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ÚVOD  

Posuzovaným záměrem je Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje.  

 

Jedná se o obchodní areál se třemi objekty. Počítá se s výstavbou objektu k prodeji zboží pro 

dům a zahradu, dále půjde o menší objekt k prodeji vícesortimentního zboží a malý objekt 

určený k rychlému občerstvení. Celková výměra zastavěných ploch je 21 890 m2. Bude zde 

vybudováno parkoviště s kapacitou 552 parkovacích míst (včetně 27 míst pro invalidy). 

V obchodním centru se předpokládá provoz od 9 do 21 hodiny. V rámci stavby již proběhla 

demolice objektů bývalého nákladového nádraží podle schváleného demoličního výměru.  

 

Jak je dokladováno v příloze 9. a 10., stavební záměr je v souladu s územním plánem a 

nebude mít významný vliv na oblasti NATURA 2000. 

 

Na tento záměr bylo již vypracováno společností GeoVision s. r. o. v roce 2007 oznámení dle 

přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. a poté bylo příslušným orgánem (Krajský úřad Plzeňského 

kraje) zajištěno zveřejnění tohoto dokumentu a jeho připomínkování.  

 

Pro tento záměr proběhlo zjišťovací řízení, neboť záměr svým rozsahem a charakterem spadá  

dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II., bod 10.6 (Skladové nebo obchodní 

komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 

parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). 

 

Závěr zjišťovacího řízení byl tímto orgánem vydán dne 3.7.2007 pod č. j. ZN2077/ŽP/07 a a 

obsahuje mimojiné požadavek na pokračování procesu EIA, tj. na zpracování dokumentace 

podle přílohy č. 4 cit. zákona.  Závěr zjišťovacího řízení k záměru Obchodní centrum Plzeň, U 

Prazdroje je součástí přílohy 8. 

 

K záměru bylo doručeno 6 vyjádření: 

� Vyjádření Magistrátu města Plzně, odbor životního prostředí, č. j. OŽP/3805/07-Br 

ze dne 11.6.2007 

� Vyjádření Rady Plzeňského kraje, č. j. RŽP/918/07 ze dne 29.5.2007 

� Vyjádření Statutárního města Plzeň, č. j. námN/175/07 ze dne 14.6.2007 

� Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č. j. 

KHS/HOK/11710-21/07 ze dne 12.6.2007 

� Vyjádření České inspekce životního prostředí, č. j. 43/ŘI/0700452.95/07/ZIJ ze dne 

11.6.2007 

� Vyjádření organizace Děti Země ze dne 11.6.2007 
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V následujících odstavcích jsou uvedeny nejvýznamnější připomínky a požadavky. Za každou 

připomínkou je uveden odkaz na kapitolu dokumentace, kde je problematika řešena. 

 

Statutární m ěsto Plze ň (náměstek primátora) požaduje posoudit návrh na přemístění 

zastávky MHD ve směru z města ještě před křižovatku, případně i sloučení se zastávkou ČSAD 

a komunikační napojení na ulici U Prazdroje provést samostatným připojovacím pruhem bez 

ovlivnění světelnou signalizací. Zároveň s tím by mohl být vypuštěn i jeden přechod pro chodce 

přes ulici U Prazdroje. 

  -    viz kapitola B.II.6. 

 

Česká inspekce životního prost ředí požaduje využít variantu vytápění pomocí centrálního 

zdroje tepla, posouzení hodnot suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 v dané lokalitě, 

posouzení vlivu dopravy na současný stav a nesouhlasí s přiloženou rozptylovou studiií, která 

„nezahrnuje stávající emisní a imisní pozadí“. 

- viz příloha 5. (Aktualizovaná rozptylová studie) a kapitola B.I.6. a B.III.1. 

  

Děti Zem ě mají následující připomínky: 

� záměr odporuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, bude zde překračována nejvyšší přípustná hladina hluku, 

vlivy záměru na hlukové poměry jsou vyhodnoceny zkresleně 

-    viz příloha 3. (Aktualizovaná hluková studie) a kapitola B.III.4.1. 

� záměr je neúnosný pro životní prostředí jako zdroj indukce automobilové dopravy – 

realizace záměru by vedla k výraznému nárůstu individuální automobilové dopravy 

na komunikaci U Prazdroje a v navazujících komunikacích 

-    viz kapitola B.II.6. 

� údaje o nárůstu dopravy jsou podhodnocené 

-    viz kapitola B.II.6. 

� oznámení záměru se vůbec nezabývá vlivy na životní prostředí způsobenými 

v širším okolí záměru – indukce individuální automobilové dopravy, Děti Země 

požadují zpracovat vliv záměru na nárůst hladiny hluku v ulici Rokycanská 

-    viz příloha 3. (Aktualizovaná hluková studie) a kapitola B.III.4.1. 

� oznámení záměru neuvažuje jinou než individuální automobilovou dopravu 

(neuvažuje pěší, cyklistickou ani veřejnou dopravu), Děti Země požadují minimálně 

zajistit krátkou docházkovou vzdálenost od zastávek MHD, vyřešit problém častého 

blokování a zpožďování vozů MHD v dopravní kongesci ulice U Prazdroje, zajistit 

kvalitní a funkční napojení obchodního centra na páteřní cyklistickou stezku spojující 
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Doubravku a Lobzy s centrem města, vyřešit parkování jízdních kol v obchodním 

centru a zajistit komfortní možnost překonání ulice U Prazdroje 

- viz kapitola B.II.6. a B.I.6.  

� zdůvodnění potřeby záměru je zcela nedostačující a mylné  

-     viz kapitola B.I.5. 

� vyloučení polyvinylchloridu 

-    viz kapitola B.I.6. 

 

a jako posuzované varianty navrhují: 

� vyhrazení jednoho ze dvou jízdních pruhů v každém směru ulice U Prazdroje pro 

provoz vozů veřejné dopravy (snížení hlukové zátěže i vyřešení neuspokojivých 

podmínek pro provoz MHD v lokalitě) 

-   viz kapitola B.II.6. 

� rozšíření ulice U Prazdroje o jeden jízdní pruh v každém směru vyhrazený pro 

provoz vozů veřejné dopravy a zároveň navržení opatření, které spolehlivě sníží 

hlukovou zátěž pod limit daný nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

-   viz kapitola B.II.6. 

 

Detailní reakce na veškeré, v procesu EIA obdržené připomínky, je úkolem zpracovatele 

následného posudku (viz příloha č. 5 citovaného zákona) tak, aby žádné závažné vlivy na 

životní prostředí nebyly přehlédnuty a jejich relevantnost byla objektivně zvážena. Ke stejnému 

cíli slouží i následné veřejné projednání všech, v průběhu procesu zpracovaných dokumentů. 

Argumentace by měly být věcné, oproštěné od nepatřičných vlivů (obchodní, konkurenční, 

emocionální). 

 

Předkládaná Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním 

znění a svým rozsahem odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona.  
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ČÁST  A 

 ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 

Obchodní firma:    InterCora spol. s.r.o.  

Sídlo:                      Lochotínská 18, 301 00 Plzeň  

IČO:                        47714018 

  

Jméno, p říjmení a spojení  na oprávn ěného zástupce oznamovatele :  

Jméno: Ing. Ivan Hlaváček 

Telefon:  +420 377 510 411 

Adresa:  Lochotínská 18, 301 00 Plzeň 
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ČÁST  B 

 ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

 

„Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“ 

 

Záměr svým rozsahem a charakterem spadá dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II, 

bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu). 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

 

Jedná se o obchodní areál se třemi objekty. Počítá se s výstavbou objektu k prodeji zboží pro 

dům a zahradu, dále půjde o menší objekt k prodeji vícesortimentního zboží a malý objekt 

určený k rychlému občerstvení.  

 

Ve vnitřním prostoru objektu k prodeji zboží pro dům a zahradu budou situovány regály, 

manipulační prostory, pokladny, prostory pro reklamaci, sociální zázemí pro zákazníky a malá 

kavárna. Na hlavní budovu bude na východní straně navazovat částečně přestřešený oplocený 

manipulační prostor a na západní straně pak zahradní centrum se skleníkem, na skleník bude 

potom navazovat volná oplocená plocha. 

 

Ve vnitřním prostoru objektu pro vícesortimentní prodej bude situována hlavní prodejní plocha 

s regály a chodbami, zóna s pokladnami, sklad, kancelářské a sociální zázemí zaměstnanců. 

 

V objektu určeném pro rychlé občerstvení bude situován prostor pro přípravu jídel a sociální 

zázemí. 

 

Součástí celého stavebního záměru bude také systém reklamních a orientačních prvků. Na 

severní straně bude při ulici U Prazdroje situována skupina vlajek a orientační tabule. 
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Pro obchodní centrum bude zbudováno parkoviště s kapacitou 485 stání (včetně 24 míst pro 

invalidy) pro objekt k prodeji zboží pro dům a zahradu a 67 stání (včetně 3 míst pro invalidy) 

pro objekt s vícesortimentním zbožím a rychlé občerstvení. 

 

Plocha pozemku bude 51 041 m2. Celková zastavěná plocha obchodního centra bude 21 890 

m2 

z toho  

� objekt k prodeji zboží pro dům a zahradu: 18 950 m2 (z toho prodejní plocha 

14 000m2) 

� objekt s vícesortimentním zbožím a objekt rychlé občerstvení: 2 940 m2 ( z toho 

prodejní plocha 1 300 m2). 

Celková plocha zeleně: 1 915,5 m2 + ozelenění pásu podél ulice U Prazdroje o ploše 738 m2. 

 

V obchodním centru se předpokládá provoz běžný pro tyto typy prodejen, a to od 9 do 21 hod. 

Noční provoz se nepředpokládá. 

  

B.I.3. Umíst ění záměru 

 

Stavební záměr bude realizovaný v Plzni v prostoru bývalého překladového nádraží mezi 

ulicemi U Prazdroje a kolejištěm nádraží Českých drah (viz příloha 1 a 2). 

 

Kraj: Plzeňský 

Město: Plzeň 

Katastrální území: Plzeň (721981) 

 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

 

Předmětem posuzování je vybudování obchodního centra v Plzni mezi ulicí U Prazdroje a 

nádražím Českých drah, které bude zahrnovat výstavbu tří objektů – objekt k prodeji zboží pro 

dům a zahradu, objekt s vícesortimentním zbožím a objekt s rychlým občerstvením. Pro 

obchodní centrum bude zbudováno parkoviště s kapacitou 485 stání (včetně 24 míst pro 

invalidy) pro objekt k prodeji zboží pro dům a zahradu a s kapacitou  67 stání (včetně 3 míst 

pro invalidy) pro objekt s vícesortimentním zbožím a rychlé občerstvení. Jedná se o klasický 

obchodní areál se zařízeními supermarketového typu, která jsou běžná u nás i v zahraničí. 

 

S provozem obchodního areálu samozřejmě bude spojen zvýšený pohyb motorových vozidel 

v příjezdové komunikaci ulice U Prazdroje i v samotném areálu. Kumulace vlivů během 
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provozu obchodního areálu je spojena právě se zvýšeným pohybem automobilů. Významná 

část těchto vlivů je však způsobena již dnešním stavem – zejména provozem na ulici U 

Prazdroje.  Kumulativní vliv provozu na komunikaci I/26 (ul. U Prazdroje)  je v daném případě 

nesporný, právem však lze předpokládat pokles významu tohoto faktoru po realizaci městského 

okruhu Plzně, zejména po vybudování přeložky silnice I/20 (po r. 2026- viz příloha 7.). 

 

Možným kumulativním záměrem je stavební záměr „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a 

Uzel Plzeň“, jejímž předmětem je modernizace průjezdu železničním uzlem Plzeň. Jedná se 

však o stavbu, která podle dostupných podkladů nebude mít negativní kumulativní vliv spojený 

s realizací stavebního záměru “Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“. 

  

Dále není známa kumulace posuzovaného stavebního záměru s jiným stavebním záměrem. 

 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, respektive odmítnutí 

 

Výstavba záměru „Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“ je navržena z důvodu rozšíření 

stávajících soukromých komerčně - prodejních ploch ve městě Plzni a z důvodu zlepšení 

občanské vybavenosti města Plzně a okolních obcí v oblasti zásobování a bohatšího 

sortimentu specializovaného zboží. 

 

Situování objektů je na plochách uvolněných demolicí stávajících, ke svému účelu již 

nevyužívaných staveb (brownfields), což je v souladu se současným trendem obnovy těchto 

zdevastovaných částí měst a obcí, které jsou obtížně znovu využitelné např. pro bydlení.   

 

Vlastní urbanisticko architektonické řešení stavby vhodně využívá charakter a tvar pozemku, 

jeho dostupnost, je vyvážené k okolní zástavbě. Vlastní stavba i technologické vybavení bude 

splňovat technický a estetický standard obvyklý u obdobných zařízení tohoto druhu v zahraničí 

i u nás. Estetická otázka provedení daného záměru je však záležitostí značně subjektivní, jak je 

ostatně připouští ve svém vyjádření  rovněž organizace Děti Země (příloha 8.). Podle našeho 

názoru dojde ke zlepšení estetické kvality zejména zástavby jako celku, protože stávající 

plocha je po demolici a svým charakterem nezapadá do komplexní městské zástavby.  

 

Realizací stavebního záměru dojde k navýšení počtu pracovních míst v oblasti a jako přínos lze 

dále spatřovat i vybudování nových parkovacích míst, která budou sloužit pro občany, kteří do 
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centra města automobilem zajíždět nechtějí. K tomu navíc přispívá skutečnost, že kolem 

plánovéno obchodního areálu vede pravidelná linka MHD. 

 

Stavební záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Plzeň (příloha 9.) (obr. 1). 

 

Investor nenavrhuje záměr ve variantách. 

 

Obr. 1. Výřez Územního plánu města Plzně (areál určený pro výstavbu je zakreslen červenou 

linií), OZ – obchodní zařízení, VP – výroba průmyslová těžká, SM – smíšené území městské, 

VD – výroba lehká, služby, živnostenské provozy, zdroj: http://gis.plzen-city.cz 

 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 

Obchodní centrum bude zahrnovat dva velkoplošné objekty, a to objekt pro prodej zboží pro 

dům a zahradu a objekt pro vícesortimentní prodej. Dále bude zahrnovat jeden malý objekt 

určený k rychlému občerstvení. 

 

Architektonické a konstruk ční řešení, údaje o provozu  

Objekt ur čený k prodeji zboží pro d ům a zahradu 

Objekt je rozdělen na tři části: 

� Hlavní budova (střední část) -  bude určena pro prodej zboží pro dům a zahradu. Jedná se o  

jednopodlažní železobetonovou halu s rozponem vazníků 18,75 m a výškou atiky 9,5 m. 

Střecha bude plochá. Obvodový a střešní plášť bude z plechových sendvičových 
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zateplených panelů nebo z lícového plechu PVC folie. Prosvětlení haly bude zajištěno 

prosklenými fasádními stěnami v Al rámech a soustavou střešních polykarbonátových 

střešních světlíků. V jižní části objektu je navrženo vestavění dvoupodlažního 

administrativního traktu. Hlavní vstup do budovy se předpokládá ze severní strany a 

bude kryt obdélníkovou markýzou z ocelových válcovaných profilů, zavěšených táhly na 

dvou ocelových sloupech s výškou 14,5 m. Ve vnitřním prostoru budovy budou situovány 

regály, pokladny, prostor pro reklamace, manipulační prostory, pasáže, chodby, sociální 

zázemí pro zákazníky a malá kavárna. Vstup pro zaměstnance se předpokládá z jižní 

strany 

� Manipulační prostor – zde budou uskladněny stavební materiály a bude do něj možné zajet  

osobním autem. Prostor bude částečně zastřešený a oplocený. Konstrukce přestřešení 

bude z ocelových příhradových nosníků nebo z nosníků z válcovaných profilů nesených 

železobetonovými, resp. ocelovými sloupy. Plocha pro prodej stavebnin bude zastřešena 

systémem sedlových střešních pásů se sklonem cca 10° a výškou h řebene 11 m. Střešní 

plášť bude z trapézových plechů. Oplocení bude provedeno jako zděné s omítkou nebo 

z ocelových mříží (na JV straně, směrem k železnici). Výška oplocení bude 3 m. 

� Zahradnické centrum – je napojeno na západní straně přímo na hlavní budovu, se kterou je 

dispozičně provázáno (nemá vlastní vstup). Je navrženo jako prosklená jednopodlažní 

hala (skleník) z ocelovou nosnou konstrukcí. Výška atiky střechy je 9,5 m. Konstrukce 

střechy bude provedena krovem z ocelových válcovyných profilů. Fasády jsou navrženy 

jako prosklené Al stěny. Střešní plášť se předpokládá z plechových sendvičových 

zateplených panelů. Vnitřní prostor bude zcela volný, stavebně nečleněný a budou 

v něm variabilně rozmístěny regály pro prodej zahradních potřeb a rostlin. Na skleník 

dále bude západním směrem navazovat oplocená plocha (pozinkované mříže). Výška 

plotu bude 3 m. 

 

Objekt pro vícesortimentní prodej 

Objekt je navržen jako jednopodlažní plochostřechová halová stavba s výškou atiky cca 6,5 m. 

Konstrukčně půjde o stěnový systém nebo o železobetonový skelet s vyzdívkami s ocelovými či 

železobetonovými vazníky. Fasády budou členěny s ohledem na navazující blokovou zástavbu 

ve Švihovské ulici. Vstup do objektu se předpokládá z východní strany. Fasády budou omítané 

(alternativně se uvažuje o kombinaci omítka, řezné zdivo, plech). Vnitřní prostor haly bude 

zahrnovat hlavní prodejní plochu s regály a chodbami, pokladní zónu, sklad, kancelářské a 

sociální zázemí zaměstnanců. 
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Objekt pro rychlé ob čerstvení 

Bude se jednat o malý objekt obdélníkového tvaru s plochou střechou. Výška atiky bude 6,5 m. 

Obvodové stěny a vnitřní nosná zeď budou vyzděny a omítnuty. Střecha bude nesena ocelovou 

konstrukcí z plnostěnných vazníků a trapézových plechů. Střešní krytina bude z PVC folie. 

Vnitřek objektu bude využit jako občerstvovací prostor, zázemí pro přípravu jídel a sociální 

zázemí. Bude zde situován chladící nebo mrazící box. Je uvažováno max. s 160 zákazníky 

najednou. Restaurace bude vybavena sociálním zařízením pro zákazníky včetně osob se 

sníženou pohyblivostí, sociálním zařízením pro zaměstnance, sklady a technickou místností pro 

třídění a ukládání odpadu. Pro výdej jídla přímo do aut zákazníků budou sloužit tři podávací 

okénka umístěná na fasádě objektu u objezdové komunikace.  

 

Návrh stavby počítá s bezbariérovým přístupem a parkováním umožňující manipulaci 

s nákupními vozíky. 

 

Navrhujeme vyhovět připomínce uvedené v Závěru zjišťovacího řízení (příloha 8.) organizace 

Děti Země a vyloučit materiály z polyvinylchloridu v případech, kde to bude možné, a použít 

alternativních materiálů. 

