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 ÚVOD 
 

 Firma Pešek a spol. s r.o. připravuje na parcelách č. 350/10 a č. 350/36 v katastrálním 

území Svatá Kateřina výstavbu Hotelu Kateřina - multifunkčního objektu pro potřeby motoristů. 

Objekt bude obsahovat hotel s kapacitou 240 lůžek, konferenční sál, restauraci a obchodní plochu 

2 500 m2. Počet parkovacích stání je uvažován 287 míst pro osobní automobily.  

 Účelem výstavby multifunkčního objektu s hotelem je zajistit zařízení s dostatečnou 

kapacitou pro zajištění služeb, ubytování a gastronomie na frekventované dálnici D5. 

 Lokalita plánované výstavby Hotelu Kateřina  se nachází při dálnici D5 Plzeň – Rozvadov na 

exitu č. 144, u odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkovištěm kamionů a 

velkoplošnou tržnicí. Zájmové území není v současné využíváno. Podle informací na OŽP Tachov a 

místní prohlídky tvoří zájmové území navážky, které zde byly uloženy v průběhu budování zářezu a 

násypu dálnice D5. Na povrchu území schází humózní horizont, proto je zde velice druhově chudá 

skladba vegetace. Z živočichů byla zastižena pouze hraboš polní a babočka kopřivová. 

 

 V rámci konzultací projektanta (Harta projekt) a zpracovatele Oznámení (K+K průzkum) na 

dotčených orgánech státní správy došlo ke změnám a úpravám projektu.  

 Objekt Hotelu Kateřina byl původně navržen jako sedmipatrový. OŽP Tachov upozorňoval, 

že takto vysoká stavba by patrně narušovala krajinný ráz. Proto byly podle požadavků OŽP Tachov 

vytvořeny pohledy se zakresleným objektem s počtem nadzemních podlaží hotelu  5, 6 a 7. Po 

konzultaci s ing. Šrámkem byl projekt zredukován, investor zvolil variantu 5-ti nadzemních podlaží a 

požádal o zahájení řízení na posouzení vlivu stavby na krajinný ráz podle zákona č. 114/1992 pro 

pětipodlažní objekt Hotelu Kateřina. Toto řízení v současné době probíhá a bude pravděpodobně 

ukončeno před vyhotovením Závěru zjišťovacího řízení podle zákona 100/2001 Sb. pro tento 

záměr. 

 

 Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je záměr 

realizace výše uvedeného hotelu s multifunkčním objektem zařazen do KATEGORIE II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení). Záměr je začleněn do bodu 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“. Příslušný správní orgán 

je krajský úřad Plzeňského kraje.  
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Zpracovatelé a specialisté, kteří se na zpracování podíleli: 
Ing. Jan Král   zpracovatel, koordinátor 

Martin Jech   biologický průzkum 

Ing. Jiří Králíček  hluková studie 

Ing. Miloš Pulkrábek  rozptylová studie 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  
Dokumentace dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 
DoKP dotčený krajinný prostor 
E.I.A. zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená hodnocení vlivů 

na životní prostředí 
HTÚ hrubé terénní úpravy 
IHr průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]  
IH

d
 průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]  

IH
k průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3] 

IS inženýrské sítě 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KHS krajská hygienická stanice 
Kritérium MŽP Kritéria MŽP ČR pro posuzování stupně znečištění z 31.7.1996 
LA hladina hluku A [dB(A)] 
LAmax maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)] 
L

Aeq ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 
L

Aeqp nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
Lapol lapač olejů, ropných látek 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NA nákladní auto 
NO

X
 oxidy dusíku 

OA osobní auto 
OkÚ okresní úřad 
OOSPO  osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Oznámení  oznámení dle §6  zákona č.100/2001 Sb. 
PM10 prašný aerosol do 10 µg 
PP přírodní památka 
RŽP referát životního prostředí 
SO

2
 oxid siřičitý 

SPM prašný aerosol 
ÚDI Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽP  životní prostředí 
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Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí.   
 

ČÁST A. ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma  
Pešek a spol. s r.o. 

A.2. IČO: 
44847220 

A.3. Sídlo 
Jeremenkova 41/510, Praha 4 

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing. Pavlína Růžičková 

Harta Projekt 

Suchdolská 7 

Praha 6 – 165 000 

tel: 603 14 55 96 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru 

Hotel Kateřina – multifunkční objekt pro motoristy 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

 

Stavba je připravována na parcelách č.  350/10 a č. 350/36 v k. ú. Svatá Kateřina. 

