to může být předpokladem pro mírné pozitivní ovlivnění 
socioekonomické situace zejména místních obyvatel. 
Vliv záměru na obyvatelstvo lze vyhodnotit jako mírně pozitivní. 

Při respektování opatření k ochraně veřejného zdraví nepředstavuje aspekt vlivů na veřejné 
zdraví ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně veřejného 
zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem 
a opatření rezultujících z posuzování podle zákona lze vlivy posuzovaného záměru na veřejné 
zdraví považovat za přijatelné. 
 
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích       

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky 
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu takovým záměrem, který 
by s sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě 
budou použity standardní materiály, technologie a stavební postupy. 
Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, 
v platném znění. V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických poruch zařízení. 
Riziko požáru 
Stavba bude řešena v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. V celém 
areálu bude instalován nouzový zvukový systém a elektrická požární signalizace (EPS) 
s tlačítkovými i automatickými hlásiči požáru. Veškeré prostory objektů (s výjimkou míst, 
kde je nepřípustné hašení vodou) budou vybaveny samočinným stabilním sprinklerovým 
hasicím zařízením. V prostorech, kde je to vyžadováno, bude nainstalováno samočinné 
zařízení pro odvod tepla a kouře. 
Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod 
Pravděpodobnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu bude technickými 
opatřeními omezena na minimum. Zboží, které by mohlo svými vlastnostmi ohrožovat vody, 
či se chovat jako hořlavé kapaliny bude skladováno minimálně, a to pouze v příslušně 
zabezpečených skladovacích místech uvnitř určených prostor objektů, navíc 
v maloobjemových prodejních obalech. 
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Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody splňující parametry dané 
kanalizačním řádem. 

Při respektování opatření týkajících se rizik při možných nehodách, katastrofách 
a nestandardních stavech nepředstavuje aspekt vlivů na veřejné zdraví, kulturní dědictví 
a životní prostředí ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví. Celkově lze shrnout, že při respektování opatření 
spojených s posuzovaným záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona lze 
vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví při možných nehodách, 
katastrofách a nestandardních stavech považovat za přijatelné.    
    
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona je zřejmé, že 
problematika přeshraničních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je 
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
přesahující hranice České republiky.           
 
 
Z á v ě r 

Záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, klima, přírodní zdroje, hmotný 
majetek a kulturní dědictví. Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou 
rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, krajinu a stav hlukové zátěže, avšak při realizaci opatření 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona přijatelným způsobem. Vlivy záměru na uvedené 
složky a  charakteristiky životního prostředí se promítají i do přijatelného ovlivnění 
obyvatelstva, resp. veřejného zdraví.       

 
Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že za předpokladu realizace 

opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona budou vlivy záměru na životní prostředí 
a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví celkově přijatelné.       
   
3.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud 

jde o znečišťování životního prostředí 
 
Technické řešení záměru je v dokumentaci vlivů záměru „CPI Park Plzeň“ na životní 
prostředí s ohledem na jeho charakter a danou etapu přípravy záměru pro potřeby posouzení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostačujícím způsobem popsáno a při respektování 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona odpovídá dosaženému stupni poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí.  

 
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná navazující řízení k povolení záměru, 
a to i  na základě podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku.    
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4.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné,  neboť záměr je 
z hlediska umístění i vlastního řešení předložen v dokumentaci vlivů záměru „CPI Park 
Plzeň“ na životní prostředí jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace 
předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu referenční (porovnání 
invariantního záměru s nulovou variantou je integrální součástí posuzování podle zákona).  
 
5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci 
  
K dokumentaci vlivů záměru „CPI Park Plzeň“ na životní prostředí bylo doručeno Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, celkem 6 písemných vyjádření 
(2 vyjádření dotčených územních samosprávných a 4 vyjádření dotčených správních orgánů). 
Veřejnost se k dokumentaci vlivů záměru „CPI Park Plzeň“ na životní prostředí nevyjádřila. 
Všechna písemná vyjádření obdržená k dokumentaci vlivů záměru „CPI Park Plzeň“ na 
životní prostředí byla vypořádána v posudku o vlivech záměru  „CPI Park Plzeň“ na životní 
prostředí. Úplný text tohoto posudku včetně vypořádání uvedených vyjádření je zveřejněn 
v Informačním systému EIA ( www.cenia.cz/eia ) pod kódem záměru PLK1976. Požadavky 
a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich vypořádání byly vzaty do úvahy při 
formulování tohoto závazného stanoviska.   
 
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků  
  
Dotčenými územními samosprávnými celky, jejichž správní obvody alespoň zčásti tvoří 
dotčené území, jsou: 

kraje:     Plzeňský kraj  

obce:      Plzeň  

městské obvody: Městský obvod Plzeň 7 - Radčice     
 
Poučení    

Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle 
§ 3 písm. g) zákona.  

 
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na 
žádost oznamovatele záměru opakovaně prodloužena o 5 let v souladu s § 9a odst. 4 zákona.  
 
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu 
s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti 
rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným 
stanoviskem. 
 
 
Mgr. Martin Plíhal 
vedoucí odboru životního prostředí  
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PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU 
 
 

Oznámení záměru „CPI Park Plzeň“  
(Ing. Stanislav Postbiegl, červenec 2021)    
 
Závěr zjišťovacího řízení (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí 
č.j.: PK-ŽP/17967/21 ze dne 22. 10. 2021) 
 
Dokumentace vlivů záměru „CPI Park Plzeň“ na životní prostředí  
(Ing. Stanislav Postbiegl, prosinec 2021)    

 
Vyjádření obdržená k dokumentaci vlivů záměru „CPI Park Plzeň“na životní prostředí 

 
Poznatky z  konzultací se zástupci oznamovatele a vyžádané podklady a další údaje 
nezbytné pro zpracování posudku    

 
 Související právní předpisy a literatura   

 
 
 
 
 