 

Silnoproudé a slaboproudé technologie  

Objekty určené k prodeji zboží pro dům a zahradu a vícesortimentní prodej budou mít 

samostatné trafostanice, které budou integrovány do objektů. Objekt rychlého občerstvení 

bude napojen z trafostanice objektu určeného pro vícesortimentní prodej. V objektu 

s prodejem zboží pro dům a zahradu bude instalován záložní zdroj s dieselagregátem. 

 

Všechny objekty budou vybaveny příslušným počtem telefonních linek, elektrickým 

zabezpečením a datovou sítí. Objekt k prodeji zboží pro dům a zahradu bude vybaven 

elektrickou požární signalizací a požárním rozhlasem. 

 

Vytápění 

Všechny tři prodejny budou vytápěny kombinací systému ústředního topení se systémem 

vzduchotechniky. Zdrojem tepla u každého z objektů bude horkovodní výměník.  

 

Vzduchotechnika a klimatizace  

Všechny 3 objekty budou odvětrány kombinací přirozeného a nuceného větrání. Objekty 

budou navíc pomocí vzduchotechniky přitápěny. Klimatizace bude umístěna pouze v objektu 

rychlého občerstvení. 
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Dopravní napojení  

Dopravní napojení areálu na ulici U Prazdroje bude podmíněno úpravou stávající světelné 

křižovatky u vjezdu do pivovaru. Na západní straně křižovatky bude vytvořen nový přechod pro 

chodce, což vyhoví připomínce organizace Děti Země (příloha 8.) z hlediska usnadnění 

překonání ulice U Prazdroje chodci. Ve směru od centra města bude vybudován nový pruh pro 

pravé odbočení do areálu a ve směru od Prahy je navržen nový levý odbočovací pruh. 

 

Stávající vjezd z ulice Švihovská bude zrušen a posunut o 15 m jižněji. 

 

K objektu určeného k prodeji zboží pro dům a zahradu budou zákaznící, zaměstnanci a 

zásobovací vozidla vjíždět pouze z ulice U Prazdroje (buď pravým odbočovacím pruhem od 

centra města nebo ze světelné křižovatky u vjezdu do pivovaru). Při vjezdu z křižovatky budou 

moci zákazníci ihned odbočit doprava na plochu parkoviště nebo pokračovat dále směrem do 

areálu. Vyjíždět budou pouze do křižovatky v ulici U Prazdroje. Pro objekt určený k prodeji 

zboží pro dům a zahradu bude zásobování zajišťovat max. 30 vozidel denně, z toho bude 70% 

do 10 t a 30 % nad 10 t. 

 

K objektu určenému pro vícesortimentní prodej a objektu rychlého občerstvení budou 

zákaznící vjíždět pouze z ulice U Prazdroje. Zásobování těchto objektů bude zajišťovat jeden 

kamion nad 10 t a dvě malá nákladní vozidla (skupina N2) denně. Tato vozidla budou využívat 

pro příjezd vjezd z ulice Švihovská a vyjíždět budou do křižovatky v ulici U Prazdroje. 

Zaměstnanci obou těchto objektů budou využívat pro odjezd i příjezd Švihovskou ulici. 

Výhledově bude možné provést propojení areálu východním směrem (přes most do ulice Na 

Sklárně).  

 

Kanalizace  

Svou vlastní kanalizaci bude mít jak objekt určený k prodeji zboží pro dům a zahradu, tak 

objekt vícesortimentního prodeje a rychlého občerstvení (společná kanalizace pro oba 

objekty). Splaškové a dešťové vody objektů vícesortimentního prodeje i rychlého občerstvení 

budou napojeny na jednotnou kanalizační přípojku do šachty veřejné kanalizace DN 620/1150 

ve Švihovské ulici. Splaškové a dešťové vody z objektu určeného k prodeji zboží pro dům a 

zahradu a přilehlých komunikací a parkovacích ploch budou napojeny do nově navržené 

přípojky ze šachty veřejné kanalizace DN 800 v ulici U Prazdroje. 

 

Vodovod  

Pro areál jsou navrženy dvě nové přípojky vody. Ve Švihovské ulici z řadu DN 150 a v ulici U 

Prazdroje z řadu DN 600. Přípojka DN 150 bude sloužit pro objekty vícesortimentního prodeje 
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a rychlého občerstvení a DN 600 bude určena pro objekt k prodeji zboží pro dům a zahradu. 

Bude využita stávající přípojka DN 100 LT uprostřed ulice U Prazdroje. Profil DN 100 bude 

nahrazen profilem DN 200 a vodoměrná šachta bude rekonstruována. 

 

Přípojky VN  

Pro objekty vícesortimentního prodeje a rychlého občerstvení bude naspojkován stávající VN 

kabel v chodníku ulice Švihovská a odtud bude provedena přípojka do nové trafostanice 

v objektu vícesortimentního prodeje. Přípojka objektu určeného k prodeji zboží pro dům a 

zahradu bude provedena také z ulice Švihovská, ale odděleně od druhé přípojky. Bude 

zakončena v nové trafostanici v objektu určenému k prodeji zboží pro dům a zahradu. 

 

Plynovod  

Pro areál bude zřízena jako rezervní zdroj tepla plynovodní přípojka (jedná se pouze o záložní  

rezervu, jako zdroj tepla bude využit systém ústředního topení a vzduchotechniky). STL 

přípojka plynu pro objektu vícesortimentního prodeje a objektu určenému k prodeji zboží pro 

dům a zahradu bude společná od navrtávky veřejného rozvodu STL DN 150/85 ve Švihovské 

ulici až po zavedení na pozemek obchodního areálu. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

 

Zahájení stavby :    původně 2007 

Ukončení stavby :   původně 2008 

 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

 
Kraj: Plzeňský 

Město:  Plzeň 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

Pro navazující řízení bude nezbytné zajištění individuálních správních aktů, resp. rozhodnutí, 

kterými jsou zejména doklady, uvedené v tabulce č.1 
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Tab. 1. Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů 
 

Název aktu Ustanovení, právní p ředpis Správní ú řad 

Územní rozhodnutí, event. 
územní souhlas (nebude-li 

upuštěno) 
§§92,96 zák.č.183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

Povolení k nakládání 
s nebezpečnými odpady §16 zák.č. 185/2001 Sb. Obec s rozšířenou působností 

nebo Krajský úřad 

Stavební povolení §115 zák.č. 183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

Kolaudační souhlas §122 zák.č. 183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

V případě potřeby 
schválení havarijního plánu §39 zák.č. 254/2001 Sb. Vodoprávní úřad 

Další rozhodnutí/vyjádření 
podle speciálních předpisů 

(zák.č. 254/2001 Sb., 13/1997 
Sb.) 

Speciální stavební úřady 
(vodoprávní úřad, příp. další 

orgány) 

 

B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1.Půda 

 

Staveniště pro plánovanou stavbu „Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“ se nachází na k.ú. 

města Plzně v zastavěném území obce. 

 

Pozemky parcelní č. 5599/44, 5599/45, 5599/46, 5599/47, 5599/48, 5599/49, 5612/1, 5613, 

5614, 5615, 5616/2, 5616/3 jsou vedené jako „zastavěná plocha a nádvoří“.  

Pozemky parcelní č. 5599/1, 5601/58, 5637/12, 5301/3, 5301/21, 5301/22, 5327, 5329/4, 

5301/18, 5599/23 jsou vedené jako „ostatní plocha“. 

 

Zemědělský půdní fond nebude dotčen. 

 

Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny. 

 

V rámci inženýrsko – geologického průzkumu (Gekon s.r.o., 2006) nebyla zjištěna kontaminace 

zemin a podzemních vod. Výsledky prokázaly pouze mírné zvýšené hodnoty As a EOX 

(extrahovatelné halogeny), které nedosahují hodnot daných normativy Ministerstva životního 

prostředí pro zahájení sanačních prací. 
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Vlastníci pozemků :  InterCora-invest a. s., Statutární město Plzeň 

 

Chráněná území 

Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění. Lokalita se současně nachází i mimo chráněnou 

oblast přirozené akumulace podzemních vod. 

 

Ochranná pásma 

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána 

příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 

respektována.  

 
Areál určený k realizaci stavebního záměru leží v ochranném pásmu Českých drah a územím 

prochází vzdušná vedení společnosti T-Mobile ve výškách 23 m, 81 m a 169 m. Ostatní 

ochranná pásma nebudou realizací stavebního záměru dotčena.  

 

B.II.2. Voda 

 

Pro stavební záměr jsou navrženy dvě přípojky vody – nová ze Švihovské ulice z řadu DN 150 

a stávající rekonstruovaná v ulici U Prazdroje z řadu DN 250.  

 

Přípojka ze Švihovské ulice je plánována pro zajištění vody pro objekt s vícesortimentním 

prodejem a objektu rychlého občerstvení. Přípojka z ulice U Prazdroje potom bude zajišťovat 

vodu pro objekt určený k prodeji zboží pro dům a zahradu. Ve všech objektech bude zajištěn 

odběr vody standardním způsobem.  

 

Do kanalizace bude odváděno 397,8 l/s, zbylých 53 l/s bude zachytáváno do nádrže pro zálivku 

zahradního centra. 

 

V objektech dále budou umístěny rozvody požární vody. U objektu určeného k prodeji zboží pro 

dům a zahradu bude potom umístěno stabilní hasící zařízení (spinkler). Pro funkci spinkleru 

bude dimenzován záložní zdroj pro případ výpadku proudu a také požární nádrž pod 

administrativním traktem o objemu 550 m3.  

 

Je předpokládána celková roční spotřeba vody 7000 m3. 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 

Elektrická energie 

Připojení na elektrickou energii bude provedeno pro všechny objekty přípojkou ze Švihovské 

ulice, zvlášť pro objekt určený k prodeji zboží pro dům a zahradu a zvlášť pro objekty k prodeji 

vícesortimentního zboží a rychlého občerstvení. Tyto dva objekty budou napojeny na stávající 

kabel vysokého napětí v chodníku ulice Švihovská, odtud bude napojena do nové trafostanice, 

umístěné v objektu určeného pro vícesortimentní prodej. Z trafostanice bude areálovým 

kabelem nízkého napětí napojen i objekt rychlého občerstvení. Přípojka pro objekt určený 

k prodeji zboží pro dům a zahradu bude zakončena v nové trafostanici, umístěné uvnitř tohoto 

objektu. Bude zde zároveň instalován záložní zdroj s dieselagregátem.  

 

Celková předpokládaná roční spotřeba energie bude 2 000 000 kWh.  

 

Vytápění 

Všechny objekty v Obchodním centru Plzeň budou vytápěny kombinací ústředního topení se 

systémem vzduchotechniky. Zdrojem tepla bude u každého z objektů horkovodní výměník. 

Objekty budou navíc dovytápěny pomocí vzduchotechniky. 

 

Výhledově se počítá s rezervní plynovodní přípojkou.  

 

Všechny objekty budou odvětrány kombinací přirozeného a nuceného větrání, klimatizace bude 

umístěna pouze v objektu rychlého občerstvení. 

 

Surovinové zdroje 

V době realizace vznikne potřeba běžných stavebních hmot a materiálů. Jiné surovinové zdroje 

nebude vyžadovat ani výstavba, ani provoz dokončené stavby. 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 

Dopravní infrastruktura 

Záměr bude klást nároky na dopravní infrastrukturu při výstavbě areálu, ale samozřejmě také 

při provozu obchodního centra. Dopravní napojení obchodního areálu je popsáno výše 

(kapitola B.I.6). 

 

Dopravní napojení areálu na stávající komunikační síť bylo posouzeno v rámci dopravně 

inženýrského posouzení, které provedla společnost DHV ČR, spol. s.r.o. v roce 2007 (příloha 
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7.). V rámci tohoto posouzení bylo provedeno vyhodnocení stávajícího dopravního zatížení 

ulice U Prazdroje včetně prognózy vývoje zatížení na roky 2007, 2020 a 2026 a výpočet 

množství motorizovaných zákazníků v novém obchodním zařízení a následné dopravní 

přitížení komunikací včetně křižovatek ul. Lobezská/ul. U Prazdroje, obchodní centrum/ul. U 

Prazdroje a ul. Rokycanská/ul. Jateční. Realizace stavebního záměru vyvolá 1763 příjezdů a 

1763 odjezdů motorizovaných zákazníků denně, z toho je 5 příjezdů a 5 odjezdů nákladními 

vozidly. Zásobování areálu se předpokládá nákladními vozidly – denně 36 příjezdů a 36 

odjezdů. Ve špičkové hodině běžného pracovního dne lze uvažovat 176 příjezdů a 176 

odjezdů všech motorizovaných zákazníků. Zásobování areálu ve špičkové hodině se 

předpokládá 5 vozidly zásobování (5 příjezdů a 5 odjezdů). Celkem tedy obchodní areál ve 

špičkové hodině vyvolá 181 příjezdů a 181 odjezdů vozidel včetně zásobování. Z uvedeného 

objemu dopravy uvažujeme dle závěrů aktualizace dopravního posouzení (příloha č 7.) podíl 

minimálně 19% cest motorizovaných zákazníků, kteří by konali cestu po ulici U Prazdroje i bez 

existence posuzovaného obchodního areálu. Z uvedeného dopravně inženýrského posouzení 

vyplývá, že napojení na křižovatku obchodní centrum/ul. U Prazdroje a napojení na křižovatku 

ul. Lobezská/ul. U Prazdroje kapacitně vyhoví již po realizaci záměru. Naproti tomu křižovatka 

ul. Rokycanská/ul. Jateční kapacitně vyhoví až výhledově, zejména po realizaci silnice I/20 

v nové stopě a rozšíření vjezdu na Jateční ulici o jeden řadící pruh pro pravý oblouk (cca rok 

2027). Z tohoto pohledu nebude realizace záměru znamenat zásadní ovlivnění uvedených 

současných poměrů, jak je dokladováno i v dalších přílohách (hluková a rozptylová studie). 

 

V uvedeném smyslu obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje v rámci zjišťovacího řízení některé 

podnětné připomínky. Tyto připomínky jsme analyzovali a posoudili jejich prospěšnost a 

opodstatnění. Jedná se zejména o následující: 

 

Připomínky náměstka primátora Statutárního města Plzně lze řešit po konzultaci s Dopravním 

podnikem města Plzně a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Navrhovaná varianta přesunu 

zastávky MHD Gambrinus (ve směru z centra města) před světelnou křižovatku a její spojení 

se zastávkou „ČSAD“ je řešitelná. Přesunem zastávky se do značné míry zkrátí docházková 

doba cestujících městskou dopravou do areálu obchodního centra, což je dále jeden 

z požadavků organizace Děti Země. I další navrhovaná opatření, která jsou vesměs 

realizovatelná bez větších investic (samostatný odbočovací pruh) lze v této souvislosti 

akceptovat a byly zahrnuty do navrhovaných opatření (kapitola D.IV.) 

 

Organizace Děti Země dle závěru zjišťovacího řízení v bodě 2. (příloha 8.) uvádí, že „Záměr je 

neúnosný pro životní prostředí jako zdroj indukce automobilové dopravy“ a požadují jeden 

z návrhů: „vyhrazení jednoho ze dvou jízdních pruhů v každém směru ulice U Prazdroje pro 
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provoz vozů veřejné dopravy“ nebo „rozšíření ul. U Prazdroje o jeden jízdní pruh v každém 

směru vyhrazený pro provoz vozů veřejné dopravy“.  

 

Podle našeho názoru by při akceptování prvního z návrhů došlo k neúměrnému přetížení 

jízdního pruhu určenému pro automobily a tím k větším dopravním zácpám v ulici U Prazdroje. 

V úvahu tedy podle našeho názoru připadá pouze návrh na rozšíření ulice U Prazdroje o jízdní 

pruh v každém směru určeným výhradně pro vozy MHD. Tímto by se také vyřešil další 

požadavek organizace Děti Země, a to na vyřešení „problému častého blokování a zpožďování 

vozů MHD v dopravní kongesci ul. U Prazdroje“. Navrhujeme tedy projednat tuto možnost 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.  

 

Jako vhodný vidíme také požadavek organizace Děti Země na zajištění napojení obchodního 

areálu na cyklistickou stezku spojující městské části Doubravka a Lobzy s centrem města a 

vyhrazení místa vhodného pro parkování jízdních kol v areálu obchodního centra. Navrhujeme 

proto tyto návrhy zvážit jako realizovatelné. 

 

Připomínka organizace Děti Země, že „údaje o nárůstu dopravy jsou podhodnocené“, je zcela 

mylná a zavádějící. Jako argument organizace Děti Země uvádí, že „oznámení téměř 

totožného záměru „Obchodní centrum U Prazdroje“ z října 2006 evidované pod č. PLK505 

kalkulovalo nárůst dopravy o 5.900 cest denně.“, že byl údaj „účelově přehodnocen“ a že 

záměr počítá s celkovým počtem 485+67 parkovacích míst, ačkoliv by podle normy ČSN 73 

6110 postačovalo 111+49 míst, z čehož organizace vyvozuje, že kalkulace počtu zákazníků je 

nepravdivá. Je nutné poukázat na to, že oznámení vycházelo z Dopravně inženýrského 

posouzení vypracovaném nezávislou institucí, které vycházelo pouze z odhadů tzv. čistých 

prodejních ploch, jelikož přesná informace nebyla v té době k dispozici. Po upřesnění údajů 

byla vypracovaná aktualizovaná verze dopravně inženýrského posouzení (příloha 7.), kde 

došlo ke zpřesnění nárůstu dopravy, a to na 3 526 pojezdů denně. Je třeba také reagovat na 

připomínku organizace Děti Země o parkovacích místech. Je třeba si uvědomit, že návštěvnost 

těchto obchodních zařízení není konstantní a že v některých obdobích roku (Vánoce, 

Velikonoce apod.), ale i měsíce („akční“ nabídky obchodníků) dochází k radikálnímu zvýšení 

počtu návštěvníků a že tato parkovací místa je třeba brát jako rezervní. Tento poznatek vychází 

také z našich zkušeností s dalšími obchodními centry podobného charakteru. Při neexistenci 

rezervy parkovacích míst by v kritických částech roku (ale i měsíce) docházelo k vyššímu 

omezování dopravní průjezdnosti ulice U Prazdroje. 
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B.III. Údaje o výstupech 

 

B.III.1. Ovzduší 

 

Záměr „Obchodní centrum  Plzeň, U Prazdroje“ nebude přímým zdrojem znečišťování ovzduší 

s výjimkou emisí ze spalovaného plynu a z provozu mobilních zdrojů na parkovišti a přilehlých 

komunikacích. 

 

Z důvodu připomínek vyplývajících ze zjišťovacího řízení (příloha 8.) byla vypracována 

aktualizovaná rozptylová studie firmou EKOME, spol. s.r.o., která je součástí přílohy č. 5. 

 

Následující údaje jsou převzaty z citované rozptylové studie. 

 

Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky: tuhé znečišťující látky PM10, NO2 a 

benzen a odhad potom pro tuhé znečišťující látky PM2,5. 