 

Bilance ploch 
Zastavěná plocha:            7 993 m2  31,55 % 

Zpevněné plochy celkem:      10 840 m2  45,95 % 

Zeleň :           7 124 m2  26,24 %  

Celková funkční plocha pozemku :   25 957 m2 
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Multifunkční objekt bude sestávat z následujících částí: 

- Hotel s kapacitou 240 lůžek 

- Konferenční sál s kapacitou 120 osob 

- Obchodní plocha 2 450 m2 

- Restaurace s kapacitou 300 míst 

 

 Počet parkovacích míst: 287 parkovacích stání pro osobní automobily. Parkovací stání pro 

nákladní automobily zde nebude. Parkoviště NA je u čerpací stanice PHM Shell. 
 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj:      Plzeňský 

Pověřený obecní úřad:  Bor 

Katastrální území:   Svatá Kateřina 

 

 Pozemek stavby se nachází v k.ú. Svatá Kateřina, jižně od dálnice D5 Plzeň – Rozvadov na 

odpočívadle cca 5 km od Rozvadova. Hotel Kateřina bude na jihu sousedit s čerpací stanicí Shell a 

parkovištěm pro kamiony u této čerpací stanice, na severu a východě jsou příjezdové komunikace 

na dálnici D5, na západě je nadjezd nad dálnicí D5. 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 

 Lokalita plánované výstavby Hotelu Kateřina  se nachází při dálnici D5 Plzeň – Rozvadov na 

exitu č. 144, u odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkoviště kamionů a 

velkoplošné tržnice. Zájmové území není v současné využíváno. 

 Záměr výstavby Hotelu Kateřina s multifunkčním objektem má za účel zajistit dostatečnou 

kapacitu pro kvalitní služby v oboru služeb, ubytování a gastronomie na frekventované dálnici D5. 

Objekt bude obsahovat hotel s kapacitou 240 lůžek, konferenční sál, restaurace a obchodní plocha 

2 500 m2. Počet parkovacích stání je uvažován 287 míst pro osobní automobily. 

 Dispozice a charakter budov je řešen s ohledem na stávající podmínky v oblasti dálnice D5 a 

budou napojeny na místní infrastrukturu v návaznosti na čerpací stanici Shell. Dopravní napojení 

Hotelu Kateřina je uvažováno přes nájezd přímo na dálnici D5. 

 Podle informací na OŽP Tachov a místní prohlídky tvoří zájmové území navážky, které zde 

byly uloženy v průběhu budování zářezu a násypu dálnice D5. Na povrchu schází humózní horizont, 

proto je zde velice druhově chudá skladba vegetace.  

 

 Možná kumulace s dalšími záměry je především v oblasti zvýšení intenzity dopravy. 

Odpočívadlo na obou stranách dálnice D5 v současné době zahrnuje dvě čerpací stanice 
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pohonných hmot, parkoviště kamionů a dva areály s tržnicemi. Vzhledem k tomu, že je předpoklad 

využívání hotelu především projíždějícími zákazníky, nedojde výstavbou hotelu k většímu navýšení 

dopravy. Stejně tak ostatní zařízení na odpočívadle jsou určeny především pro zákazníky, kteří 

projíždějí na dálnici D5. Ke zvýšení dopravy tak může dojít pouze na velice krátkém úseku nájezdu 

na dálnici. Možnost kumulace je proto minimální. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby umístění záměru, přehled variant se zdůvodněním 

Zdůvodnění potřeby umístění záměru 

 V územním plánu je v zájmovém území uvažováno s jeho využitím pro potřeby motoristů. 

Hotel s multifunkčním objektem bude přímo navazovat na současnou infrastrukturu odpočívadla 

(čerpací stanice, parkoviště atd.) a doplní služby motoristům v území dosud poskytované. Hotel a 

restaurace zde v současné době chybí. 

 Lokalita je v těsné blízkosti dálnice D5 a doprava do hotelu je vedena mimo obytné zóny. 

Dopravní vzdálenosti z D5 na parkoviště hotelu je minimální. 

 

Přehled variant se zdůvodněním 

 Podle požadavků §7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo 

možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení:  

A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta 

B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

C. Varianta jiného využití území 

D. Ekologicky optimální varianta 

 
 Navržený záměr byl konzultován na dotčených orgánech státní správy a na základě těchto 

konzultací došlo ke změnám a úpravám projektu – snížení výšky hotelu ze 7 na 5 pater a tím 

snížení kapacity celého objektu. Proto je podrobně zpracována pouze aktivní varianta.  

 
Varianta A – aktivní varianta 

 Záměr je navržen v jedné variantě umístění a kapacitě záměru. Lokalita je investorem 

v podstatě jednoznačně určena, neboť se jedná o pozemky, které má investor pro výstavbu 

k dispozici. Jedná se o objekt multifunkčního zařízení pro motoristy s hotelem. 

 Umístění objektu vychází z územního plánu, obslužnosti území a podnikatelského záměru 

investora. 

 Relativně nejvýznamnější přímý vliv záměru na životní prostředí je vliv na krajinný ráz. Dále 

dojde realizací areálu ke zvýšení plošného rozsahu zpevněných ploch na úkor ploch nezpevněných, 

a tím ke zvýšení povrchového odtoku. Vzhledem k typu a celkovému stavu biotopu (pozemek bez 
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humusu, po terénních úpravách v těsné blízkosti dálnice) a k jeho geografické lokalizaci nedojde 

k ovlivnění zvláště chráněných rostlin nebo živočichů. 

Nepřímým vlivem záměru je navýšení intenzit dopravy o část vozidel zákazníků objektu. 