 

Největším zdrojem znečištění v oblasti bude automobilová doprava, která je v rozptylové studii 

uvažována jako liniový zdroj znečištění. Pro výpočet příspěvku vzniklého stavbou záměru je 

uvažováno s těmito zdroji: ulice U Prazdroje (rychlost jízdy 50 km/h), zásobování objektu 

určeného pro prodej zboží pro dům a zahradu (rychlost jízdy 10 km/h), ulice Švihovská - příjezd 

zásobování objektu vícesortimentního prodeje a rychlého občerstvení (rychlost jízdy 10 km/h), 

odjezd zásobování objektu vícesortimentního prodeje a rychlého občerstvení přes parkoviště 

(rychlost jízdy 10 km/h) a parkoviště (rychlost jízdy 10 km/h). 

  

Imisní limity 

Dle nař. vl. č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je nezbytné 

respektovat následující imisní limity: 

 

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - 

objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa. Hodnoty platných 

imisních limitů uvádí tabulka č. 2, 3 a 4. 

 

 Tab. 2. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

znečišťující 
látka Doba pr ůměrování Imisní limit Přípustná četnost p řekro čení 

za kalendá řní rok 

PM10
1) 24 hodin 50 µg.m-3  35 

PM10
1) 1 kalendářní rok 40 µg.m-3  - 
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znečišťující 
látka Doba pr ůměrování Imisní limit Přípustná četnost p řekro čení 

za kalendá řní rok 

oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 18 

oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3  - 

benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. 
Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z 
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro 
daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 
 

Tab. 3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

 doba pr ůměrování  
 

2006 2007 2008 2009 

oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity oxidů dusíku vyhlášené pro ochranu 

ekosystémů a vegetace. 

Tab. 4. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka  Doba pr ůměrování Imisní limit 

Oxidy dusíku 1) 1 kalendářní rok 30 µg.m-3  

Poznámka:1) Součet objemových poměrů (ppb v) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách 
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 
 

 

Vyhodnocení výsledk ů rozptylové studie 

Podle výsledků rozptylové studie bude přírůstek imisní koncentrace samotného záměru minimální, 

pohybuje se max. kolem 2,2% imisního limitu u PM10, u ostatních znečišťujících látek je to max. 

1% (tabulka 5). Vliv stávající dopravy na imisní koncentraci v referenčních bodech je 

několikanásobně větší (tabulka 6). 
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Tab. 5. Maximální imisní koncentrace v lokalitě způsobená realizací stavebního záměru a její 

podíl na imisním limitu 

Znečišťující látky
Doba

průměrování
Koncentrace

[µµµµg/m 3]]]]

Koncentrace
jako podíl

imisního limitu
[%]

24 hodin 1,08 2,2

1 kalendářní rok 0,044 0,111

1 hodina 2,02 1,0

1 kalendářní rok 0,068 0,17

- - -

1 kalendářní rok 0,027 0,55

NO2

Benzen

PM10

 
 

Tab. 6. Maximální imisní koncentrace v ulici U Prazdroje (stávající stav) a její podíl na imisním 

limitu 

Znečišťující látky
Doba

průměrování
Koncentrace

[µµµµg/m 3]]]]

Koncentrace
jako podíl

imisního limitu
[%]

24 hodin 17,4 34,7

1 kalendářní rok 1,32 3,31

1 hodina 39,8 19,9

1 kalendářní rok 2,24 5,60

- - -

1 kalendářní rok 0,162 3,2

PM10

NO2

Benzen

 

 

V rámci rozptylové studie bylo provedeno srovnání s pozaďovými koncentracemi. Porovnání 

znečišťujících látek PM10 a NO2 bylo provedeno s naměřenými koncentracemi bližší měřící 

stanice „Plzeň - střed“, benzen byl pak porovnán s naměřenými koncentracemi měřící stanice 

„Plzeň - Slovany“ (tabulka 7). 
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Tab. 7. Pozaďové koncentrace měřících stanic, součet maximální imisní koncentrace přírůstku 

z referenčních bodů (viz tabulka 6) a pozaďových hodnot a podíl této koncentrace na imisním 

limitu 

Znečišťující
látky

Doba
průměrování

Pozadí
měřící stanice

Plzeň střed

Pozadí
měřící stanice
Plzeň Slovany

Celkem
pozadí

+ přírůstek

Celková kon.
jako podíl
imisního 

limitu
[%]

24 hodin 40,2 59,0 41,3 83

1 kalendářní rok 27,4 36,5 27,444 69

1 hodina 104,1 193,0 106,1 53,1

1 kalendářní rok 30,2 25,5 30,268 75,7

- - - - -

1 kalendářní rok - 1,2 1,227 25
Benzen

PM10

NO2

 

 

Pro suspendované částice PM2,5 není stanoven imisní limit. Naměřená roční průměrná 

koncentrace PM2,5 (24,4 µg/m3) na stanici „Plzeň - Slovany“ představuje 67% koncentrace 

PM10. Z poměru těchto koncentrací lze předpokládat, že příspěvek roční průměrné koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 nového záměru se bude v referenčních bodech pohybovat v 

rozmezí 0,018 - 0,029 µg/m3. 

 

Území města Plzně patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z naměřených 

pozaďových hodnot je patrné, že na měřící stanici „Plzeň - Slovany“ dochází k překračování 

imisního limitu suspendovaných částic PM10. Po přičtení přírůstku k naměřeným koncentracím 

měřící stanice „Plzeň - střed“, která je k posuzované lokalitě nejblíže, však nedochází k 

překročení imisních limitů u žádné znečišťující látky.  

 

Podle předložené rozptylové studie jsou hodnoty porovnávané s imisními limity a nejvyššími 

přípustnými koncentracemi maximálně dosažené 1 hodinové, 24 hodinové nebo roční 

průměrné koncentrace, kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a 

povětrnostních podmínek v daném místě v okolí zdroje znečištění. 

 

Závěrem lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru všech posuzovaných 

znečisťujících látek je nízký 0,1 - 2,2 % imisního limitu. Vypočtený přírůstek vzniklý stavbou 

nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v posuzované 

lokalitě. Vlivem výstavby nového záměru nedojde v posuzované lokalitě ke znatelnému 

zhoršení imisní situace.  
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B.III.2. Odpadní vody 

 

Splaškové odpadní vody  

Všechny objekty budou mít vlastní kanalizaci. Z objektu určeného k prodeji zboží pro dům a 

zahradu budou splaškové vody odvedeny do jednotné areálové kanalizace, která bude 

pokračovat do nové navržené přípojky z šachty veřejné kanalizace DN 800 v ulici U Prazdroje.  

 

Z objektů určených k prodeji vícesortimentního zboží a rychlého občerstvení budou napojeny 

na novou přípojku ze šachty veřejné kanalizace DN 620/1150 ve Švihovské ulici. 

 

Celkové množství splaškových vod se předpokládá 7000 m3 za rok.  

 

Dešťové vody  (nejedná se o vody odpadní, ale o vody povrchové)  

Dešťové z objektu vícesortimentního prodeje a objektu rychlého občerstvení budou odvedeny a 

napojeny jednotnou kanalizací na novou přípojku ze šachty veřejné kanalizace DN 620/1150 ve 

Švihovské ulici. Z části parkoviště, která bude sloužit pro tyto objekty, budou dešťové vody 

odvedeny tamtéž. Veškeré dešťové vody z parkoviště budou svedeny do odlučovače ropných 

látek a odtud napojeny do jednotné areálové kanalizace. 

 

Z části střech objektu určeného k prodeji zboží pro dům a zahradu a z komunikací (kde 

nedojde k úkapům ropných látek) budou dešťové vody také odvedeny do jednotné areálové 

kanalizace. Dešťové vody zbylé části objektu budou svedeny do retenční nádrže pro zálivku 

v zahradním centru (60 m3). Retence bude zajišťovat zachování stávajícího odtoku odpadních 

vod. Veškeré dešťové vody z parkoviště budou svedeny do odlučovače ropných látek a odtud 

napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 

Celkové množství dešťových vod se předpokládá 20 000 m3 za rok. 

 

B.III.3. Odpady 

 

Cílem této kapitoly je identifikovat hlavní druhy odpadů, které budou vznikat realizací stavby  a 

dále při jejím provozu a likvidaci, včetně přibližného určení jejich předpokládaného množství. 

Rovněž je v této kapitole uveden seznam právních subjektů (společností) zabývajících se 

odstraněním nebo využitím konkrétních druhů odpadů v daném regionu. Zde je nutné upozornit 

na skutečnost, že není v kompetenci zpracovatele Dokumentace závazně dojednat odstranění 

či využití předmětných odpadů nebo konkrétní ceny těchto služeb. 
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Při realizaci stavby „Obchodní centum Plzeň, U Prazdroje“ a jejím následném užívání či 

případném odstranění vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak v kategorii „ostatní“ tak 

odpady kategorie „nebezpečný“. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že zadavatel 

stavby je povinen postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich 

soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, 

odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření v oblasti nakládání s odpady. 

Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. 

Provádění ustanovení zákona o odpadech upravují následující vyhlášky: 

 

� č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platném znění), 

� č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (v 

platném znění), 

� č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (v platném 

znění), 

� č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

� č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (v platném znění), 

� č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 

(v platném znění), 

� č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

 

Dále je  nakládání s odpady upřesněno Metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů MŽP k 

nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který 

byl uveřejněn ve Věstníku MŽP č. 9/2003. 

 

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti 

nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 

 

Na nakládání s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích. 

 

Nakládání s odpady 

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem 

č. 185/2001 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, 
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respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí 

vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

 

Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, 

respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a 

prováděcími předpisy převzala. 

 

Původce, v tomto případě tedy dodavatel stavby, je odpovědný za nakládání s odpady do doby 

jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby. Do té doby musí být ze strany dodavatele 

stavby zajištěno:  

- třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení) 

- řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem 

(vylití, rozsypání..) či odcizením. 

 

Pokud by při realizaci záměru vznikly nebezpečné odpady (N), upozorňujeme, že dodavatel 

stavby s nimi může nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Jejich 

balení a označování se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 356/2003 

Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny grafickým 

symbolem dle zákona o chemických látkách (pokud vykazují nebezpečné vlastnosti uvedené 

v příloze č. 2 zákona o odpadech pod čísly H1 až H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly 

označeny nápisem „nebezpečný odpad“ pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý 

nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu 

s tímto odpadem nebo jím bude vybaveno místo nakládání s nebezpečným odpadem. 

 

Vznikající odpady budou separovány, recyklovány a využity při stavebních úpravách území, 

příp. zneškodňovány převážně skládkováním (včetně případné dekontaminace). 

 

Druhy odpad ů, jejich vznik a nakládání s nimi  

 

Odpady vznikající v rámci výstavby 

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraňovány vesměs 

mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou 

firmou, což bude možné specifikovat až po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a 

dodavatelem stavby. Obecně platí zásada, že na ploše staveniště je vhodné ukládat odpady 

jen krátkodobě. 
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Při výstavbě „Obchodního centra Plzeň, U Prazdroje“ budou vznikat odpady různých skupin a 

druhů dle „Katalogu odpadů“, které budou spojené s přesuny hmot, s výstavbou a s napojením 

na inženýrské sítě. Důležité je zde upozornit na skutečnost, že v případě nebezpečných 

odpadů (např. směsný stavební odpad, zbytky barvy, atd.) je dodavatel stavby oprávněn 

s tímto odpadem nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

V tabulce č. 8 je uveden seznam odpadů vznikajících v rámci výstavby areálu. 

 

Tab. 8. Seznam druhů odpadů vznikajících v rámci stavby 

Kód Kateg.  Zařazení odpadu 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

08 01 12 O Jiné odpadní byrvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 04 09 N 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

08 04 10 O Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
12 01 21 O Brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 07 O Skleněné obaly 
17 01 01 O Beton 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 02 03 O Plasty 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 19 09 03 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
 

 

Odpady vznikající v rámci provozu 

V rámci provozu budou vznikat jak odpady v kategorii ostatní tak odpady, které jsou dle zákona 

řazeny do kategorie nebezpečný. Odpad kategorie ostatní bude utříděně shromažďován a 

bude předán k využití či odstranění oprávněné osobě. Odpad kategorie nebezpečný, který 

vznikne činností provozovatele v areálu bude dle jednotlivých druhů tříděn a shromažďován na 

místě k tomu určeném – shromažďovací místo nebezpečného odpadu.  

 

Při nakládání s nebezpečnými odpady je třeba dodržet následující zásady: 

- Shromažďovací prostředky musí být odlišné od jiných nádob používaných ke skladování 

nebo shromažďování ostatních odpadů  
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- Musí být zabezpečeny před atmosférickými vlivy 

- Na shromažďovacím prostředku musí být název odpadu, katalogové číslo a jméno a 

příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku 

 

V následující tabulce je uveden seznam odpadů vznikajících v rámci provozu. 

 

Tab. 9. Seznam a množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících v rámci provozu 

 

Kód 

 

Název odpadu Kateg.  
Množství 

(t/rok) 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
O 5,000 

13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejů N 0,300 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 35,000 

15 01 02 Plastové obaly O 7,500 

15 01 06 Směsné obaly O 25,000 

20 01 36 Vyřazené elektrické zařízení (sodíkové výbojky) O 0,050 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zeleně) O 2,500 

20 03 03 Uliční smetky O 7,000 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,010 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 35,000 

 

Odpady vznikající v rámci likvidace 

V rámci likvidace záměru se vznikající odpady nebudou druhově lišit od odpadů vznikajících 

v rámci výstavby, pouze jejich množství bude rozdílné.  

 

Seznam provozovatel ů zařízení k využití či odstran ění odpad ů, které se v daném území 

zabývají nakládáním s odpady,  je uveden v  tabulce č.10. 

 

Tab. 10. Společnosti provozující zařízení na odstranění či využití odpadů v širším okolí 

zájmové lokality 

Obec Provozovatel Druh za řízení 

Kategorie 

likvidovaného 

odpadu 

Chotíkov D+P Rekont, s. r. o. sklad nebezpečných odpadů N 

Plzeň Spalovna odpadu Plzeň, s. r. o. spalovna N 

Chotíkov Plzeňská teplárenská, a. s. skládka SIII (S-OO) O 
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Obec Provozovatel Druh za řízení 

Kategorie 

likvidovaného 

odpadu 

Břasy LINDRONE, s. r. o. skládka S IV O, N 

Uherce u 
Nýřan 

D+P Rekont, s. r. o. kompostárna O 

Chotíkov D+P Rekont, s. r. o. dekontaminační plocha N 

 

 

Opatření k zacházení s odpady vycházejí z platné legislativy. 

 

B.III.4. Ostatní 

 

B.III.4.1. Hluk  

 

Pro vyhodnocení vlivu posouzení akustické situace v důsledku provozu stavebního záměru 

Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje byla zpracována firmou Ecological Consulting a.s. v roce 

2007 hluková studie (příloha 3.), která aktualizuje hlukovou studii vypracovanou Janem 

Kydlíčkem v roce 2006, která byla zpracována k oznámění podle přílohy 3 zákona 100/2001 

Sb. téhož stavebního záměru. V následujících odstavcích uvádíme stručný výtah z této hlukové 

studie. 

 

Hygienické limity 

Povolené ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostoru jsou definovány v nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 

LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se 

v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro 

nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk 

z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.  
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Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru a chráněném venkovním prostoru 

obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku LAz = 50 dB 

 

a příslušných korekcí 

K1 = + 10 dB  / chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací a 

v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk  z dopravy je převažující/ 

K2 = +   5 dB   / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní 

dopravy po veřejných komunikacích/ 

K3 = - 10 dB  / pro noční dobu: 6 00 - 2200 / 

 

pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích 

pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = L Aeq,T + K1 = 60 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB 

 

pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = L Aeq,T + K2 = 55 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3  = 45 dB 

 

pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku 

pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 50 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = L Aeq,T + K3  = 40 dB 

  u tónový složek je připočtena další korekce -5 dB 

 

Výpočty a posouzení  

Výpočty byly provedeny následujícími způsoby: 

 

1)   Do výpočtového modelu jsou dosazeny intenzity dopravy ze zprávy Aktualizace dopravně 

inženýrského posouzení pro rok 2007 vynásobené koeficientem nárůstu dopravy pro rok 

2010. Tyto hodnoty byly dále použity pro výpočet tzv. nulové varianty (varianta bez 

realizace stavebního záměru). 

 

2)   Je určen pouze příspěvek hluku z automobilové dopravy vyvolané průjezdy zákazníků a 

zásobováním související s novým obchodním centrem. 

 

3)  Je určen součtový hluk nulové varianty a příspěvku dopravy k novému obchodnímu centru.  
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4)   Je vypočteno zatížení hlukem z provozu všech stacionárních zdrojů hluku včetně provozu 

parkoviště a pojezdů zásobování po účelových komunikacích. 

 

5)   Je proveden výpočet na zatížení hlukem od vzduchotechniky a všech stacionárních zdrojů 

hluku působících v nočních hodinách. 

 

Výpočtové body jsou umístěné před nejbližší obytnou zástavbou: 

bod výpočtu č.1 - parc. číslo 670/2 - k.ú. Plzeň 721981 

bod výpočtu č.2 - parc. číslo 753 - k.ú. Plzeň 721981 

bod výpočtu č.3 - parc. číslo 761 - k.ú. Plzeň 721981 

 

 

Tab. 11. Vypočtené hodnoty – Nulová varianta (bez výstavby obchodního areálu). 

bod výpočtu výška automobilová doprava nulová varianta-r.2010 

  den noc 

1.NP 71,3 dB 64,2 dB 

2.NP 71,2 dB 63,9 dB 

3.NP 70,9 dB 63,7 dB 

1 

 

 

 4.NP 70,6 dB 63,4 dB 

1.NP 58,2 dB 51,7 dB 

2.NP 62,6 dB 55,3 dB 

2 

 

 3.NP 62,5 dB 55,2 dB 

1.NP 65,6 dB 58,5 dB 3 

 2.NP 65,9 dB 58,4 dB 

 
 
 
Tab. 12. Vypočtené hodnoty – doprava rok 2010, včetně dopravy k obchodnímu centru -DEN 

bod 

výpočtu 
výška 

doprava k obchod. 

centru po veřej. 

komunikacích 

všechna doprava včetně 

dopravy k obchodnímu 

centru 

technologie + 

parkoviště+doprava na 

účelových komunikacích 

  den den den 

1.NP 54,4 dB 71,4 dB 51,8 dB 

2.NP 54,3 dB 71,2 dB 51,9 dB 

3.NP 54,1 dB 71,0 dB 52,2 dB 

1 

  

  

  4.NP 53,8 dB 70,7 dB 52,5 dB 

2 1.NP 37,9 dB 54,5 dB 46,9 dB 
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bod 

výpočtu 
výška 

doprava k obchod. 

centru po veřej. 

komunikacích 

všechna doprava včetně 

dopravy k obchodnímu 

centru 

technologie + 

parkoviště+doprava na 

účelových komunikacích 

  den den den 

2.NP 42,1 dB 58,8 dB 51,2 dB   

  3.NP 43,2 dB 59,8 dB 52,0 dB 

1.NP 50,4 dB 64,0 dB 42,8 dB 3 

  2.NP 50,0 dB 63,8 dB 45,1 dB 

 

 

Tab. 13. Vypočtené hodnoty – doprava rok 2010, včetně dopravy k obchodnímu centru - NOC 

bod 

výpočtu 
výška 

doprava k obchod. 

centru po veřej. 

komunikacích 

všechna doprava 

včetně dopravy k 

obchodnímu centru 

technologie + 

parkoviště+doprava na 

účelových komunikacích 

  noc noc noc 

1.NP - 64,2 dB 27,2 dB 

2.NP - 63,9 dB 27,6 dB 

3.NP - 63,7 dB 28,4 dB 

1 

  

  

  4.NP - 63,4 dB 28,9 dB 

1.NP - 48,6 dB 32,8 dB 

2.NP - 52,4 dB 35,7 dB 

2 

  

  3.NP - 52,8 dB 36,6 dB 

1.NP - 56,7 dB 33,5 dB 3 

  2.NP - 56,2 dB 36,8 dB 

 

 

Tab. 14. Vypočtené hodnoty – doprava rok 2010, včetně dopravy k obchodnímu centru 

s intenzitou dopravy dle odhadu organizace Děti Země 

bod 

výpočtu 

 výška doprava k obchod. centru po 

veřej. komunikacích 

všechna doprava včetně 

dopravy k obchodnímu centru 

  den den 

1.NP 56,4 dB 71,4 dB 

2.NP 56,3 dB 71,3 dB 

3.NP 56,1 dB 71,0 dB 

1 

4.NP 55,8 dB 70,8 dB 

1.NP 40,0 dB 54,6 dB 2 

2.NP 44,2 dB 58,8 dB 
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bod 

výpočtu 

 výška doprava k obchod. centru po 

veřej. komunikacích 

všechna doprava včetně 

dopravy k obchodnímu centru 

  den den 

3.NP 45,3 dB 59,8 dB 

1.NP 51,0 dB 64,0 dB 3 

2.NP 50,7 dB 63,8 dB 

 

Výsledky 

Z hlukové studie vyplývá, že v současné době je rozhodujícím zdrojem hluku v posuzované 

lokalitě doprava na ul. U Prazdroje - komunikace I/26.  

 

Dle dostupných informací o intenzitě dopravy na hlavní komunikaci (U Prazdroje) a dle 

výsledků přímého akustického měření jsou území i okolní objekty zasaženy takovou hlučností, 

že navrhovaná doprava k obchodnímu centru 1763 příjezdů zákazníků + 33 příjezdů aut 

zásobování se ve stávající dopravě vůbec neprojeví a to ani v případě příjezdu a odjezdu 2950 

automobilů zmiňovaných organizací Děti Země. Doprava k obchodnímu centru splňuje 

přípustné hladiny hluku a výstavbou navrhovaných objektů dojde ke snížení hlukové zátěže u 

domů na ulici Švihovská. 

 

Vliv technologických zdrojů hluku nepřesáhne povolené limitní hodnoty na žádném z okolních 

objektů. Na druhé straně ale pohyby vozidel na parkovišti a příjezdy zásobovacích vozidel 

způsobí, že v denní době, kdy pro tyto pohyby vozidel nelze přiznat korekci pro dopravu, 

pravděpodobně dojde k mírnému překročení přísnějších limitních hodnot – o cca 1 až 2,5 dB. 

Toto překročení limitních hodnot je však zcela překryto hlukem z dopravy na okolních 

komunikacích.  

 

Výstavbou protihlukové stěny (dále PHS) o výšce 3,5 m lze vyřešit ovlivnění hlukem pouze 

v přízemí u domů na ulici Švihovská. Při realizaci stěny o výšce min 6,5 m by bylo možno 

ovlivnit hluk i ve 2. NP, ale PHS by v tom případě bylo nutno umístit  v těsné blízkosti objektů a 

stěna by  neochránila okna umístěná ve vyšších podlažích.  

 

Výstavba PHS o výšce 3 m podél ul. U Prazdroje sníží hluk způsobený pohyby vozidel v areálu 

centra o 2 dB i v nejvyšším patře na objektu na protější straně ulice, ale v celkové situaci se vliv 

PHS projeví pouze negativními odrazy hluku.  

 

Realizace protihlukových stěn je v této lokalitě tudíž nevhodná a nepřispěla by  ke zlepšení 

hlukové situace. Nejvhodnějším řešením, které řeší mimo provoz areálu i podstatně větší hluk 
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z okolních komunikací je realizace individuálních protihlukových opatření - výměna oken na 

nejbližších objektech. 

 

Z hlukové studie dále vyplývá, že přidání jednoho jízdního pruhu vyhrazeného pro vozy veřejné 

dopravy pravděpodobně zlepší průjezdnost MHD, ale z hlediska hluku ke zlepšení nedojde. 

 

Realizací záměru dojde v denní době na okolních hlavních komunikacích k nárůstu intenzit 

dopravy menších než 5 %  a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. Tato skutečnost 

platí i pro komunikaci – ul. Rokycanská. 

 

B.III.4.2 Vibrace a zá ření 

 

Vibrace a záření Otázky spojené s ochranou před vibracemi  upravuje zákon č.258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 148/2006. 

 

S realizací stavebního záměru nebudou souviset žádná zařízení, která jsou zdrojem vibrací. 

 

V rámci realizace stavebního záměru nebudou instalována žádná zařízení ani používána 

technika, která by byla zdrojem radioaktivního zá ření.  

 

Podle průzkumu provedeného společností Nuklid (2006) byl v oblasti realizace stavebního 

záměru stanoven vysoký radonový index. Zde je nezbytné, aby stavební materiál vyhovoval 

platné legislativě na úseku omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.  

 

 B.III.5. Doplňující údaje 

 

Nejsou známy žádné doplňující údaje. 
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ČÁST  C 

 ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik území 

 

C.I.1. Charakteristika území 

 

Posuzovaný záměr se nachází na území města Plzně. Jedná se o pozemek o ploše 51 041 m2, 

který leží v centru města Plzně mezi ulicí U Prazdroje a stávajícím železniční tratí na 

jihovýchodní straně. V minulosti bylo toto místo využíváno jako kolejiště a drážní skladová 

plocha.  

 

Zájmová lokalita leží na k. ú. Plzně v území plně urbanizovaném a zastavěném.  

 

C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny 

 

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je charakterizován jako vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. Je to tedy síť 

skladebných částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních  kritérií účelně 

rozmístěny. Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co 

do rozmístění rámců trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé 

vazby. Stávající ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny jako částmi kostry 

ekologické stability. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční 

prvky.  

 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

- místní 

- regionální 

- nadregionální 
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Nadregionální prvky ÚSES 

• Nadregionální biokoridor Kladská – Tý řov, K řivoklát  

Do zájmového území zasahuje tento biokoridor pouze okrajově. Nejdůležitějším prvkem tohoto 

biokoridoru je jeho osa, která tvořena řekou Mží. Ta ovšem protéká cca 700 m severně od 

posuzované lokality. Nepředpokládáme významný vliv na tento prvek ÚSES.  

 

Regionální ani místní prvky ÚSES do sledovaného území nezasahují. 

 

C.I.3. Zvlášt ě chrán ěná území a p řírodní parky  

 

V okolí zájmové lokality se nenacházejí žádná velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná 

území, přírodní parky ani prvky sítě NATURA 2000 (evropsky významné loklaity, ptačí oblasti). 

 

C.I.4. Území chrán ěná na základ ě mezinárodních úmluv 

 
Zájmová lokalita nespadá pod oblasti chráněné mezinárodními úmluvami. 

 

C.I.5 Významné krajinné prvky a památné stromy 

 
Významné krajinné prvky  

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo 

přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje 

ve smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy.  

 

Podle § 4 odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich 

využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoli 

zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. 

 

V zájmové oblasti se nevyskytují žádné významné krajinné prvky (včetně registrovaných). 

Nejbližším tokem jsou řeky Radbuza a Úslava, které jsou ve vzdálenosti cca 300 m od plochy 

určené pro stavební záměr a nebudou tak realizací stavebního záměru dotčeny. 

 

Památné stromy 

Dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. lze mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí 

vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy je zakázáno 
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poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem 

orgánu, který ochranu vyhlásil. 

 
V blízkosti zájmové lokality se nenachází žádný památný strom.  

 

C.I.6. Území historického, kulturního a archeologic kého významu 

 

A) Archeologické lokality 

Na zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. Vzhledem k této skutečnosti je nutné, aby stavebník již v době přípravy stavby 

oznámil tento záměr Archeologickému ústavu a umožnil jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na  dotčeném  území  záchranný  archeologický  výzkum. 

 

B) Historie  

V následujícím odstavci je uvedená současná historie města Plzně (zdroj: http://info.plzen-

city.cz). 

 

Město Plzeň bylo založeno roku 1295. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem 

na významné křižovatce cest do Norimberka a Řezna. Ve 14. stol. bylo rozlohou třetí největší 

město v Čechách. Na konci 16. stol. se město stává dočasně sídlem římského císaře a 

českého krále Rudolfa II. V první pol. 19. stol. došlo k mohutnému rozvoji města, v roce 1842 

zde byl založen Měšťanský pivovar a strojírenský podnik Škoda. V současnosti žije v Plzni cca 

165 000 obyvatel a je zde sídlo Západočeské univerzity a biskupství. 

 
 
C) Nemovité kulturní památky 

V bezprostřední blízkosti plochy určené ke stavebnímu záměru nejsou vyhlášena žádné 

památky Světového kulturního dědictví, Národní kulturní památky, Archeologické památkové 

rezervace, Ostatní památkové rezervace, Městské památkové rezervace, Vesnické památkové 

rezervace, Krajinné památkové zóny, Městské památkové zóny a  Vesnické památkové zóny. 

Realizací záměru také k dotčení kulturních památek.  

 

C.I.7. Hust ě zalidn ěná území  

 

Stavební záměr bude probíhat na území města Plzně. Město je velmi hustě zalidněné. Žije zde 

asi 164 000 obyvatel. 
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C.I.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

 

Samotná oblast, kde má být proveden stavební záměr Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje, 

můžeme považovat za území zatěžované nad míru únosného zatížení, protože již 

v současnosti zde dochází k překračování hladiny hlukového zatížení (v ulici Švihovská se 

jedná o překročení cca o 1 – 2,5 dB) a zároveň území leží v urbanizované části města. 

 

C.I.9. Staré ekologické zát ěže 

 

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty 

zátěže, které vznikají primárně činností člověka jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé 

skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci 

staveb i podloží nebezpečnými látkami apod.  

 

V okolí posuzovaného stavebního záměru se nachází jeden objekt definovaný jako stará 

ekologická zátěž. Jedná se o objekt Movo, s. r. o. Plzeň, který se nachází cca 200 m jižně od 

zájmové lokality. Ten by neměl být realizací stavebního záměru nijak dotčen. 

 

Stavební záměr se nachází v prostoru bývalého nákladového nádraží, kde lze předpokládat 

znečištění podloží zejména pohonnými látkami. Z geologického průzkumu společnosti Gekon 

(2006) je zřejmé, že podloží vykazuje pouze mírně zvýšené hodnoty As a EOX (extrahovatelné 

halogeny), které ale nedosahují hodnot daných normativy MŽP pro zahájení sanačních prací.   

 

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají 

sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. Do této 

skupiny patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí 

atd. Ekologické zátěže (poddolovaná území a sesuvná území) řazené do této skupiny jsou 

podrobně rozebrány v následující kapitole. 

 

Realizací stavebního záměru by nemělo dojít k navýšení starých ekologických zátěží v zájmové 

oblasti.  

 

C.I.10. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranite lností 

 

V blízkosti zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností. 

Nenalézají se zde sesuvy, sutě, prudké svahy ani nestabilizované náplavy. Rovněž se zde 

nevyskytují stará důlní díla.  
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Podle mapy seizmického rajónování  ČR spadá zájmové území do oblasti s očekávanou 

maximální hodnotou intenzity zemětřesení 5°MSK-64 (Mercalliho klasifika ční stupnice 

upravená pro technickou praxi). 

 
Radonový index  je klasifikován třemi základními kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou 

přechodnou kategorií (nízká až střední v nehomogenních kvartérních sedimentech).  

 

Z radonového průzkumu (společnost Nuklid, 2006) vyplývá, že radonový index v oblasti je 

vysoký. Zde je nezbytné, aby stavební materiál vyhovoval platné legislativě na úseku 

omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.  

 

C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném území 

 

C.II.1. Ovzduší a klima 

 

Zájmové území spadá podle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt 1971) do mírně 

teplé oblasti kategorie MT11, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké 

přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátká, mírně teplá a 

velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky uvedené 

klimatické oblasti jsou shrnuty v tab. č. 15. 

 

Tab. 15. Charakteristiky klimatické oblasti MT 11 (QUITT 1971) 
 

Klimatická oblast MT11 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a 
více 

90 – 100  

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 400  
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Klimatická oblast MT11 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 

V oblasti převažují průměrné roční teploty v intervalu 8,1 – 9oC a průměrné roční srážky 

v rozmezí 500 – 600 mm (údaje ČHMÚ z let 1961 – 1990). 

 

V oblasti ochrany ovzduší jsou používány dva základní pojmy, a to znečišťování  (vnášení do 

atmosféry – emise) a znečištění ovzduší (přítomnost znečišťujících látek v ovzduší – imise). Z 

hlediska znečištění ovzduší nepatří Plzeňský kraj v současné době mezi nejvíce zatížené 

oblasti v České republice. Je třeba se ale ohlížet na skutečnost, že stavební záměr bude 

realizován ve středu většího města a v každém větším městě není imisní ani emisní situace 

příznivá.  

 
Hodnocení znečištění ovzduší zabezpečuje ze zákona Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ) včetně provozu celostátní sítě měření znečištění ovzduší v naší republice. Její 

součástí je i automatizovaný imisní monitoring (AIM) . Měřicí stanice AIM pracují 

v nepřetržitém provozu a předávají naměřené údaje v reálném čase do center ČHMÚ.  

 
Na území České republiky pracuje celkem 97 stanic AIM, provozovaných ČHMÚ. Kromě nich 

jsou do informačního systému zahrnuty i výsledky měření na stanicích dalších organizací. 

Většina stanic je osazena analyzátory na měření koncentrací oxidu siřičitého [SO2], oxidu 

dusnatého [NO], oxidu dusičitého [NO2] a prašného aerosolu [PM10] (pevné částice do velikosti 

10 µm). Na menším počtu stanic jsou stanovovány koncentrace ozonu [O3] a oxidu uhelnatého 

[CO]. Vybrané stanice AIM měří i koncentrace některých těkavých organických látek (benzen, 

toluen, xylen). Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ přispívá do imisní báze ISKO (Informační 

systém kvality ovzduší) již řadu let několik dalších organizací podílejících se rozhodujícím 

způsobem na sledování znečištění ovzduší v České republice.   

V zájmovém území se nachází stanice AIM Plzeň střed, která měří hodnoty SO2, NO2, NOX, 

PM10 a CO. Z údajú ČHMÚ vyplývá, že stanice AIM Plzeň střed nabývá ve srovnání s ostatními 

Plzeňskými stanicemi poměrně vysokých hodnot. Plzeň střed proto můžeme zařadit mezi 

nejznečištěnější oblasti ve městě. 
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Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší se vyskytují v zimním období (topná sezona) 

při nepříznivých rozptylových podmínkách (velmi slabé proudění, teplotní inverze...). 

Koncentrace oxidů dusíku (NO + NO2) jsou zvýšené, zvláště ve městech v těsné blízkosti 

dopravních tepen, prakticky v průběhu celého roku.  

Ozon dosahuje maximálních hodnot v jarních a hlavně v letních měsících při dlouhodobějším 

trvání slunných a tedy bezoblačných dní, kdy nejvyšší hodnoty jsou dosahovány odpoledne a 

k večeru opět dochází k jejich poklesu.  

V následující tabulce č.16 je uveden přehled velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 

(REZZO 1), které jsou provozovány  v blízkosti zájmového území. 

 

Tab. 16. Přehled velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v blízkosti zájmového území 

v roce 2007 

Velké stacionární zdroje Vzdálenost od plochy ur čené pro 
stavební zám ěr 

Plzeňská teplárenská a. s. severozápadně, cca 650 m 

BRUSH SEM, s. r. o. jihozápadně, cca 1800 m 

BODYCOTE HEAT, s. r. o. západně, cca 1000 m 

                                   Zdroj: ČHMÚ 

 

C.II.2. Voda 

  

Povrchové vody   

Zájmové území je odvodňováno řekami Radbuza, Mže (Berounka) a Úslava, náleží tedy 

k úmoří Severního moře. Všechny tyto toky jsou vodní toky významné ve smyslu vyhlášky č. 

470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob  provádění 

činností souvisejících se správou vodních toků. Řeka Radbuza protéká cca 350 m západně od 

zájmového území. Radbuza se severně od zájmového území spojuje s řekou Mží a vytvářejí 

řeku Berounku. Úslava protéká potom cca 400 m východně.  

 

Trasa sledovaného úseku drážního tělesa leží v oblasti povodí Odry, v povodí s číslem 

hydrologického pořadí  1 – 10 – 01 „Mže po soutok s Radbuzou“, 1 – 10 – 05 „Úslava“ a 1 – 10 

– 04 „Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounka od soutoku Mže a Radbuzy po Úslavu“ 

. Mže, Radbuza, Berounka a Úslava jsou významnými vodními toky v celé své délce.  

 

Následující tabulka č. 17 uvádí přehled jednotlivých dílčích povodí, které zasahují do prostoru 

stavebního záměru.  
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Tab. 17. Přehled dílčích povodí, které zasahují do zájmového prostoru 

 Číslo hydrologického po řadí 

1-10-01-196 

1-10-04-001 

Oblast 

povodí Labe 

1-00-00 1-10-05-063 

                                                                                           zdroj: Vodohospodářská mapa ČR  (1 : 50 000) 

 

V zájmovém území se nenachází žádné vodní plochy. 

 

Kvalita povrchových vod  

Hodnocení jakosti vody je každoročně prováděno podle normy ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti 

povrchových vod. Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. Základní klasifikace 

jakosti vody je založena na klasifikaci všech vybraných ukazatelů jakosti vod. Vybranými 

ukazateli jakosti vod jsou: saprobní index makrozoobentosu, biochemická spotřeba kyslíku, 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem, dusičnanový dusík, amoniakální dusík a celkový 

fosfor. Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých 

vybraných ukazatelů. Přehled tříd uvádí tabulka č. 18. 

 

Tab. 18. Třídy jakosti povrchových vod dle ČSN 75 7221 

Číslo t řídy Klasifikace 

I. Neznečištěná voda 

II. Mírně znečištěná 

III. Znečištěná voda 

IV. Silně znečištěná voda 

V. Velmi silně znečištěná voda 

 

Dlouhodobě sledovaná kvalita vody je pracovníky ČHMÚ sledována u řeky Mže, Radbuzy a 

Úslavy. Kvalita vody je ve sledované oblasti označena jako znečištěná až silně znečištěná 

voda (číslo třídy III. a IV.), data jsou za rok 2005 (www.chmi.cz). 

 
 
Záplavová území 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých dalších zákonů, jsou záplavová 

území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavená 

vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce toku vodoprávní úřad.  
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Zájmová oblast neleží v záplavovém území. 