Druhá část motorizovaných návštěvníků hotelu patří zároveň do skupiny ostatní dopravy, jedná se 

vozidla, která by územím projížděla i v případě nerealizace záměru.   

 

REFERENČNÍ VARIANTY 
 
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti, no action) –  ponechání pozemku bez realizace 

stavby. Na území by zůstala nevyužitá parcela s ruderální vegetací. Území je v těsném sousedství 

dálnice. Proto je tato varianta velmi málo pravděpodobná. Územním plánem je plocha určena pro 

výstavbu zařízení pro motoristy. 

 

Varianta C – jiné využití území 
 Zájmové území je podle schváleného územního plánu určeno pro zařízení pro motoristy. 

V případě že nebude realizován záměr hotelu s multifunkčním objektem, dojde pravděpodobně 

k jiné výstavbě objektu pro služby motoristům 

 
Varianta D – ekologicky optimální varianta 
 Ekologicky optimální varianta je využití pozemku pro vytvoření kvalitního přírodního nebo 

přírodě blízkého prostředí, mohl být být využit pro výsadbu kvalitní zeleně – mohlo by se jednat 

např. o zalesnění plochy nebo výsadba sadu či o jiná forma zeleně. Jedná se o víceméně 

hypotetickou variantu, protože pozemky jsou v soukromém vlastnictví a je málo pravděpodobné, že 

by vlastníci realizovali tento záměr, který nepřináší ekonomický zisk. Pozemek se nalézá v těsné 

blízkosti dálnice, proto je zde tato výsadba málo pravděpodobná a kvalita biotopu by byla nízká. 

 Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla ve 

zpracovaném Oznámení k hodnocení použita pouze aktivní varianta A – navržená varianta stavby 

Hotelu Kateřina – multifunkčního objektu pro motoristy. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní provozní údaje: 

- hotel        240 lůžek 

- sál       120 osob 

- obchodní plocha              2 450 m2  

- restaurace      300 míst 

- provozní doba     0:00 – 24:00 hod 

- četnost dopravy, osobní auta   710 OA (1420 jízd) denně 

- četnost dopravy, nákladní auta    15 NA (30 jízd) denně 

- počet parkovacích míst, celkem   287 

- instalovaný příkon el. energie         1 500 kW 

soudobý příkon el. energie                         1 200 kW 

- bilance splaškových vod                  42,5 m3/den  

- potřeba vody                                    42,5 m3/den  

- max. denní potřeba vody                 63,8 m3/den  

počet zaměstnanců      60 osob 

 

 

Zastavěná plocha:            7 993 m2  31,55 % 

Zpevněné plochy celkem:      10 840 m2  45,95 % 

Zeleň :           7 124 m2  26,24 %  

Celková funkční plocha pozemku :   25 957 m2 

 

 

Členění objektu 

 Multifunkční objekt se bude skládat z obchodní plochy v přízemí (1. nadzemní podlaží), která bude 
flexibilně sloužit pro obchod a služby pro potřeby motoristů (např. pneuservis a podobně), včetně technického 
a sociálního zařízení. Na obchodní plochu bude navazovat sál s barem, restaurace a vstupní část motelu. Pro 
bar a restauraci bude sloužit společná kuchyň, která bude mít tyto části: umývárnu nádobí, kuchyň a varnu, 
hrubou přípravnu masa, hrubou přípravnu zeleniny, mrazící box, sklad obalů, sklad nápojů, místnost přejímky 
zboží, prostor pro odpadové hospodářství a chodu s prostorem nákladního výtahu. 
 V dalších nadzemních podlažích bude ubytovací část hotelu. Pokoje hotelu budou sestávat 
z ubytovacích buněk pro čtyři osoby a každá buňka bude mít samostatnou část zádveří, sociální zařízení se 
sprchou, umyvadlem a WC. Na ubytovací část patra bude navazovat kancelář, místnost úklidu a skladů 
čistého a špinavého prádla. 
 V suterénu se bude nacházet technické zázemí motelu a restaurace, budou zde umístěny tyto 
místnosti: sklad ovoce a zeleniny, sklad brambor, přejímka zboží, chladírna mléčných výrobků, chladírna 
uzenin s mrazicím boxem na maso, mrazicí box na sudy a pití, technická místnost a prostor pro kompresory, 
žehlírna a sklad prádla a sklad DKP. Dále budou v suterénu šatny pro zaměstnance a to zvlášť pro ženy a 
muže a soc. zařízení pro restauraci. 
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Stavebně-technické řešení 

 Stavba multifunkčního objektu bude řešena jako ocelové rámy, statický systém rámový.  Návrh a 
výpočet konstrukce pro provedení bude proveden podle ČSN 730035 ( zatížení ) a ČSN 7314001 ( 
navrhování OK ). Výroba se předpokládá běžnou technologií pro využití stávajícího materiálu, zejména pro 
vaznice se bude užívat svařování  v ochranné atmosféře. Takto vyrobené dílce a opatřené základním nátěrem 
se budou na montáži šroubovat. Svařování se na montáži použije jen výjimečně. Konstrukce je dle ČSN 
zařazena do skupiny 2, výrobní skupiny B. Obvodový plášť silikátový.  
 