 

Ochrana vod  

Záměr není situován v oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) ani neprochází 

žádnými ochrannými pásmy vodních zdrojů.  

 

Hydrogeologická charakteristika 

Podle hydrogeologické mapy ČR je horninové prostředí v zájmovém území charakteristické 

střední transmisivitou (širší niva). 

 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží zájmová lokalita k následujícímu rajonu svrchní 

vrstvy:  

� 1330 Kvartér Mže (jedná se o kvartérní sedimenty přítoků Berounky) 

 

a následujícímu rajonu základní vrstvy: 

� 5110 Plzeňská pánev (jedná se o permokarbonské sedimenty limnických pánví)  

 

Podzemní vody 

Podle hydrogeologické mapy ČR je horninové prostředí v zájmovém území charakteristické 

střední transmisivitou (širší niva).  

 

V prostoru stavebního záměru se nenachází žádný evidovaný hydrogeologický vrt.  

 

C.II.3 Půda 

 

Pedogeografické poměry jsou podstatnou měrou závislé na geologické a geomorfologické 

stavbě území. 

  

V oblasti stavebního záměru nemůžeme o přítomnosti recentních půd uvažovat, protože se 

jedná o zastavěné území, kde se v podloží vyskytuje většinou navážka.  

 

V širším okolí zájmového území se vyskytuje kambizem modální a hnědozem modální. Nivu 

podél řek Mže, Radbuza, Úslava a Berounka pokrývají fluvizemě. 
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C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

 

 Geomorfologická charakteristika 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 1987) spadá lokalita 

uvažovaného stavebního záměru do oblasti Plzeňské pahorkatiny, celku Plaské pahorkatiny a 

podcelku Plzeňské kotliny. Podrobnější členění je uvedeno v tabulce č. 19.  

 

Tab. 19. Geomorfologické členění (Demek et. al. 1987) 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie Poberounská soustava  

Oblast Plzeňská pahorkatina 

Celek Plaská pahorkatina 

Podcelek Plzeňská kotlina 

Okrsek Touškovská kotlina 

 

Touškovská kotlina - jedná se o strukturně denudační sníženinu tvořenou převážně 

karbonskými prachovci, jílovci, pískovci, arkózami a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi, 

drobami a spility a miocenními říčně jezerními písky a jíly. Představuje nejníže položenou část 

Plzeňské kotliny v soutokové oblasti plzeňských řek a při údolí dolní Mže, s plošinami na 

miocenních sedimentech, široce rozevřenými údolími s výraznými nivami a říčními terasami. 

Na Radbuze, Úhlavě a Úslavě vznikly v pleistocénu ve spilitech výrazné zaklesnuté meandry.  

 

Geologická charakteristika 

Sledovaná oblast leží v Českém masivu, v Středočeské oblasti. Středočeská oblast je 

charakterizována sledem geosynklinálních hornin sedimentárního i vulkanického původu 

postižených především kadomským a variským orogenetickým cyklem (Mísař 1983). 

 

Oblast Plzeňské pánve je tvořena měkkými a rozpadavými permokarbonskými usazeninami a 

slabě zpevněnými třetihorními štěrkopísky, které zde vytvořily plochý reliéf.  
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Přírodní zdroje   

Do zájmového území nezasahují žádná chráněná ložisková území ani ložiskové výhradní 

plochy. Přímo v zájmovém území stavby se nenachází žádné přírodní zdroje, které jsou 

chráněny formou dobývacích prostorů, chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních 

vod a vodních zdrojů. 

 

C.II.5. Flora a fauna, ekosystémy 

Území České republiky bylo z pohledu bioty v minulosti předmětem řady členění (např. 

fytogeografické, zoogeografické apod.). V rámci Biogeografické členění České republiky (Culek 

1996) jsou rozlišovány následující jednotky: 

� Biogeografická provincie   

(v ČR jsou dvě – provincie  středoevropských listnatých lesů a panonská provincie) 

� Biogeografická podprovincie  

(v ČR jsou čtyři – hercynská, polonská, západokarpatská, severokarpatská) 

� Biogeografický region (bioregion) 

(v ČR bylo vymezeno 90 bioregionů) 

Sledované území leží z pohledu biogeografického členění České republiky v hercynské 

podprovincii   a  nachází se na území Plzeňského bioregionu (1.28). 

Vegetace hercynské subprovincie  je ovlivněna geologicky starým podložím Českého masivu, 

budovaným převažujícími kyselými krystalickými břidlicemi a hlubinnými vulkanity. Na těchto 

horninách se vyvinuly zpravidla kyselé a živinami chudé půdy, živinami bohatší a bazičtější 

podklady se zde vyskytují pouze v menších plochách. Značná část území je pokryta pískovci, 

jílovci a opukami čeké křídové pánve. Charakteristické pro tuto podprovincii je zastoupení 

hadcových ostrůvků. 

Flóra hercynské podprovincie je celkově středně bohatá, ale poměrně rozsáhlá a geologicky 

jednotvárná území mají uniformní flóru. Druhové bohatství je soustředěno v kontinentálněji 

ovlivněných regionech a na ostrůvcích s ultrabazickými substráty. V podprovincii převažují 

středoevropské a evropské druhy a v rámci střední Evropy jsou právě zde nejčastěji 

zastoupeny prvky se suboceanickou tendencí. 

Specifikem podprovincie je výskyt dubohabřin asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum, 

které v okolních podprovinciích nahrazují jiné typy hájů. V Hercynii mají jádro rozšíření některé 

typy teplomilných doubrav (Quercion petraeae). 
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Živočišná složka hercynské podprovincie je tvořena ochuzenou západopalearktickou arboreální 

(lesní) faunou a je značně podobná sousední západokarpatské podprovincii. Je silně ovlivněna 

pleistocenními změnami klimatu. Má nižší druhovou diverzitu a zvláště ochuzená je horská 

fauna. Projevuje se zde velký vliv fauny okolních podprovinciií, charakteristické je větší 

zastoupení západních a severních migrantů.  

Plzeňský bioregion se nachází v centru západních Čech, zabírá centrální sníženinu, tvořenou 

geomorfologickými celky Švihovskou vrchovinou a Plaskou pahorkatinou.  

 

Plzeňský bioregion 

Reliéf má charakter ploché pánve s okolními pahorkatinami generelně ukloněnými k jejímu 

středu. Centrální část má charakter ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 – 75 m. 

Typická výška bioregionu je 350 – 580 m.  

 

Bioregion se rozprostírá v mezofytiku a jeho plocha se v převážné části kryje 

s fytogeografickým podokresem 31a. Vegetační stupeň je suprakolinní. 

 

Flóra je dosti pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru i s některými prvky enklávními. 

Roste zde převaha středoevropských lesních druhů. Dosti početně sem zasahují druhy 

subatlantské, resp. západní migranty. 

 

Bioregion je charakteristický ochuzenou faunou hercynské zkulturněné krajiny s mozaikou polí, 

lesů a luk. Do regionu pronikají zejména na jihu a jihozápadě druhy ze sousedních vyšších 

poloh. V říčních údolích plzeňské pánve jsou patrné fragmenty teplomilných společenstev 

přesahujících ze sousedních bioregionů. 

 

A) Flóra 

 
Potenciální p řirozená vegetace 

Potenciální přirozená vegetace daného území udává, jaký typ vegetace by se bez vlivu 

člověka, pouze v závislosti na stanovištních podmínkách přirozeně vyskytoval.  

 

Z mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 2001) vyplývá, že sledované území leží 

na rozhraní lužních lesů (koryto Odry a její niva), konkrétně by se jednalo o společenstvo 

střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami, a 

Acidofilních bikových, jedlových, březových a borových doubrav (Genisto germanicae-

Quercetum), konkrétně bikových nebo jedlových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, 

Abieti-Quercetum).  
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Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion 

glutinosae) 

Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy 

s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus gutinosa, ve 

vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí 

střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur). Také keřové patro je velmi pestré 

a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus exelsior a 

Padus avium. Dobře zapojené je též bylinné patro s převahou hygrofyt a mezohygrofyt 

(Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Glechoma hederacea atd.) Časté jsou též 

mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Poa nemoralis). V Oderské nivě je též 

typický výskyt Veratrum lobelianum, Symphytum tuberosum, Isopyrum thalictroides atd. 

Nejčastějším druhem mechového patra, pokrývajícího místy až třetinu plochy, je Plagiomnium 

undulatum. 

 
Jedná se o společenstvo širokých niv potoků v kolinním stupni (převážně mezi 220 – 320 m n. 

m.), navazující na polohy úvalových luhů. Porůstá též okraje slatinišť i mírné terénní deprese 

s pomalu tekoucí podzemní vodou. Je typickým společenstvem bažantnic. Půdním typem jsou 

gleje, anmór, fluvizem (hnědá vega, černice). 

 
Toto společenstvo úrodných, rovinných poloh patří k velmi silně ohroženým typům české 

vegetace. K redukci jeho plochy přispívá změna přirozeného dřevinného složení (především 

hybridní topoly), mýcení a převod na louky, na odvodněných pozemcích na pole a pastviny a 

zástavba. Nejvhodnější je využití odlesněných ploch na louky, zakládání polí není vhodné. 

Předpokládá odvodnění, které silně narušuje přirozený ráz krajiny. 

 

Biková nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)  

Společenstvo sdružuje acidofilní bikové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a 

obdobných stanovištních poměrů. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus 

petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy 

(Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), 

lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus 

sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech, zejména 

v jižní polovině Čech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě 

vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. 

Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy. Mechové patro bývá 

druhově pestré.  
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Biková a jedlová doubrava představuje edafický klimax na živinami chudých substrátech 

v planárním a zvláště kolinním stupni se subkontinentálním klimatem. Jsou typickými 

společenstvy chudých substrátů v nížinném a pahorkatinném stupni střední Evropy.  

 

Většina poloh těchto lesů je v současné době odlesněna a využívána jako pole, méně pastviny 

nebo louky.  Značná část lesů je přeměněna na jehličnaté monokultury, zřídka i akátiny či 

kultury dubu červeného. V borových kulturách na písčitých silikátových substrátech dochází 

vlivem hromadění surového humusu k degradaci svrchní vrstvy půdy. Hustý kryt chamaefytů 

v těchto porostech brání přirozenému zmlazení dřevin. K redukci lesní plochy přispívá i 

zástavba a stavba komunikací.  

 

Význam lesních porostů přirozeného složení spočívá jak v jejich produkčních, tak 

mimoprodukčních funkcích. Na svazích chrání půdu před erozí, v městské zástavbě slouží jako 

hojně navštěvované lesy rekreační. V zemědělsky využívané krajině přispívají ke zvýšení její 

biodiverzity.  

 

Aktuální vegetace území 

V důsledku lokalizace pozemku v návaznosti na komunikace, okolní průmyslové objekty, 

pozemky Českých drah a způsob využívání je patrné, že zde prakticky vymizely autochtonní 

druhy rostlin. Z hlediska posouzení vegetačních poměrů na námi sledované lokalitě nemají 

výše uvedené skutečnosti zásadní význam. Důvodem je především stav předmětné plochy, 

která byla již v minulosti zbavena přirozené vegetace a sloužila pro antropogenní účely. Na 

dané lokalitě se nepředpokládá žádný výskyt rostlinných společenstev blízkých 

rekonstruovaným společenstvům, ani zvláště chráněné druhy rostlin. 

 

B) Fauna  

V důsledku lokalizace pozemku v návaznosti na komunikace, okolní průmyslové objekty, 

pozemky Českých drah a způsob využívání je patrné, že zde prakticky vymizely autochtonní 

druhy živočichů a nebyl zde podle dostupných údajů zaznamenán výskyt zvláště chráněných 

živočichů. Přesto je vzhledem k vysoké adaptabilitě některých ptačích druhů a netopýrů, 

obývajících městské prostředí, možné předpokládat jejich výskyt v okolních prostorech. Může 

jít např. o poštolku obecnou (Falco tinnunculus), kavku obecnou (Corvus monedula) nebo třeba 

o rorýse obecného (Apus apus), kteří v městském prostředí běžně hnízdí. Celkově se 

v blízkém okolí záměru předpokládá výskyt některých živočišných druhů běžných pro dnešní 

městské prostředí. Tyto druhy často vyhledávají úkryty na obytných, správních, průmyslových a 

historických stavbách a jiných stavebních prvcích. Příkladem druhu, který se poslední dobou 

šíří do měst, je kuna skalní (Martes foina). 
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C.II.6. Krajina 

 

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji 

odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část 

zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.  

 

Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka. 

Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících  

přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů.  

 

Přírodní krajina   

je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla výhradně  

působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena pouze na 

nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není zcela 

uchráněna před vlivem člověka. 

 

Kulturní krajina  

Počátky vzniku ekumeny, tj. trvale obydlené krajiny pozměněné činností člověka, jsou u nás 

spjaty s prvním neolitických osídlením v 6. tisíciletí před naším letopočtem.  Touto neolitickou 

revolucí se lidská civilizace a její projevy staly nedílnou součástí  krajin, jejich vývoje a chování. 

Současná - kulturní - krajina  je průsečíkem přírodních, hospodářských a sociálních procesů. 

Do značné míry je odrazem stavu společnosti, její ekonomické, technologické, sociální a 

duchovní úrovně.  Vliv člověka na krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti 

v krajině prolínají a doplňují.  

 

Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti 5 základních 

krajinných  typů (Forman a Godron, 1993): 

� krajina p řírodní  -  bez výraznějších lidských vlivů 

� krajina (extenzívn ě) obhospoda řovaná  – krajina lesní, pastevní 

� krajina (intenzívn ě) obdělávaná  (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných 

geometrických ploch 

� příměstská krajina  – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch 

� městská krajina  – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů 

(„betonová a asfaltová poušť“), původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny. 
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Popis sou časného stavu  

Krajinu ve sledované oblasti můžeme označit za krajinu městskou. Jedná se o komplex 

zastavěných ploch, plochy po demolici, kolejiště Českých drah a hustě využívané silniční 

komunikace. Posuzovaný záměr se nachází ve středové části města Plzně. Zájmové území se 

nachází mimo významné oblasti cestovního ruchu a je silně poznamenáno lidskou činností.   

 

S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz . Pojem krajinný ráz zavedl do praxe 

zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz je v něm definován jako 

přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn 

před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonického měřítka a vztahů v krajině.  

 

Zákon o ochraně přírody ukládá posouzení vypracovat ve vztahu ke stávajícímu rázu krajiny. 

Krajinný ráz oblasti je v současné době daný městskou a průmyslovou zástavbou v okolí 

posuzovaného stavebního záměru. Z hlediska krajinného rázu nedojde realizací stavebního 

záměru k žádnému ovlivnění. Spíše by se dalo hovořit o pozitivním aspektu výstavby 

obchodního centra, protože dojde k zaplnění plochy po demolici a k celkovému zkompaktnění 

stávající zástavby.  

 

C.II.7. Obyvatelstvo 

 

Pleňský kraj patří z hlediska počtu obyvatel k těm méně lidnatým krajům v České republice. 

V současnosti v něm žije cca 550 000 obyvatel, což je asi 5,5 % všech obyvatel v České 

republice.  

 

Posuzovaný stavební záměr leží na severním okraji městské části Plzeň 2, kde v současnosti 

žije cca 35 000 obyvatel. Ze severní strany je potom ohraničen městskou částí Plzeň 3, kde 

v současnosti žije cca 50 000 obyvatel.  

 

Realizací záměru budou nejvíce dotčeni obyvatelé bydlící na ulici Švihovská, kde je plánován 

příjezd do areálu pro zásobovací vozy a vozy zaměstnanců a na ulici U Prazdroje, která bude 

sloužit jako dopravní napojení do obchodního areálu pro zákazníky. 
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C.II.8. Hmotný majetek 

 

K dotčení hmotného majetku realizací záměru nedojde. V současnosti je stavební plocha po 

demolici a je připravena pro výstavbu.  

 

C.II.9. Kulturní památky 
 

Nemovité kulturní památky 

V bezprostřední blízkosti zájmového území se nenachází žádné památky kategorie světové 

kulturní dědictví, národní kulturní památky, archeologické památkové rezervace, ostatní 

památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné 

památkové zóny, městské památkové zóny ani vesnické památkové zóny. 

 

Archeologické lokality 

Na zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. Vzhledem k této skutečnosti, je nutné, aby stavebník před zahájením akce uzavřel 

smlouvu na provedení archeologického dozoru s institucí, které přísluší provádět archeologické 

výzkumy. 

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném území 

z hlediska jeho únosného zatížení 

 
Na základě výše uvedených údajů můžeme konstatovat, že stavební záměr je situován v území 

dlouhodobě ovlivňovaným lidskou činností. Stavební záměr se nachází v zastavěné části 

města (jedná se o krajinu městského typu).  

 

Plocha určená pro stavební záměr se dotýká pouze nadregionálního prvku ÚSES 

(nadregionální biokoridor Kladská – Týřov, Křivoklát) pouze okrajově. Nejdůležitějším prvkem 

tohoto biokoridoru je řeka Mže, která je ale ve velké vzdálenosti od stavebního záměru. 

Vzhledem k zastavěné ploše můžeme tento prvek ÚSES v tomto prostoru považovat za 

nefunkční. Realizací záměru by neměl být dotčen. 

 

V blízkém okolí zájmové lokality se nenacházejí žádná zvlášt ě chrán ěná území , přírodní 

parky  ani prvky sítě NATURA 2000  (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Lokalita 

nespadá ani pod oblasti chrán ěné mezinárodními úmluvami .  
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V zájmové oblasti se nevyskytují žádné významné krajinné prvky . Nejbližším tokem jsou řeky 

Radbuza a Úslava, které jsou ve vzdálenosti cca 300 m od plochy určené pro stavební záměr a 

nebudou tak realizací stavebního záměru dotčeny. Oblast neleží v chrán ěné oblasti p řirozené 

akumulace vod . 

 

Kvalita životního prostředí v oblasti posuzovaného záměru je nízká, chybí zde přírodní nebo 

přírodě blízké prvky. Jedná se o zastavěnou část města, která je již v současnosti výrazně 

zatížena z hlediska hlukové a rozptylové situace. Tato skutečnost bude částečně 

kompenzována výsadbou zeleně v areálu obchodního centra. 

 

Z rozptylové studie (příloha 5.) vyplývá, že přírůstek všech posuzovaných znečisťujících látek  

vzniklý výstavbou obchodního centra je nízký: 0,1 - 2,2 % imisního limitu. Vypočtený přírůstek 

vzniklý stavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících 

látek v posuzované lokalitě. Vlivem výstavby nového záměru nedojde v posuzované lokalitě ke 

znatelnému zhoršení imisní situace. 

 

Z hlukové studie (příloha 3.) vyplývá, že v současné době je rozhodujícím zdrojem hluku  

v posuzované lokalitě doprava na ul. U Prazdroje - komunikace I/26. Již v současnosti zde 

dochází k překračování stanovených limitů hlučnosti. Dle dostupných informací o intenzitě 

dopravy na hlavní komunikaci (U Prazdroje) a dle výsledků přímého akustického měření jsou 

území i okolní objekty zasaženy takovou hlučností, že navrhovaná doprava k obchodnímu 

centru 1763 příjezdů zákazníků + 33 příjezdů aut zásobování se ve stávající dopravě vůbec 

neprojeví a to ani v případě příjezdu a odjezdu 2950 automobilů zmiňovaných organizací Děti 

Země. Doprava k obchodnímu centru splňuje přípustné hladiny hluku a výstavbou 

navrhovaných objektů dojde ke snížení hlukové zátěže u domů na ulici Švihovská. 

 

Vliv technologických zdrojů hluku nepřesáhne povolené limitní hodnoty na žádném z okolních 

objektů, ale pohyby vozidel na parkovišti a příjezdy zásobovacích vozidel způsobí, že v denní 

době, kdy pro tyto pohyby vozidel nelze přiznat korekci pro dopravu, pravděpodobně dojde k 

mírnému překročení přísnějších limitních hodnot – o cca 1 až 2,5 dB. Toto překročení limitních 

hodnot je však zcela překryto hlukem z dopravy na okolních komunikacích.  

 

Realizací záměru dojde v denní době na okolních hlavních komunikacích k nárůstu intenzit 

dopravy menších než 5 %  a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. Tato skutečnost 

platí i pro komunikaci – ul. Rokycanská. 
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ČÁST D 

KOMPLEXNÍ  CHARAKTERSTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIV Ů  ZÁMĚRU  

NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

 

Investor předkládá projekt pouze v jedné variantě řešení. Následující tabulka č. 20 uvádí 

přehled možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Tab. 20. Identifikace vlivů (+ identifikovaný vliv v dané etapě nastane, – identifikovaný vliv 

v dané etapě nenastane) 

VLIV Výstavba  Provoz 

 
Po ukon čení 

provozu 

vlivy na obyvatelstvo - hluk + + - 
vlivy na obyvatelstvo - ostatní  + + - 1 
vlivy spojené se změnou dopravní 
obslužnosti - - - 

vliv na čistotu ovzduší + + - 
2 

vliv na změnu klimatu - - - 
3 hluk + + - 

biologické vlivy - - - 
4 

fyzikální vlivy - - - 
změny v kvalitě povrchových a 
podzemních vod - - - 

vliv na povrchový odtok a změnu říční 
sítě - - -  

5 ovlivnění režimu podzemních vod, 
změny vydatnosti zdrojů a změny 
hladiny hladiny podzemní vody 

- - - 

zábor  ZPF (dočasný i trvalý) - - - 
Zábor PUPFL (dočasný i trvalý) - - - 
vliv na čistotu půd - - - 
projevy eroze - - - 

 

6 

svahové pohyby vzniklé ražením tunelů - - - 
likvidace poškození populací vzácných a 
zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů 

- - 
 
- 
 

likvidace poškození dřevin rostoucích 
mimo les - - - 

zásah do prvků ÚSES, zásah do VKP - - - 

 

7 

Vlivy na další významná společenstva 
(SPA, EVL) - - - 

vliv na horninové prostředí - - - 8 
vliv na přírodní zdroje - - - 
změny reliéfu krajiny - - - 
vlivy na krajinný ráz - - - 
vlivy spojené se změnou funkčního 
využití krajiny - - - 

 

9 

vlivy na rekreační využití krajiny - - - 
likvidace, narušení budov a kulturních 
památek - - - 

10 
vlivy na paleontologické a geologické a 
archeologické památky - - - 
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Pro zhodnocení velikosti a významnosti jednotlivých vlivů stavby na životní prostředí jsme 

nejprve provedli identifikaci těchto vlivů. Jejich přítomnost či absence v rámci jednotlivých etap 

záměru a jednotlivých variant je prezentována v předchozí tabulce. Z této tabulky vyplývá, že 

nejvýznamnější identifikované vlivy na životní prostředí budou spojeny se zvýšenou hlukovou 

zátěží a navýšením emisí. Dalším identifikovaným vlivem bude zvýšení dopravního zatížení 

ulice U Prazdroje a přilehlých komunikací, s čímž souvisí zejména zvýšená hluková zátěž, ale 

také častější dopravní zácpy apod. V dalším textu je detailně provedeno podrobné hodnocení 

významnosti vlivů realizace stavebního záměru.  

 

      D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a životní 

              prost ředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

 

Území určené pro realizaci stavebního záměru se nachází v urbanizované části města Plzně. 

Vzhledem k charakteru stavby a místních podmínek budou hlavními identifikovanými činiteli 

ovlivňujícími kvalitu zdraví obyvatelstva znečištění ovzduší a hluk. Dále je nutné brát ohled i na 

ovlivnění pohody obyvatel zvýšenou dopravní intenzitou v okolí stavebního záměru. 

 

Výchozími podklady hodnocení vlivu na obyvatelstvo pro posuzovaný záměr byly: 

a) Rozptylová studie (EKOME, spol. s.r.o., 2007) 

b) Hluková studie (Ecological Consulting a. s., 2007)  

 

Znečišt ění ovzduší  

Kvalitu ovzduší na posuzovaném území bude záměr ovlivňovat zejména liniovými zdroji 

znečištění (automobilová doprava v areálu, doprava na ulici U Prazdroje).  

 

Hlavními kontaminanty, které lze očekávat ze zdrojů znečištění ovzduší v souvislosti s realizací 

a provozem záměru, jsou: suspendované částice (vyjádřené jako frakce PM10, PM2,5), benzen a 

NO2. 

 

Benzen  – je nejjednodušší z aromatických uhlovodíků. Jedná se o bezbarvou čirou kapalinu s 

charakteristickým zápachem, která je slabě rozpustná ve vodě a je mísitelná s většinou 

organických rozpouštědel. Měrná hmotnost benzenu je 870 g/l při 20°C a teplota varu je 

80,1°C. Teplota tání benzenu je 5,5°C a tlak par p ři 20°C je 9,95 kPa. Používá se jako 

rozpouštědlo a jako výchozí látka k syntézám velkého množství aromatických sloučenin.  
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Benzen patří mezi prokázané karcinogenní látky (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). 

Dlouhodobé testy karcinogenity na pokusných zvířatech prokázaly, že benzen patří mezi 

karcinogenní látky vyvolávající řadu nádorů (včetně lymfomů a leukémií). U lidí byl ve spojení 

s expozicemi benzenu popsán velký počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie 

spojené s expozicemi benzenu. Při zjišťování účinků benzenu v in vitro pokusech na 

laboratorních zvířatech (myších, krysách, králících, psech a morčatech) byly prokázány jeho 

hematotoxické účinky jako leukopenie, lymfopenie a anémie. Tyto účinky se však projevily až 

po expozici zvířat vysokými koncentracemi benzenu ve vzduchu po dobu několika týdnů. 

Vysoké koncentrace benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají u lidí neurotoxické příznaky. Trvalá 

expozice toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k 

perzistentní pancytopenii. Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a 

trombocytopenie. Ve vážných případech se rozvíjí smrtelná aplastická anémie způsobená 

inhibicí funkce kostní dřeně.  

 
Oxid dusi čitý  – náleží mezi nejvýznamnější a nejvíce sledované kontaminanty obsažené ve 

výfukových plynech. Hlavním zdrojem emisí oxidů dusíku, co se týče jejich antropogenního 

původu, je spalování fosilních paliv ve stacionárních emisních zdrojích (vytápění, elektrárny) a 

v motorových vozidlech (spalovací motory). Ve většině případů je do ovzduší emitován oxid 

dusnatý (NO), který je transformován na oxid dusičitý. Oxid dusičitý má štiplavý dusivý zápach. 

Prahová koncentrace pachu je uváděna mezi 200 µg/m3 (0,11 ppm) a 410 µg/m3 (0,22 ppm). 

Oxid dusičitý patří mezi reaktivní sloučeniny, které představují hlavní prekurzory vzniku 

přízemního ozónu a fotooxidačního (tzv. losangeleského) smogu. 

 

Při krátkodobém vystavení organismu oxidu dusičitému při koncentracích nad 4700 µg/m3 (2,5 

ppm) v klidu nebo při mírném cvičení po dobu kratší než dvě hodiny vykazují výrazné snížení 

funkcí plic. Plicní funkce nemocných bronchitidou je ovlivněna již po pětiminutové expozici 

oxidu dusičitému při koncentraci 2820 µg/m3 (1,5 ppm) a tito pacienti obvykle reagují na oxid 

dusičitý stejně jako normální jedinci. Pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty na koncentraci 

oxidu dusičitého v ovzduší jsou astmatici. Jedna z řady odborných studií ukázala, že oxid 

dusičitý může u astmatiků zvýšit reaktivitu dýchacích cest na chladný vzduch. V řízených 

klinických studiích se prokázalo, že krátké expozice oxidu dusičitému (trvající 10 až 15 minut) 

při koncentracích 3000 až 9400 µg/m3 (1,6 až 5 ppm) vyvolávají změny funkce plic u zdravých 

jedinců i u bronchitických pacientů. 

 

Suspendované částice  představují složitou směs organických a anorganických látek. Jejich 

hmota a složení vede obvykle k rozdělení do dvou hlavních skupin: hrubé částice s 

aerodynamickým průměrem větším než 2,5 µm a jemné částečky s aerodynamickým 
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průměrem menším než 2,5 µm. Vzhledem k tomu, že ovlivnění zdraví suspendovanými 

částicemi závisí mimo jiné na jejich velikosti, byl jako ukazatel tohoto vlivu stanoveny 

suspendované částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm (tzv. PM10).  

 

Účinky suspendovaných částic na lidské zdraví jsou dány jednak jejich velikostí, jednak jejich 

chemickým složením a adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. Při akutním 

působení a změnách v koncentracích suspendovaných částic dochází k dráždění sliznice 

dýchacích cest. Může dojít i ke změnám morfologie a funkce řasinkového epitelu, ke zvýšení 

produkce hlenu a snížení samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik 

infekce. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se 

projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti a úmrtnosti. 

 

Sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní průměrné 

koncentrace PM10 o 10 g/m3 uvádí WHO konkrétně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu 

respiračních onemocnění o 0,8%, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických 

potížích o 3%, zvýšení počtu trpících kašlem o 3,6% a lidí s podrážděním dolních dýchacích 

cest o 3,2 %. Efekty pozorované po dlouhodobém působení se týkaly především snížení 

plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické 

bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané 

délky života. Redukce očekávané délky života se projevuje již od průměrných ročních 

koncentrací částic 10 g/m3. Dle epidemiologických studií, které uvádí WHO, by zvýšení 

dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 

10% a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29%. 

 

V rámci etapy výstavby lze očekávat znečištění ovzduší z liniových a plošných zdrojů 

znečištění ovzduší. Mezi liniové zdroje patří automobilová doprava stavebního materiálu na 

místo určené pro stavební záměr. Mezi plošné zdroje bude patřit celý areál stavby.  

 

V rámci etapy provozu lze očekávat, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění bude 

automobilová doprava (příjezdy zákazníků, zaměstnanců a zásobování). Podle rozptylové 

studie (příloha 5.) bude největším zdrojem znečištění v oblasti automobilová doprava, která je 

v rozptylové studii uvažována jako liniový zdroj znečištění. Pro výpočet příspěvku vzniklého 

stavbou záměru je uvažováno s těmito zdroji: ulice U Prazdroje (rychlost jízdy 50 km/h), 

zásobování objektu určeného k prodeji zboží pro dům a zahradu (rychlost jízdy 10 km/h), ulice 

Švihovská - příjezd zásobování objektu vícesortimentního prodeje a rychlého občerstvení 

(rychlost jízdy 10 km/h), odjezd zásobování objektu vícesortimentního prodeje a rychlého 

občerstvení přes parkoviště (rychlost jízdy 10 km/h) a parkoviště (rychlost jízdy 10 km/h). 
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Podle výsledků rozptylové studie bude přírůstek imisní koncentrace samotného záměru minimální, 

pohybuje se max. kolem 2,2% imisního limitu u PM10, u ostatních znečišťujících látek je to max. 

1% (tabulka 21). Vliv stávající dopravy na imisní koncentraci v referenčních bodech je 

několikanásobně větší (tabulka 22). 

 

Tab. 21. Maximální imisní koncentrace v lokalitě způsobená realizací stavebního záměru a její 

podíl na imisním limitu 

Znečišťující látky
Doba

průměrování
Koncentrace

[µµµµg/m 3]]]]

Koncentrace
jako podíl

imisního limitu
[%]

24 hodin 1,08 2,2

1 kalendářní rok 0,044 0,111

1 hodina 2,02 1,0

1 kalendářní rok 0,068 0,17

- - -

1 kalendářní rok 0,027 0,55

NO2

Benzen

PM10

 
 

Tab. 22. Maximální imisní koncentrace v ulici U Prazdroje (stávající stav) a její podíl na imisním 

limitu 

Znečišťující látky
Doba

průměrování
Koncentrace

[µµµµg/m 3]]]]

Koncentrace
jako podíl

imisního limitu
[%]

24 hodin 17,4 34,7

1 kalendářní rok 1,32 3,31

1 hodina 39,8 19,9

1 kalendářní rok 2,24 5,60

- - -

1 kalendářní rok 0,162 3,2

PM10

NO2

Benzen

 

 

V rámci rozptylové studie bylo provedeno srovnání s pozaďovými koncentracemi. Porovnání 

znečišťujících látek PM10 a NO2 bylo provedeno s naměřenými koncentracemi bližší měřící 

stanice „Plzeň - střed“, benzen byl pak porovnán s naměřenými koncentracemi měřící stanice 

„Plzeň - Slovany“ (tabulka 23.). 
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Tab. 23. Pozaďové koncentrace měřících stanic, součet maximální imisní koncentrace 

přírůstku z referenčních bodů (viz tabulka 22) a pozaďových hodnot a podíl této koncentrace na 

imisním limitu 

Znečišťující
látky

Doba
průměrování

Pozadí
měřící stanice

Plzeň střed

Pozadí
měřící stanice
Plzeň Slovany

Celkem
pozadí

+ přírůstek

Celková kon.
jako podíl
imisního 

limitu
[%]

24 hodin 40,2 59,0 41,3 83

1 kalendářní rok 27,4 36,5 27,444 69

1 hodina 104,1 193,0 106,1 53,1

1 kalendářní rok 30,2 25,5 30,268 75,7

- - - - -

1 kalendářní rok - 1,2 1,227 25
Benzen

PM10

NO2

 

 

Pro suspendované částice PM2,5 není stanoven imisní limit. Naměřená roční průměrná 

koncentrace PM2,5 (24,4 µg/m3) na stanici „Plzeň - Slovany“ představuje 67% koncentrace 

PM10. Z poměru těchto koncentrací lze předpokládat, že příspěvek roční průměrné koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 nového záměru se bude v referenčních bodech pohybovat v 

rozmezí 0,018 - 0,029 µg/m3. 

 

Území města Plzně patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z naměřených 

pozaďových hodnot je patrné, že na měřící stanici „Plzeň - Slovany“ dochází k překračování 

imisního limitu suspendovaných částic PM10. Po přičtení přírůstku k naměřeným koncentracím 

měřící stanice „Plzeň - střed“, která je k posuzované lokalitě nejblíže, však nedochází k 

překročení imisních limitů u žádné znečišťující látky.  

Hodnoty porovnávané s imisními limity a nejvyššími přípustnými koncentracemi jsou 

maximálně dosažené 1 hodinové, 24 hodinové nebo roční průměrné koncentrace, kterých je 

dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v daném místě 

v okolí zdroje znečištění. 

 

Závěrem lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru všech posuzovaných 

znečisťujících látek je nízký 0,1 - 2,2 % imisního limitu. Vypočtený přírůstek vzniklý stavbou 

nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v posuzované 

lokalitě. Vlivem výstavby nového záměru nedojde v posuzované lokalitě ke znatelnému 

zhoršení imisní situace. 
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Hluková zát ěž 

Hluk patří mezi nejrozšířenější škodliviny pracovního i životního prostředí. Hlukem se rozumí 

jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk bez ohledu na jeho intenzitu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví lze obecně popsat jako morfologické či funkční změny 

organismu. Těmito negativními efekty dochází ke zhoršení funkcí organismu, nesnížení 

kompenzační kapacity vůči stresu nebo ke zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům 

prostředí. 

 

Účinky hluku na organismus 

Jedním z efektů nadměrného hluku je jeho působení přímo na sluchový orgán. Při větším 

poškození dojde ke zhoršenému slyšení. To vede k rušení vzájemné hlasové komunikace, dále 

k poruchám koncentrace až k slovním nedorozuměním a může to vést i k problémům v 

mezilidských vztazích. Rozeznáváme dva typy sluchového postižení nadměrným hlukem. 

Dočasné zhoršení slyšení po krátkodobém vystavení silnému hluku (tzv. sluchová únava např. 

po celonočním pobytu v hlučných hudebních klubech apod.) a trvalé zhoršení sluchu, kdy dojde 

k nevratnému poškození smyslových buněk ve vnitřním uchu (dlouhodobě hlukově riziková 

práce s následkem tzv. hlukového traumatu - výbuch, třesk).  

 

Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu, sluchové podněty jsou biologicky účinnější 

než zrakové. Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí člověk přijímá sluchem. 

Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti, tzn. že i při spaní 

centrální nervový systém zpracovává všechny zvukové podněty. 

 

Ovlivnění zdravotního stavu vlivem nadměrného hluku se projeví kumulací mnoha negativních 

faktorů až za delší dobu, po minimálně 10-15leté expozici. Z metaanalýz epidemiologických 

studií vyplývá, že dlouhodobá noční expozice hluku silniční dopravy o průměrné hladině 55 dB 

(A) a více vede k signifikantnímu zvýšení plazmatické koncentrace tzv. stresových hormonů 

(kortizol, adrenalin, noradrenalin) s následnými negativními důsledky pro celý organizmus 

exponovaného člověka. Působením nadměrného hluku na hormonální a imunitní systém 

dochází k ovlivnění centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému, což vede mj. 

k civilizačním onemocněním, psychickým poruchám apod. (zdroj: www.szu.cz) 

 

Při hladině hluku již 55 dB(A) je popisována tzv.primární vegetativní reakce na hluk (tj. reakce 

neovlivnitelná vůlí). Dojde ke zvýšení aktivity sympatického nervového systému, což se projeví 

změnami v cévním systému - zvýšení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, snížené 

prokrvení periferních orgánů, dále dojde ke zvýšení svalového napětí, zvýšení motility trávicího 

ústrojí a následnému rozvoji únavy. Fixací výše uvedených reakcí při dlouhodobé hlukové 
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expozici se hluk uplatňuje jako tzv. chronický stresor = rizikový kofaktor při patogenezi 

kardiovaskulárních a jiných civilizačních onemocnění, které mají prokázanou stresovou etiologii 

(zdroj: www.szu.cz). 