Parkoviště, zpevněné plochy, pěší komunikace 

 Pro multifunkční zařízení bylo navrženo nové komunikační řešení lokality. Na toto řešení budou 
navnazovat nové sjezdy z místní komunikace. Na pozemku č. 350/10 a č. 350/36 se vybudují nové zpevněné 
plochy a stání pro kapacitní pokrytí nového multifunkčního zařízení včetně stání pro tělesně postižené osoby. 
Řešení zpevněných ploch bude s asfaltovým povrchem , stání pro osobní automobily bude řešeno betonovou 
zámkovou dlažbou. Po obvodu budou v vysázeny stromy. 

 

Přípojky inženýrských  sítí a venkovní rozvody inženýrských sítí 

Pro multifunkční objekt  se provede položení sítí a napojení na stávající řad, včetně zajištění požární 
vody. Na stávající vodovodní síti a splaškové kanalizaci bude provedena pasportizace, která prověří stav a 
funkčnost. V případě jejího nevyhovujícího stavu se provedou nová zesílení a úprava. 

Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace, vedoucí k čerpací stanici Shell. Na kanalizaci 
jsou osazeny lapoly s fibroilovými filtry. 

Pro objekt bude provedena nová přípojka NN, která bude napojena na trafostanici. 
 

Parkové a sadové úpravy 

 Objekt a parkoviště budou obklopeny zelení, po obvodu jsou navrženy parkově upravené plochy se 

stromořadím tvořeným místně původními druhy. Projekt sadových úprav bude upřesněn v dalších stupních 

projektové dokumentace. Pro výsadbu se předpokládá použití následujících druhů: 

• bříza pýřitá, bříza bradavičnatá (do 20%) 

• jilm horský (do 20%) 

• lípa srdčitá 

• jasan ztepilý 

• javor klen 

• javor mléč 

• buk lesní (ne pro solitérní výsadbu) 

• dub zimní (ne pro solitérní výsadbu) 

Výsadba místně původních druhů dřevin je důležitá, protože zájmové území leží v blízkosti 

připravovaného CHKO Český les. Proto bude projekt sadových úprav konzultován s orgány ochrany přírody. 

 

Terénní úpravy 

 Terénní úpravy většího rozsahu se nepředpokládají. 
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Údaje o staveništi 

 Staveniště jakož i zařízení stavby pro navrhovaný objekt bude situováno na zájmovém území. Rozsah 

staveniště by neměl přesáhnout plochu obvyklou a zasáhnout mimo vlastní pozemky stavebníka.  

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru  

Termín zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby 2005 

Dokončení stavby 2006 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:    Plzeňský 

Katastrální území:  Svatá Kateřina 

 

B.I.9. Zařazení záměru do kategorie a bodu podle z. 100/2001 Sb. 

 Záměr patří podle zákona 100/2001 Sb. do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 

a to bodu 10.6 - Průmyslové a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 

3 000 m2  zastavěné plochy. 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

 Zájmové území je v katastru nemovitostí vedeno jako jiná plocha. Jedná se o území, které 

bylo v rámci výstavby dálnice překopáno a povrch nebyl pokryt humusem.  

 

B.II.2. Voda 

  Hotel a multifunkční objekt bude napojen na vodovodní přípojku z čerpací stanice Shell. 

Zdrojem vody jsou studny ležící jihovýchodně od zájmového území. 

Realizace navržené stavby a jeho provoz si vyžádá potřebu vody: 

- ve fázi výstavby  

- ve fázi provozu  
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Období výstavby 

 Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti 

stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.  Maximální potřeba vody pro sociální účely se 

stanovuje dle směrnice MLVH ČSR č.9/1973 Sb. : 

  - pitná  5 l/os./směna  

  - mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

 Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí) bude 

upřesněna v projektu pro stavební povolení.   

 

Provoz 

 Uvažovaný provoz hotelu a multifunkčního objektu bude mít nároky na vodu pro sociální 

účely (zdravotechnika), vaření v restauraci, úklid, závlahy zahradnicky upravených ploch, provozní 

účely (doplňování ústředního topení)  a pro požární zabezpečení objektů v areálu. Občasně je třeba 

uvažovat i s  čištěním a úklidem komunikací a parkovišť.  

 
Spotřeba vody pro hotel 

 Výpočet vody je proveden dle směrnice č.9/73. Dle této směrnice se pro motel uvažuje (bez umývání 

aut ) 500l/ lůžko a den včetně přidružených provozů ( restaurace ). Pro reálný výsledek je uvažováno 

s kapacitou a vytížením cca 80% 

Hotel (240x200x0,8l):       38 400l/den 
 

Spotřeba vody pro obchody: 

Výpočet  vody je proveden dle směrnice č.9/73. Dle této směrnice se pro prodejny s čistým provozem uvažuje 

spotřeba 60l/zaměst. Den. Pro reálný výsledek jeuvažováno s kapacitou 16 obchodů á 4 zaměstnanci. 