 

K dalším prokázaným negativním účinkům hluku patří změny v celkovém metabolismu - 

zvýšení hladiny glukózy, inzulínu, zvýšení krevní hladiny celkových lipidů a cholesterolu, což 

jsou opět rizikové faktory vzniku civilizačních onemocnění (onemocnění srdce a cév, cukrovka 

aj.) Pod vlivem hluku dochází ke zvýšenému vyplavování Mg z buněk. Obvyklý nedostatek Mg 

v naší stravě a současné působení hluku nebo i jakéhokoliv jiného chronického stresujícího 

faktoru vede k trvalému snížení hladiny buněčného Mg, což může vést až ke zmnožení vaziva 

v srdeční svalovině (zdroj: www.szu.cz). 

 

Při současném působení nadměrného hluku a interferenci jiné zátěže (např. pracovní) dochází 

ke zvýšenému vylučování tzv. stresových hormonů adrenalinu a noradrenalinu do periferního 

krevního oběhu. Je nutné rozlišovat 2 typy hluku: 1. neznámý (emočně vázaný) hluk - vzestup 

plazmatické koncentrace noradrenalinu i adrenalinu = zvýšení tepové frekvence i periferního 

cévního odporu. 2. běžný (tzv. habituovaný) hluk - vzestup plazmatické koncentrace pouze 

noradrenalinu = vzestup periferního odporu - méně škodlivá reakce pro cévní systém. Tyto 

změny v cévním řečišti mají v konečné fázi mj. za následek zvýšení krevního tlaku. Z hlediska 

intenzity lze zobecnit, že hluky > 30 dB - nebezpečné pro nervový systém > 55 dB - negativní 

ovlivnění vegetativního systému > 90 dB - nebezpečí pro sluchový orgán > 120 dB - poškození 

buněčných struktur a tkání  

 

Nadměrný hluk dále způsobuje poruchu spánku - prodlužuje dobu usínání, vede ke změnám 

délky i kvality spánku s následnými reakcemi jako je zvýšená unavitelnost, snížená výkonnost. 

Dlouhodobá spánková deprivace může přispět k oslabení imunitních schopností organismu a 

zvýšené náchylnosti k infekčním onemocněním (zdroj: www.szu.cz). 

 

Účinky hluku na psychiku jsou dány jednak fyzikálními vlastnostmi zvuku, ale převážně 

osobnostními charakteristikami příjemce. Existuje cca 10% jedinců velmi sensitivních vůči 

hluku, 80% populace je tzv. "normální". Pro ně platí, že se zvyšující se kvantitou podnětu 

(hlučností) roste i kvantita odpovědi (pocity rozmrzelosti a obtěžování). Zbylých 10% populace 

je nadměrně tolerantních a psychické účinky hluku nepociťují. Dále jsou velké individuální 

populační rozdíly rasové, geografické a sociologické v reakci na stejnou hlukovou zátěž - 

nejvíce se cítí být obtěžováni nadměrným hlukem lidé ve středním věku, v ženské části 

populace a z hlediska geografických rozdílů platí pravidlo: čím jižněji, tím hlučněji (zdroj: 

www.szu.cz). 
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Rušivost je subjektivní kategorie a rozhodující je pocit obtěžování. Nejvyšší rušivost a 

rozmrzelost je pociťována při interferenci hlukové zátěže s aktuální aktivitou. Nezáleží na 

hladině hluku, protože nesnesitelně rušivý může být i sotva slyšitelný zvuk. Více obtěžuje hluk 

večer a v noci, v letním období, ze zdrojů umístěných uvnitř domů, větší rozmrzelost je u 

ovladatelných zdrojů hluku a lépe je snášen plynulý typ dopravy (dálničního typu) než 

přerušovaný typ silniční dopravy (přejezdy nákladních vozidel). Hluk ztěžuje proces učení, 

využívání zásob paměti i průběh tvůrčích schopností, ztěžuje vzájemnou komunikaci, vede k 

poruchám citové rovnováhy - např. způsobuje zvýšenou rozmrzelost, což může negativně 

ovlivňovat jak rodinný, tak i společenský život (zdroj: www.szu.cz).  

 
 
Pro ochranu zdraví lidí byly nařízením vlády č. 597/2006 Sb. stanoveny imisní limity některých 

látek znečišťujících ovzduší.  

 

V průběhu výstavby budou do jisté míry dotčeni obyvatelé obytných domů, které leží v těsné 

blízkosti místa stavby a přístupových komunikacích do areálu určeného pro realizaci 

stavebního záměru Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje. Tento vliv se bude projevovat 

jednak v důsledku dopravy materiálu na staveniště, jednak vlastními stavebními pracemi. 

V blízkosti obytné zástavby bude nezbytné přijmout opatření k minimalizaci hluku ze stavební 

činnosti:  

- Hlučné práce prováděné v blízkosti obytné zástavby budou realizovány pouze 

v pracovních dnech v denní době.  

- Pro minimalizaci hlukové zátěže obyvatel budou stavební mechanismy situovány co 

nejdále od obytné zástavby.  

- Hlučné stavební mechanismy v blízkosti obytné zástavby musí být obestavěny 

mobilními protihlukovými stěnami.  

- Pro realizaci stavby budou vybírány technologie a stroje s nižší garantovanou 

hlučností. 

   

 

V období provozu lze očekávat největší zdroje hluku v dopravě (zejména příjezdová 

komunikace – ulice U Prazdroje). Na základě připomínek uvedených v Závěru zjišťovacího 

řízení (příloha 8.) byla vypracovaná firmou Ecological Consulting a.s. aktualizovaná hluková 

studie (příloha 3.). V následujících odstavcích jsou uvedeny závěry, které z hlukové studie 

vyplývají. 
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V současné době je rozhodujícím zdrojem hluku v posuzované lokalitě doprava na ul. U 

Prazdroje - komunikace I/26. Již v současnosti zde dochází k překračování stanovených limitů 

hlučnosti. Dle dostupných informací o intenzitě dopravy na hlavní komunikaci (U Prazdroje) a 

dle výsledků přímého akustického měření jsou území i okolní objekty zasaženy takovou 

hlučností, že navrhovaná doprava k obchodnímu centru 1763 příjezdů zákazníků + 33 příjezdů 

aut zásobování se ve stávající dopravě vůbec neprojeví a to ani v případě příjezdu a odjezdu 

2950 automobilů zmiňovaných organizací Děti Země. Doprava k obchodnímu centru splňuje 

přípustné hladiny hluku a výstavbou navrhovaných objektů dojde ke snížení hlukové zátěže u 

domů na ulici Švihovská. 

 

Vliv technologických zdrojů hluku nepřesáhne povolené limitní hodnoty na žádném z okolních 

objektů, ale pohyby vozidel na parkovišti a příjezdy zásobovacích vozidel způsobí, že v denní 

době, kdy pro tyto pohyby vozidel nelze přiznat korekci pro dopravu, pravděpodobně dojde k 

mírnému překročení přísnějších limitních hodnot – o cca 1 až 2,5 dB. Toto překročení limitních 

hodnot je však zcela překryto hlukem z dopravy na okolních komunikacích.  

 

Realizací záměru dojde v denní době na okolních hlavních komunikacích k nárůstu intenzit 

dopravy menších než 5 %  a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. Tato skutečnost 

platí i pro komunikaci – ul. Rokycanská. 

 

Pro minimalizaci hlukového zatížení obyvatel z provozu na železniční trati je nutné realizovat 

opatření uvedená v kapitole D.IV. 

 

Při hodnocení vlivů na veřejné zdraví předmětného úseku trati je nutné zohlednit i nejistoty, 

které mají vliv na přesnost výsledků a mohou způsobit nepřesnosti při charakterizaci rizika 

výstavby záměru na veřejné zdraví.  

 

Při výpočtech byly, jak v hlukové tak v rozptylové studii, brány v úvahu nejhorší možné případy, 

ke kterým by mohlo při realizaci stavby dojít. Na základě zkušeností víme, že situace při 

realizaci záměrů tohoto typu bývá často lepší než jak ukazují výsledky modelových situací. Je 

nezbytné, aby byly dodržovány zásady a byly použity takové technologie výstavby, které budou 

minimálně negativně zasahovat kvalitu životního prostředí a tím tedy i minimálně negativně 

ovlivňovat zdraví obyvatel. Vzhledem k tomu, že oproti současnému stavu nedojde ke 

znatelnému navýšení znečišťujících látek a hluku, nedojde z hlediska zdraví obyvatel k výrazné 

změně.  
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Sociáln ě- ekonomické vlivy  

Mezi ekonomické vlivy je nutné zařadit především pozitivní vliv, který bude mít výstavba areálu 

na navýšení pracovních míst v oblasti.  

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

Změny klimatu  vyvolané realizací a provozem  posuzovaného záměru se nedají předpokládat.. 

 

Pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší byla zpracována firmou EKOME, 

spol. s.r.o. v roce 2007 rozptylová studie. Podrobně je tato problematika řešena v kapitole 

D.I.1. a B.III.1. Ovzduší. Rozptylová studie je přílohou č. 5. Lze konstatovat, že přírůstek vzniklý 

výstavbou areálu bude minimální a v posuzované lokalitě nedojde vlivem realizace stavebního 

záměru ke znatelnému zhoršení imisní situace. Všechny stanovované látky vyhoví současným 

imisním limitům. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

 

Pro posouzení akustické situace ve venkovním prostředí v důsledku realizace stavebního 

záměru byla zpracována firmou Ecological Consulting a. s. hluková studie. Podrobně je 

problematika hlukové zátěže ve vztahu k osídlení komentována v kapitole D.I.1. Vlivy na 

obyvatelstvo a kapitole B.III.4.1. Hluk. Hluková studie je přílohou č. 3. V současné době je 

rozhodujícícm zdrojem hluku v posuzované lokalitě doprava na ulici U Prazdroje. Dle 

dostupných informací o intenzitě dopravy na hlavní komunikaci (U Prazdroje) a dle výsledků 

přímého akustického měření jsou území i okolní objekty zasaženy takovou hlučností, že 

navrhovaná doprava k obchodnímu se ve stávající dopravě vůbec neprojeví. Doprava 

k obchodnímu centru splňuje přípustné hladiny hluku a výstavbou navrhovaných objektů dojde 

ke snížení hlukové zátěže u domů na ulici Švihovská.  

 

Vliv technologických zdrojů hluku nepřesáhne povolené limitní hodnoty na žádném z okolních 

objektů, ale pohyby vozidel na parkovišti a příjezdy zásobovacích vozidel způsobí, že v denní 

době, kdy pro tyto pohyby vozidel nelze přiznat korekci pro dopravu, pravděpodobně dojde k 

mírnému překročení přísnějších limitních hodnot – o cca 1 až 2,5 dB. Je třeba upozoToto 

překročení limitních hodnot je však zcela překryto hlukem z dopravy na okolních komunikacích.  

 

Realizací záměru dojde v denní době na okolních hlavních komunikacích k nárůstu intenzit 

dopravy menších než 5 %  a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. Tato skutečnost 

platí i pro komunikaci – ul. Rokycanská. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Z hlediska možného působení záměru na povrchové a podzemní vody přichází v úvahu 

následující vlivy: 

• Vlivy na charakter odvodnění oblasti 

• Změny hydrologických podmínek 

• Vlivy na jakost vody 

Přičemž dojde k rozdílnému  ovlivnění během stavebních prací a během provozu. 

 

Vlivy na charakter odvodn ění oblasti 

Zásadní vlivy na povrchové vody , jako např. změny morfologie či trasování říčních koryt 

nebudou realizací záměru vyvolány. Stejně tak se nezmění dnešní odtokové poměry či 

inundační území.  

 

Z hlediska vlivů na odtokové poměry lze konstatovat, že stavební záměr tohoto typu má vliv 

zejména v tom smyslu, že dojde k vybetonování plochy areálu a tím pádem ke zrychlenému 

odtoku vody. Odtok vody bude realizován do kanalizační sítě, tudíž tato voda nebude přispívat 

k zásobám podzemních vod v území. Je nutno ale dodat, že plocha překladového nádraží 

Českých drah byla před demolicí stávajících budov vybetonována cca z 90 %, to znamená, že 

z hlediska odtokových poměrů nedojde k zásadní změně.  

 

Změny hydrologických podmínek 

Ke změnám hydrologických podmínek realizací stavebního záměru nedojde. 

  

Vlivy na jakost vody 

Potenciální riziko kontaminace vod může souviset se špatným stavem strojů a vozidel, které se 

budou podílet na vlastní výstavbě, případně nedodržováním základních povinností, 

stanovených  pro provoz nákladních vozidel. 

 

Vliv na podzemní vody  může být spojen pouze s havarijními stavy. Při provádění prací zde 

bude věnována maximální pozornost zamezení vzniku havárií. Upozorňujme na skutečnost, že 

i pro čerpání těchto vod ze stavebních výkopů je nezbytný souhlas příslušného 

vodohospodářského orgánu. Z geologického průzkumu (Gekon, s.r.o., 2006) vyplývá, že 

podzemní voda se nachází cca 6m pod povrchem terénu, tudíž by nemělo dojít k jejímu 

negativnímu ovlivnění. 
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Vodní toky mohou být ovlivněny i odběry vod pro stavební účely. Zde musí platit zásada, že 

voda pro stavební účely bude dovážena a pouze v nezbytných, v projektu odůvodněných 

případech, může být odebírána přímo z recipientu. Zde je nezbytné, aby subjekt provádějící 

odběr měl k němu souhlas vydaný věcně a místně příslušným vodohospodářským orgánem. 

 

V případě dodržení veškerých legislativních a všech výše uvedených opatření 

nepředpokládáme na základě námi známých skutečností žádné významné negativní ovlivnění 

vodních toků a podzemních vod v zájmovém území. 

 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

 

Realizací stavebního záměru nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků 

zemědělského půdního fondu.  

 

Pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedené jako „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a 

nádvoří“, nedojde tedy k znehodnocení orné půdy. 

 

Negativní dopad na půdu mají samozřejmě i havárie. V případě stavebních prací se jedná o 

úniky pohonných hmot či ropných produktů používaných do stavební mechanizace. V případě, 

že k havárii dojde, je nezbytné zasažené místo sanovat a postupovat v souladu s Havarijním 

plánem stavby. V rámci stavebních prací také často dochází ke znečištění pozemků a tím i 

půdy zbytky stavebních hmot. Klasickým příkladem je vyplachování mixů přivážejících 

betonové směsi vodou, která je následně vypuštěna na zem v místě stavby. Tato praxe, která 

je samozřejmě v rozporu nejen s principy ochrany půd, ale např. i vod, je stále velmi rozšířená. 

Bude proto nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na řádné dodržování nejen technologických 

stavebních postupů, ale i ochrany jednotlivých složek životního prostředí. 

 

Podle průzkumu společnosti Gekon s.r.o. (2006) je se do hloubky 2 m pod povrchem vyskytuje 

navážka. Stavba nebude mít negativní vliv na půdu. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

 

Není předpokládán vliv záměru na horninové prostředí ani na horninové zdroje.  

 

Podzemní zdroje vod mohou být výstavbou dotčeny pouze v případě havárie spojené s únikem 

ropných látek a dalších látek nebezpečné povahy, které jsou škodlivé vodám. Havárie jsou 

řešeny v kapitole D.III.  předkládané Dokumentace. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 

Vzhledem k tomu, že se plocha určená pro stavební záměr nachází uprostřed městské 

zástavby (silnice, kolejiště, obytné domy apod.) a plocha stávajícího areálu je zpustlá a po 

demolici drážních objektů, nepředpokládáme negativní vliv na flóru, faunu a ekosystémy.  

 

Realizací záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku, prvků ÚSES 

(nadregionální biokoridor sem zasahuje pouze okrajově – viz kapitola C.I.2. Územní systém 

ekologické stability krajiny), oblasti sítě NATURA 2000 (Ptačí oblasti, Evropsky významné 

lokality), oblasti chráněné mezinárodními úmluvami ani zvláště chráněná území. Zároveň 

nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

 

Vzhledem k tomu, že se plocha určená ke stavebnímu záměru nachází v městské zástavbě a 

nahradí zdemolované drážní objekty, nepředpokládáme zásadní vliv na krajinu a krajinný ráz.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

 

V zájmovém území se nenachází žádné památky kategorie světové kulturní dědictví, národní 

kulturní památky, archeologické památkové rezervace, ostatní památkové rezervace, městské 

památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné památkové zóny, městské 

památkové zóny ani vesnické památkové zóny. Nebude zároveň dotčena ani žádná kulturní 

památka evidovaná v národním seznamu kulturních památek ČR.  

 

Z hlediska hmotného majetku nedojde k žádnému ovlivnění, neboť areál určený pro výstavbu 

obchodního centra je zpustlý, po demolici drážních objektů.  
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D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prost ředí z hlediska 

jejich  velikosti a významnosti a možnosti p řeshrani čních vliv ů 

 

Realizace stavby „Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“ bude samozřejmě spojena s řadou 

vlivů na své okolí.  

 

V období výstavby obchodního areálu se bude negativně projevovat především nárůst nákladní 

dopravy na přístupových komunikacích ke stavbě. V blízkém okolí stavby je možno očekávat 

v ovzduší zvýšení množství polétavého prachu a zvýšení hlukového zatížení. Velikost těchto 

impaktů je však možno významně eliminovat použitím moderních, progresivních stavebních 

technologií a kázní ze strany dodavatelských společností.  

 

V mnoha případech lze hlukové působení významně omezit organizací výstavby, logickým 

umístěním hlučných prvků a strojů a využíváním mobilních protihlukových zástěn. Řešením je i 

lokální a časově omezené clonění nejhlučnějších zařízení v místech blízkého sousedství 

obytných objektů pomocí plného oplocení staveniště nebo jeho dílčí části. Emise prachových 

částic je možné výrazně snížit kropením ploch staveniště a deponií v suchých obdobích roku a 

řádným čištěním přístupových komunikací i staveništních cest nacházejících se v blízkosti 

obytné zástavby. 

 

Z dlouhodobého hlediska bude pro obyvatele v okolí stavebního záměru naprosto zásadní 

působení hluku vyvolaného automobilovou dopravou. Je ale nutné konstatovat, že oproti 

současnému stavu nedojde z hlediska hluku k výrazné změně. Z hlukové studie vyplývá, že 

realizace protihlukových stěn je v této lokalitě nevhodná a nepřispěje ke zlepšení hlukové 

situace. Z hlediska snížení hluku ve vnitřních prostorech se jeví jako nejlepší řešení výměna 

oken na nejbližších objektech k obchodnímu areálu.  

 

Dalším negativním faktorem, který se projeví po realizaci stavebního záměru bude navýšení 

emisí a imisí a tím i zhoršení kvality ovzduší. Jak je ale doloženo v rozptylové studii (příloha 5.) 

bude toto navýšení minimální a nepřesáhne stanovené limity. 

 

Jestliže za naprosto dominantní negativní vliv můžeme označit působení hluku a znečištění 

ovzduší, pak ostatní vlivy  jsou více méně pouze krátkodobé a nedosahují významu působení 

hluku a znečištění ovzduší. Výjimku snad představují pouze havarijní stavy, při kterých může 

dojít k zásadnímu ovlivnění půdy či vodních ekosystémů. Vliv havárií spojených s výstavbou  a 

provozem dopravních tras je však většinou plošně omezen na relativně malé území s dobrou 

prognózou rychlého návratu do původního stavu.  
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Jak bylo uvedeno výše, stavba nebude mít žádný negativní vliv na flóru, faunu ani ekosystémy. 

Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do chráněných území ani prvků ÚSES a 

významných krajinných prvků.  

 

Přeshrani ční vlivy  nebyly identifikovány.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a                  

nestandardních stavech 

 

S výstavbou, provozem a případnou likvidací objektu mohou souviset následující rizika: 

- Únik závadných látek  (pohonné hmoty, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo 

v důsledku havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání 

bezpečnostních předpisů či pravidel silničního provozu.  

- Požár objekt ů nebo jejich částí v d ůsledku zanedbání či porušení protipožárních 

předpis ů. 

 

Jako opatření je možno doporučit jak pro období výstavby tak následný provoz stanovení 

maximální povolené rychlosti na celé stavbě, vypracování havarijního a požárního řádu, 

povodňového plánu, vyžadování dodržování předpisů pro manipulaci s látkami škodlivými 

vodám a chemickými látkami a pravidelné proškolení jak řídících pracovníků tak pracovníků 

provádějících vlastní realizaci. Na základě našich zkušeností můžeme rovněž doporučit, aby 

zhotovitel stavby měl v rámci své společnosti zavedený systém řízení životního prostředí, tzv. 

EMS (Enviromental Management System). Tento systém kromě stanovení cílů, kterých má být 

na úseku ochrany životního prostředí dosaženo, jasně definuje odpovědnost jednotlivých 

pracovníků a určuje kontrolní mechanismy. 
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D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 

kompenzaci nep říznivých vliv ů na životní prost ředí  

 

Pro fázi p řípravy 

1) Vlastní výstavbu je třeba organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí 

možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu. 

2) Požádat o vydání individuálních správních aktů, resp. rozhodnutí, jak jsou uvedeny  

v kapitole B.I.9 

3) V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit a realizovat  individuální protihluková 

opatření – výměna oken u nejbližších objektů nacházejících se nejblíže k obchodnímu 

centru.  

4) Požádat České dráhy o souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy. 

5) V případě překročení produkce závadných látek ve větším množství než ukládá vyhl.č. 

450/2005 Sb. bude zpracován havarijní plán pro látky závadné vodám, ve smyslu 

vodního zákona č.254/2001 Sb.  

6) Při výběrovém řízení na dodavatele stavby budou upřednostňováni ti, kteří budou 

garantovat minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a budou používat 

moderní a progresivní postupy výstavby (využití méně hlučných a životnímu prostředí 

šetrných technologií). 

7) V době přípravy stavby je nutné oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR a 

umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum. 

8) Před započetím stavby bude uzavřena písemná dohoda mezi investorem a organizací 

provádějící archeologický dohled. 

9) Nejméně 10 dní před zamýšlěným počátkem zemních prací bude organizace 

provádějící archeologický dohled informována o přesném počátku výkopových prací a o 

umožnění kontroly výkopů. 

10) Projednat s Dopravním podnikem města Plzně možnost přemístění zastávky MHD ve 

směru z města (před křižovatku), případně sloučení zastávky se zastávkou ČSAD. 

11)  Projednat s příslušnými orgány a organizacemi možnost provést napojení areálu na 

ulici U Prazdroje samostatným připojovacím pruhem bez ovlivnění světelnou signalizací 

a vypuštění přechodu pro chodce na této ulici. 

12) Zvážit možnost napojení obchodního centra na cyklistickou stezku a navrhnout 

parkovací místo pro jízdní kola v obchodním centru. 

13)  Zvážit zlepšení dostupnosti obchodního centra pro pěší zákazníky (krátká docházková 

vzdálenost od zastávky MHD). 
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14)  Projednat se zainteresovanými orgány a organizacemi možnost eventuelní realizace 

dalších návrhů, které vyplynuly ze závěru zjišťovacího řízení (příloha 8.). 

15) Při stavbě vyloučit materiály z polyvinylchloridu (kde to bude možné) a použít 

alternativní materiály. 

 

Pro fázi realizace 

16) Vlastní stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu 

ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu 

mechanizace a strojů, kropení staveniště, deponií apod.). Stavební práce nerealizovat 

v nočních hodinách (tj. 22:00 – 6:00 hodin), ve dnech pracovního klidu a státem 

uznaných svátků. Zhotovitel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 

především při zemních pracích a další výstavbě. 

17) Vzduchotechnické systémy u objektu vícesortimentního prodeje je třeba umístit tak, aby 

jimi způsobovaný hluk směřoval mimo obytné domy, a osadit je účinnými tlumiči. 

18) Na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám ani pohonné hmoty s výjimkou 

množství pro jednodenní potřebu ať již z důvodu použití látek pro výstavbu (penetrační 

nátěry apod.) či jako pohonné hmoty do ručního nářadí (motorové pily, apod.). 

19) Na vlastní stavbě nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží 

ručního nářadí nebo kompresorů bude použito trychtýře a záchytné vany. 

20) Dodavatel stavby bude mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Dodavatel 

stavby bude mít uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě, 

odstranění či využití příslušného druhu odpadu. Budou respektována další kogentní 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

21) Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dokonalém 

technickém stavu a budou splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz. 

V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami 

pro zachycení případných úkapů ropných látek. 

22) Deponie zemin budou udržovány v bezplevelném stavu, ty které nebudou 

bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami. 

23) Případné požadavky na noční práce je nutné v předstihu konzultovat s orgány 

hygienické služby, které stanoví další podmínky. 

24) V případě havárie bude postupováno dle schváleného Havarijního plánu, budou 

informovány zainteresované strany a zahájena sanace. 

25) V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 

Archeologickému ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.  
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26) V případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožní investor 

dokumentaci či záchranný archeologický výzkum, dále bude zajištěno ohlášení 

náhodných archeologických nálezů zjištěných v průběhu stavby. 

 

 Pro fázi provozu  

27) Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady 

budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím 

zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu 

28) Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č.          

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů). 

29)  Při vypouštění odpadních vod do městské kanalizace průběžně kontrolovat hodnoty 

znečištění vypouštěných odpadních vod z areálu tak, aby splňovaly požadavky 

stanovené schváleným kanalizačním řádem města Plzně. 

30) Provozovatel obchodního centra zajistí dodržování stanovených počtů příjezdů 

zásobovacích vozidel vícesortimentního prodeje v ulici Švihovská a Uhelná. Provoz 

těchto vozidel nesmí zasahovat do nočních hodin. 

31) Vjezd z ulice Švihovská bude používán výhradně k zásobování vícesortimentního 

prodeje a příjezdu a odjezdu vozidel zaměstnanců vícesortimentního prodeje. Ostatním 

vozidlům bude vjezd a výjezd zakázán. 

32)  Bude zabezpečena řádná péče o vysázenou zeleň. 

 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a  výchozích p ředpoklad ů 

při hodnocení vliv ů 

 

Při zpracování Dokumentace jsme vycházeli z platné legislativy, souvisejících právních 

předpisů, projekčních materiálů zpracovaných společností A.S.S.A. architekti s.r.o. a 

z oznámení, které na tuto stavbu vypracovala firma GeoVision s.r.o. v roce 2007. Jejich přehled 

je uveden v seznamu použité literatury a podkladových materiálů.  

 

Pro zpracování Dokumentace jsme použili metodu přímého hodnocení výsledků získaných 

z podkladových materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým zpracováním 

dílčích otázek. Prognózní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí je následně provedeno 

na základě znalosti stávajících podmínek a znalosti vývoje dané lokality, který je dán realizací 

záměru. Kromě využití modelů (hluková a rozptylová studie) byl použit i expertní odhad 

vycházející z našich zkušeností s obdobným typem staveb. 
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Záměr je předkládán v jedné variantě. Pro tuto variantu byla stanovena velikost a významnost 

jednotlivých identifikovaných vlivů. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly 

při zpracování dokumentace 

 

Neurčitosti jsou spojeny s modelovým zpracováním (hluková, rozptylová studie). Tyto 

neurčitosti jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou s vlastní 

výpočtovou metodou atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou také 

následně vzniknout  v průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku 

změny vstupních dat. Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se nepřesnosti v rámci 

modelového zpracování eliminovat.  

 
V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek, 

dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud to 

však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se konkrétně 

k námi posuzované lokalitě.  



ČÁST  E 

POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 

 

Předkládaná Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí pouze jednu variantu 

záměru. Tato varianta je podrobně popsána v části  B.I.6.  

 

Stavební záměr není předkládán ve variantách. 
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ČÁST  F 

ZÁVĚR 

Účelem zpracované  Dokumentace bylo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a 

posouzení pozitivních i negativních dopadů této investiční akce. Zároveň bylo cílem stanovit 

co možná nejpřesněji předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí a 

doporučit příslušná opatření vedoucí k eliminaci možných negativních vlivů. V neposlední 

řadě bylo účelem Dokumentace vypořádání se s připomínkami, které vyplynuly ze 

zjišťovacího řízení. 

 

Předložená Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení 

jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách, jejichž 

členění odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona č.100/2001 Sb. Dokumentace je 

zpracována na úrovni stávajících podkladů, legislativních norem, známých skutečností 

vztahujících se k posuzované lokalitě a znalosti jiných zájmů na využití předmětného území. 

Při zpracování Dokumentace byly rovněž využity zkušenosti naší společnosti 

s posuzováním, projekčními pracemi i výstavbou na jiných stavbách. 

 

Posuzovaná stavba bude mít, tak jako každá jiná lidská aktivita, dopad na životní prostředí. 

Bude se jednat o zvýšené zatížení emisemi, které ovšem bude minimální a nebude 

překračovat stanovené limity. Dále půjde zejména o hlukové zatížení. Z hlukové studie 

vyplývá, že v současné době je rozhodujícícm zdrojem hluku v posuzované lokalitě doprava 

na ulici U Prazdroje. Dle dostupných informací o intenzitě dopravy na ulici U Prazdroje a dle 

výsledků přímého akustického měření jsou území i okolní objekty zasaženy takovou 

hlučností, že navrhovaná doprava k obchodnímu se ve stávající dopravě vůbec neprojeví. 

Doprava k obchodnímu centru splňuje přípustné hladiny hluku a výstavbou navrhovaných 

objektů dojde ke snížení hlukové zátěže u domů na ulici Švihovská. Realizací záměru dojde 

v denní době na okolních hlavních komunikacích k nárůstu intenzit dopravy menších než 5 %  

a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. Tato skutečnost platí i pro komunikaci – ul. 

Rokycanská. 

 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimalizovány zejména díky navrženým 

opatřením. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údaj ů vztahujících se 

k navrhované stavb ě, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek živo tního 

prost ředí a s p řihlédnutím ke všem souvisejícím skute čnostem lze konstatovat, že 

navrhovaná stavba je ekologicky p řijatelná a proto ji lze v p ředkládané  variant ě 

doporu čit  

v navržené lokalit ě k realizaci. 
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ČÁST  G 

VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU  

Předkládaná Dokumentace k posouzení vlivu stavebního záměru Obchodní centrum Plzeň, 

U Prazdroje (dále jen Dokumentace) navazuje dle zákona č. 100/2001 Sb. na přecházející 

Oznámení „Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“ zpracované firmou GeoVision s.r.o. 

v roce 2007 a to v rozsahu dle přílohy č. 3 cit. zákona.Ppříslušným orgánem (Krajský úřad 

Plzeňského kraje) bylo zajištěno zveřejnění tohoto dokumentu a jeho připomínkování.  

 

Vlastní závěr zjišťovacího řízení byl tímto orgánem vydán dne 3.7.2007 pod č.j. 

ZN2077/ŽP/07 a obsahuje mimo jiné požadavek na pokračování procesu EIA, tj. na 

zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 cit. zákona (závěr zjišťovacího řízení je součástí 

přílohy 8., připomínky ze zjišťovacího řízení jsou stručně uvedeny v kapitole Úvod. 

 

Posuzovaným záměrem je „Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje“. Jedná se o obchodní 

areál se třemi objekty. Počítá se s výstavbou objektu k prodeji zboží pro dům a zahradu, dále 

půjde o menší objekt k prodeji vícesortimentního zboží a malý objekt určený k rychlému 

občerstvení. Celková výměra zastavěných ploch je 21 890 m2. Bude zde vybudováno 

parkoviště s kapacitou 552 parkovacích míst (včetně 27 míst pro invalidy). V obchodním 

centru se předpokládá provoz od 9 do 21 hodiny. V rámci stavby již proběhla demolice 

objektů bývalého nákladového nádraží podle schváleného demoličního výměru.  

 

Jak vyplývá ze závěrů zjišťovacího řízení, tak největší problémy, které při realizaci stavby 

vyvstávají, jsou zejména nepříznivý vliv na hlukovou a dopravní situaci. A dále se ve 

zjišťovacím řízení objevil požadavek na dopracování rozptylové studie. Z těchto důvodů byly 

vypracovány aktualizované verze hlukové a rozptylové studie, které jsou součástí 

dokumentace (příloha 3. a 5.). 

 

Stavební záměr měl být původně započat v roce 2007 a skončen v roce 2008. 

 

Záměr svým rozsahem a charakterem spadá dle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie 

II, bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). Příslušným orgánem je v tomto případě 

Krajský úřad Plzeňského kraje. 
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Dokumentace  byla zpracována na základě stávající legislativní úpravy, současných znalostí 

o stavu jednotlivých složek životního prostředí ve sledované oblasti.  

 

Výstavba a zejména samotný provoz  obchodního centra budou mít, stejně jako i jiné lidské 

aktivity, dopady na své okolí. Bude se jednat zejména o zatížení okolí znečišťujícími látkami 

a hlukem, v neposlední řadě dojde také k navýšení počtu průjezdů motorových vozidel na 

ulici U Prazdroje a v přilehlých komunikacích. 

 

Stavební záměr je situován v území dlouhodobě ovlivňovaným lidskou činností, v zastavěné 

části města (jedná se o krajinu městského typu).  

 

Plocha určená pro stavební záměr se dotýká nadregionálního prvku ÚSES (nadregionální 

biokoridor Kladská – Týřov, Křivoklát) pouze okrajově. Nejdůležitějším prvkem tohoto 

biokoridoru je řeka Mže, která je ale ve velké vzdálenosti od stavebního záměru. Vzhledem 

k zastavěné ploše můžeme tento prvek ÚSES v tomto prostoru považovat za nefunkční. 

Realizací záměru by tedy neměl být dotčen. 

 

V blízkém okolí zájmové lokality se nenacházejí žádná zvlášt ě chrán ěná území , přírodní 

parky  ani prvky sítě NATURA 2000  (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Lokalita 

nespadá ani pod oblasti chrán ěné mezinárodními úmluvami .  

 

V zájmové oblasti se nevyskytují žádné významné krajinné prvky. Nejbližším tokem jsou řeky 

Radbuza a Úslava, které jsou ve vzdálenosti cca 300 m od plochy určené pro stavební 

záměr a nebudou tak realizací stavebního záměru dotčeny. Oblast neleží v Chráněné 

oblasti p řirozené akumulace vod . 

 

Kvalita životního prostředí v oblasti posuzovaného záměru je nízká, chybí zde přírodní nebo 

přírodě blízké prvky. Jedná se o zastavěnou část města, která je již v současnosti výrazně 

zatížena z hlediska hlukové a rozptylové situace.  

 

Realizací záměru nedojde ani k dočasnému ani k trvalému záboru pozemků náležejících do 

zemědělského p ůdního fondu  ani pozemků určených k plnění funkce lesa . Zájmová 

oblast neleží ani v chrán ěné oblasti p řirozené akumulace vod . Posuzovaný záměr se 

nachází mimo záplavové území . 
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Vliv na geologické podmínky a ložiska nerostných surovin  se nepředpokládá. Rovněž 

tak nebylo doloženo dlouhodobé ovlivnění povrchových a podzemních vod . 

 

Vlivy na klima  v rámci celého sledovaného území se nepředpokládají. Pro vyhodnocení vlivu 

stavby na kvalitu ovzduší  byla vypracována firmou EKOME, spol. s.r.o. v roce 2007 

rozptylová studie (příloha 5.), z které vyplývá, že přírůstek všech posuzovaných 

znečisťujících látek vzniklý výstavbou obchodního centra je nízký: 0,1 - 2,2 % imisního limitu. 

Vypočtený přírůstek vzniklý stavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní 

koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě. Vlivem výstavby nového záměru 

nedojde v posuzované lokalitě ke znatelnému zhoršení imisní situace. 

 

Nejvýznamnějším vlivem spojeným s provozem obchodního areálu bylo vyhodnoceno 

hlukové zatížení.  Ze závěru zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na vypracování nové 

hlukové studie (příloha 3.). Z hlukové studie vyplývá, že v současné době je rozhodujícícm 

zdrojem hluku v posuzované lokalitě doprava na ulici U Prazdroje. Dle dostupných informací 

o intenzitě dopravy na ulici U Prazdroje a dle výsledků přímého akustického měření jsou 

území i okolní objekty zasaženy takovou hlučností, že navrhovaná doprava k obchodnímu se 

ve stávající dopravě vůbec neprojeví. Doprava k obchodnímu centru splňuje přípustné 

hladiny hluku a výstavbou navrhovaných objektů dojde ke snížení hlukové zátěže u domů na 

ulici Švihovská. Realizací záměru dojde v denní době na okolních hlavních komunikacích 

k nárůstu intenzit dopravy menších než 5 %  a proto se akustický příspěvek vůbec neprojeví. 

Tato skutečnost platí i pro komunikaci – ul. Rokycanská. 

 

Z hlediska zmírnění dopadů hlučnosti v nejbližších objektech je navrhována výměna oken. 

Realizace protihlukových stěn se nedoporučuje, protože nepřispěje ke zlepšení hlukové 

situace. 

 

Obecně lze konstatovat, že odpady , které vzniknou v průběhu stavebních prací budou 

odváženy a likvidovány mimo staveniště, resp. obchodní centrum v souladu se stávající 

právní úpravou. Tato činnost bude zajištěna ze strany prováděcí firmy či odbornou firmou 

zabývající se nakládáním s odpady.  Hlavní složkou odpadů v období provozu obchodního 

centra budou papírové a lepenkové obaly, směsné obaly a směsný komunální odpad. Kromě 

odpadu řazeného mezi tzv. ostatní bude vznikat i odpad, který je pro své vlastnosti řazen do 

kategorie nebezpečný. V období výstavby obchodního centra půjde zejména o odpadní 

barvy, laky, lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky. V období provozu půjde potom pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů 

olejů a zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.  
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Stavební záměr je plánován do míst již značně antropogenně ovlivněným územím (městská 

zástavba), které z přírodního hlediska nemá velký význam. Z tohoto důvodu lze předpokládat 

malý vliv na flóru, faunu a ekosystémy.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o městskou zástavbu, nepředpokládáme negativní vliv 

záměru na krajinu  a krajinný ráz .  

 

Po vyhodnocení všech ukazatel ů uvedených v této Dokumentaci můžeme konstatovat, 

že stavební zám ěr „Obchodní centrum Plze ň, U Prazdroje“ v p ředložené variant ě a za 

dodržení v textu navržených podmínek, je stavbou ek ologicky p řijatelnou a proto ji 

doporu čujeme k realizaci. 
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