16x4x60l        3 840l/den 

úklid            260l/den 

Obchody:        4 100l/den 

 

CELKEM:        42,5 m3/den 

 
Výpočet potřeby vody: 
Denní potřeba vody : Q24  42,5 m3/den 
Denní maximální potřeba : QD = Q24 x 1,5  63,8 m3/den 
Maximální hodinová potřeba : QH = QD x 2,1  5,6 l/s 
Roční potřeba vody : QR = Q24 x 365 15 512 m3/rok 
Vnitřní potřeba požární vody  2,0 l/s 
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B.II.3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje 

a) Spotřeba elektrické energie 

V době výstavby 
V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního rozvaděče. 

Elektrická energie bude využita pro osvětlení staveniště a pro pracovní nářadí.  

 

Příkony elektrické energie  v době výstavby 

Příkony a spotřeby elektrické energie  

Instalovaný příkon celkem Pi [ kW ] 10 

Soudobost [%] 80 

Očekávané zatížení   [ kW] 8 

 

 Očekávaná celková  spotřeba elektrické energie (180 pracovních dní, 12 hod denně) 

cca 17,28 MWh. 

 

V době provozu  

 Elektrická energie bude využívána pro osvětlení, ohřev TUV, vytápění, klimatizaci, restauraci 

a další elektrické spotřebiče. Předpokládaná spotřeba jednotlivých provozů: 

 
Pokoje 

Spotřební elektronika      0,600 kW 

Osvětlení        0,400 kW 

Ostatní         0,30 kW 

Potřeba celkem        1,30 kW 

Potřeba celkem pro 75 buněk    97,50 kW 

Ohřev TUV      60,03 kW 

Elektrokotle               269,10 kW 

Vzduchotechnika      91,00 kW 

 

Elektrická energie pro technický provoz 

Vzduchotechnika a klimatizace    40,00 kW 

Spotřební elektronika     10,00 kW 

Chladicí a mrazicí boxy     15,00 kW 

Ohřev vody      15,00 kW 

Osvětlení       12,00 kW 

Prádelna       32,00 kW 

Výtahy       40,00 kW 

Ostatní       32,00 kW 
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Elektrická energie pro kuchyň a restaurace 

Ohřívací stolice              45,54 kW 

Smažící pánev              53,82 kW 

Sporák velký              47,33 kW 

Fritéza               12.00 kW 

Mikrovlnná trouba              12,60 kW 

Cukrov. Pec                 6,00kW 
Pánev knedlíky15 kW             15,00 kW 

Robot                14,50 kW 

Myčka                  8,00 kW 

El. stolička                18,00 kW 

Univ. kuc. stroj      4,00 kW 

Nářezový stroj      2,00 kW 

Ostatní technologie              21,00 kW 

Chladicí skříně      3,00 kW 

Mrazicí box      8,00 kW 

Výčepní pulty      4,00 kW 

Osvětlení       3,00 kW 

 
Elektrická energie pro obchody a sál 

Vzduchotechnika      33,00 kW 

Spotřební elektrotechnika     42,00 kW 

Ohřev vody        9,00 kW 

Osvětlení       14,00 kW 

Ostatní        39,60 kW 

Vytápění-elektrokotel     49,68 kW 

Teplovzdušná jednotka s větráním        210,105kW 

Teplovzdušná jednotka –vytápění    93,15 kW 

 

Celkem el. energie     1482,035 kW 
 
 

c) Spotřeba materiálů 

 Se spotřebou materiálů se počítá zejména ve fázi výstavby, a to s množstvím  a typem 

srovnatelným pro obdobné stavby. Přesnější údaje budou uvedeny v projektové studii záměru, která 

bude v dalších fázích zpřesňována. 

 Pro období provozu se spotřeba materiálů v podstatě nepředpokládá.  
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d) Jiné energetické zdroje 

 Potřeba jiných energetických zdrojů není známa. 

 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

a) Komunikační napojení 

V době výstavby 
 V době výstavby bude příjezd na stavbu realizován po dálnici D5, komunikaci II/605 (místní 

materiály) a příjezdovou komunikaci u parkoviště kamionů. V projektu pro stavební povolení je 

nezbytné konkretizovat  dopravní trasy. 

 Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání 

stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 

technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy  a její vliv na 

okolní životní prostředí. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při 

zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy 

staveniště. Dodavatel  stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. Sekundární 

znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, včetně 

komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované složky se uvolňují do 

ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Množství emitovaného prachu 

závisí na množství uvolňovatelné (nikoli pevně vázané složky) na ploše, na velikostním složení 

usazeného prachu, na jeho soudržnosti  a vlhkosti a na rychlosti větru. Výrazným faktorem je 

vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % velikost emisí z usazeného prachu na skládkách se blíží téměř 

nule 

 

V době provozu 
 Doprava do Hotelu Kateřina bude vedena především po dálnici D5. Parkoviště před hotelem 

bude napojeno přes nově budovanou kruhovou křižovatku na příjezdové komunikaci k čerpací 

stanici Shell. Dále na této komunikaci bude odbočka na druhé parkoviště, před multifunkčním 

objektem.  

  

Parkoviště 
Počet parkovacích stání je navržen následující: 

 Hotel      240 lůžek   75 stání 

 Sál     120 osob   30 stání 

 Obchodní plocha               2 450m2            122 stání 

 Restaurace    300 míst   60 stání 
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 Parkoviště před hotelem bude mít 75 parkovacích stání, z toho budou 3 parkovací stání pro 

imobilní občany. Zbývajících 212 parkovacích stání bude před multifunkčním objektem, z toho 6 

stání pro imobilní občany. 

 

b) Dopravní zatížení 

 Podle údajů od Ředitelství silnic a dálnic, odbor silniční databanky Ostrava, z 10.9.2004 jsou 

na dálnici D5  a komunikaci II/605 následující dopravní zatížení. 

 

Stávající dopravní zatížení 

 Informace o intenzitě dopravy jsou ze sčítání dopravy z údajů ŘSD. Sčítání proběhlo v roce 

2000, pro rok 2005 bylo provedeno navýšení dle metodiky ŘSD.   

 

Dopravní zatížení 
sčít. úsek Osobní Nákladní Všechna 

3-8197 (západně od Sv. Kateřiny 3823 2336 6159 

3-8198 (východně od Sv. Kateřiny) 3299 2547 5846 

 

 Dopravní zatížení komunikace II/605 ve sčítacím bodě 3-0110 (západně od Kateřinských 

chalup) je 2768 aut denně (z toho 150 nákladních), ve sčítacím bodě 3-0117 (východně od Sv. 

Kateřiny) je 1968 aut denně (z toho 100 nákladních).  
 

Dopravní zatížení v době provozu 
 Z hlediska vyvolané dopravy související s hotelem a multifunkčním zařízením pro motoristy 

je uvažováno  80% tranzitujících návštěvníků z celkového množství OA. Převážná většina 

zákazníků využije poskytované služby při průjezdu zájmovým územím. U nákladních automobilů je 

uváděno pouze zásobování hotelu a multifunkčního objektu, protože parkoviště pro kamiony je jižně 

od hotelu a před hotelem nebude parkovací stání pro kamiony zřízeno. 

 
Předpokládané počty jízd na parkoviště u hotelu a multifunkčního zařízení 
 Osobní Nákladní Všechna 

Hotel 140 10 150 

Multifunkční objekt 1280 20 1300 

Počet jízd celkem 1420 30 1450 
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Dopravní zatížení v době provozu  
(Hodnoty jsou navýšeny o vyvolanou dopravu související s Hotelem Kateřina) 

Komunikace: Úsek: Charakter: Intenzita 

3-8197 (západně od 

sv. Kateřiny) 

dálniční 6304/2351 D5 

3-8198 (východně od 

sv. Kateřiny) 

dálniční 5991/2562 

3-0110 (západně od 

sv. Kateřiny) 

extravian 2768/150 II/605 

3-0117 (východně od 

sv. Kateřiny) 

extravian 1968/100 

 
 

  

c) Inženýrské sítě 
 

 Realizace záměru bude vyžadovat vytvoření nových přípojek na stávající nebo připravované 

inženýrské sítě. Připojovací místa budou podrobně řešena v projektové dokumentaci stavby. 

 
Vodovod 
 Objekt bude zásobován pitnou a požární vodou ze studní, stejně jako čerpací stanice 

pohonných hmot Shell. 

 

Kanalizace – splaškové vody 
 Splaškové odpadní vody budou vedeny do kanalizace a na ČOV ležící jižně od areálu. 

  

Kanalizace – dešťové vody 

 Dešťová voda ze střech a zeleně bude svedena přípojkou dešťové kanalizace u čerpací 

stanice Shell. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vedena do dešťové usazovací nádrže 

(DUN) s fibroilovým  filtrem, takže na odtoku bude koncentrace pod 0,5 mgNEL/l. Odtok z DUN 

bude veden do recipientu – dešťové kanalizace, stejně jako voda ze střech. 

 

Elektrická energie 
 Zajištění elektrické energie bude napojením ze stávajícího kabelového rozvodu, případně 

bude vybudována nová trafostanice. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

 Při posuzování hotelu s parkovištěm z hlediska znečišťování ovzduší je nutno uvažovat se 

znečištěním při výstavbě a při vlastním provozu. Při výstavbě budou vznikat emise při provozu 

stavebních strojů a nákladních automobilů a dále především polétavý prach ze stavební činnosti. Při 

provozu prodejny, která bude vytápěna elektrickou energií, budou zdrojem znečištění ovzduší 

především emise z obslužné dopravy zákazníků.  

 Popis použité metodiky, podrobné výpočty a všechny vstupní parametry včetně použitých 

emisních faktorů jsou uvedeny v rozptylové studii znečištění ovzduší, která je v příloze tohoto 

Oznámení jako Studie č. 1. Je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených  

v prováděcích  předpisech k novému  zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.  

V této kapitole jsou shrnuty výsledky provedených výpočtů.  

 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Při výstavbě 

 Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě 

lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů spalujících 

motorovou naftu.   

Při provozu  

 Vytápění budov hotelu bude na elektrickou energii a tak nebude lokálním zdrojem znečištění 

ovzduší. Kvalitu ovzduší v okolí tak neovlivní.  

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Při výstavbě  

Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu. Tyto 

emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a v 

prostoru staveniště, jednak provozem stavebních strojů a mechanismů při výstavbě inženýrských 

sítí a samotné výstavbě prodejny a  parkoviště. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však 

přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude 

nepravidelný, avšak v celé rozloze stavby.  

Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba  realizace stavby se předpokládá 6 

až 12 měsíců. Z toho největším zdrojem případné prašnosti (v závislosti na povětrnosti) budou  

zemní práce. Tyto zemní práce budou omezeny na dobu cca 2 měsíců.  Prašnost ze stavební 

činnosti je možné dodržováním patřičných zásad snížit pod přípustnou mez, a to především 

čištěním komunikací a kropením staveniště.   
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Při provozu 

 Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a 

pod., v rámci provozu hotelu nebudou žádné. Jako plošný zdroj v této studii je počítáno parkoviště 

pro automobily a pojezd vozidel u hotelu.   

emise NOx emise CO emise benzen ROK 

 [g/s] [kg/r]  [g/s]  [kg/r]  [g/s]  [kg/r] 

2005 0,0151 198 0,0573 752 0,0008 10,4 
 

 Další plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce 

a pod., v rámci provozu prodejny nebudou žádné. 

 

Hlavní liniové zdroje znečištění 

 Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. 

 

Emise z dopravy při výstavbě 
 Hlavním zdrojem znečištění během výstavby bude doprava materiálu na stavbu. Vyvolané 

imisní příspěvky budou znamenat malé přitížení, které nepovede k překročení imisních limitů včetně 

pozadí. 

 

Emise z dopravy při provozu   
 Doprava do Hotelu Kateřina bude vedena především po dálnici D5. Parkoviště před hotelem 

bude napojeno přes nově budovanou kruhovou křižovatku na příjezdové komunikaci k čerpací 

stanici Shell. Dále na této komunikaci bude odbočka na druhé parkoviště, před multifunkčním 

objektem. Jedná se o dvouproudou komunikaci, která propojuje nájezd na dálnici D1 s komunikací 

II/6005.  

 

Celkové zhodnocení znečištění ovzduší po realizaci stavby 

 Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého  

poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou 

přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx 

s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník 

XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 

2003. Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následujících 

tabulkách jsou uvedeny krátkodobé (půlhodinové,  hodinové a osmihodinové) imisní  příspěvky 

NOx,   NO2 a CO a v další tabulce jsou roční koncentrace NOx,  NO2  a benzenu s provozem hotelu 

a roční příspěvky hotelu (včetně vyvolané dopravy).   
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Max. krátkodobé (půlhodinové, hodinové a osmihodinové) imisní  příspěvky provozu  hotelu  
NOx a NO2  a CO  [µg/m3]   

Bod č. Název bodu (směr od 
hotelu) 

NOx 
ΔKmax0,5h  

 

NO2 
ΔKmax1h 

CO 
Kmax8h 

1 ČSPH SHELL (jih) 16,0 1,4 33,9 

2 hotel východ 36,6 3,2 77,2 

3 hotel západ 17,2 1,5 36,5 

4 hotel sever 28,9 2,5 61,2 

5 hotel jih  23,1 2,0 48,9 

6 ČSPH AGIP 23,6 2,1 50,0 

LIMIT nest. 200 10000 

 
Průměrné roční koncentrace Kr NOx, NO2, a benzenu pro stav s hotelem a příspěvek hotelu  
k průměrné roční koncentraci  [µg/m3 

Bod č. Název bodu (směr od 
hotelu) 

Kr   
NOx  

 

Δ Kr 
NOx 

 

Kr    
NO2  

 

Δ Kr 
NO2 

 

Kr 
benzen  

 

Δ Kr 
benzen 

 

1 ČSPH SHELL (jih) 18,3 0,39 12,2 0,11 0,8 0,020 

2 hotel východ 19,2 0,91 12,8 0,26 0,8 0,047 

3 hotel západ 19,2 0,41 12,8 0,12 0,8 0,021 

4 hotel sever 19,6 0,71 13,0 0,21 0,8 0,037 

5 hotel jih  18,6 0,55 12,4 0,17 0,8 0,028 

6 ČSPH AGIP 19,2 0,59 12,8 0,18 0,8 0,031 

LIMIT nesta-
noven  40  5  

 

 Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním 

odhadem hodnot skutečných. 

 Hotel Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina je navrhován do  území, ve kterém nejsou  

překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v 

hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes existenci blízké dálnice D5.  

 Vyvolaná  doprava provozem hotelu je sice do četnosti značná, avšak převážně osobními 

vozidly, a proto její emisní vydatnost je relativně malá. Vytápění hotelu   je elektrické a proto jeho 

imisní příspěvky do okolí nejsou žádné. 

 Imisní příspěvky provozu hotelu Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina budou velmi malé a  ani 

v součtu s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů 
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B.III.2. Odpadní vody 

 

 Odpadní vody budou klasického splaškového charakteru a budou vedeny na nedalekou 

biologickou ČOV, která slouží pro čištění odpadních vod všech objektů v odpočívadle. 

 Dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace, která je zaústěna do lapolů 

s fibroilovými filtry a přes dešťovou zdrž vedena do recipientu. 

 Kapacita dešťové a splaškové kanalizace, BČOV, retenční nádrže dešťových vod a lapolů 

byla navržena pro úplnou výstavbu v území odpočívadla a proto zde jsou dostatečné rezervy pro 

napojení Hotelu Kateřina. 

 

Splaškové vody 

 

Produkce splaškových vod při výstavbě 
V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení. Objem odpadních vod 

bude úměrný spotřebě vody. Likvidaci těchto vod bude provádět oprávněná firma.  

 

Produkce splaškových vod při provozu 
 Předpokládaná průměrná produkce splaškových odpadních vod je vypočtena pro celoroční 

provoz 365 dní v roce. Výpočet byl proveden jako specifická potřeba vody pro občanskou a 

technickou vybavenost dle směrnice č. 9/73. 

 
Spotřeba vody pro hotel 

 Výpočet vody je proveden dle směrnice č.9/73. Dle této směrnice se pro motel uvažuje (bez umývání 

aut ) 500l/ lůžko a den včetně přidružených provozů ( restaurace ). Pro reálný výsledek je uvažováno 

s kapacitou a vytížením cca 80% 

Hotel (240x200x0,8l):       38 400 l/den 
 

Spotřeba vody pro obchody: 

Výpočet  vody je proveden dle směrnice č.9/73. Dle této směrnice se pro prodejny s čistým provozem uvažuje 

spotřeba 60l/zaměst. Den. Pro reálný výsledek jeuvažováno s kapacitou 16 obchodů á 4 zaměstnanci. 

16x4x60l        3 840l/den 

úklid            260l/den 

Obchody:        4 100l/den 

 

CELKEM PRODUKCE SPLAŠK. VOD:    42,5 m3/den 
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Znečištění splaškových vod 

Počet ekvivalentních obyvatel = 300 EO 

Znečištění přiváděné na ČOV =     BSK 5    19,5 kg/den                             

                                                      CHSK     40,2 kg/den                             

                                                       NL         18,0 kg/den                             

                                                      N-NH4      3,7 kg/den                             

                                                        P           0,86 kg/den                             

 

Dešťové vody 

Produkce dešťových vod při výstavbě 
 Hlavní vliv na odtok srážek v průběhu výstavby bude mít způsob realizace HTÚ a kvalita 

provedení dočasné kanalizace.  

 

Produkce dešťových vod při provozu 
 Dešťové odpadní vody budou vedeny do dešťové kanalizace. Během vegetačního období ze 

správně provedených sadových úprav bude docházet k povrchovému odtoku srážkových vod pouze 

výjimečně při přívalových deštích, popř. při jarním tání sněhu, kdy zmrzlá půda brání vsakování.. 

 V následujících tabulkách jsou uvedeny výpočty odtoku srážkových vod pro stávající stav a 

stav po výstavbě. Výpočty jsou pro patnáctiminutový déšť periodicity n = 0,5, tj. 185 l/s.ha a pro 

celoroční bilanci, kde je uvažována průměrná dlouhodobá roční výška srážek 760 mm (zdroj 

ČHMÚ). 

 

Odtok z území - současný stav (počítáno jako zatravněná plocha) 

Periodicita   p = 0,5 

Plocha orné půdy (počítáno jako zatravněná plocha) m2 25957 

Návrhový déšť (doba trvání 15 min) l/s/ha 185 

Odtokový koeficient  0,1 

Odtok srážkových vod celkem l/s 48,0

 

Odtok z území po výstavbě (návrhový déšť 15 min)    

povrch plocha (m2) 

plocha 

(ha) 

odtokový 

koeficient odtok (l/s) 

střecha budov 7 993 2,27 1 419,395 

zeleň 7 124 0,51 0,05 4,7175 

zámková dlažba 9034 0,73 0,5 67,525 

asfalt 1806 0,78 0,9 129,87 

SUMA 25 957     621,5 

 

Po výstavbě bude navýšení odtoku po patnáctiminutovém přívalovém dešti o 573,5 l/s. 
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Celoroční bilance odtoku z území – současný stav 

povrch plocha (m2) 

roční objem 

srážek 

(m3/rok) odtokový koeficient odtok (l/s) 

zeleň 25 957 0,76 0,1 1973 

 

 

Celoroční bilance odtoku z území - po výstavbě 

povrch plocha (m2) 

roční objem 

srážek 

(m3/rok) odtokový koeficient odtok (m3/rok) 

střecha budov 7 993 0,76 1 6075 

zeleň 7 124 0,76 0,05 271 

zámková dlažba 9034 0,76 0,5 3433 

asfalt 1806 0,76 0,9 1235 

SUMA 25 957     11014 

 
 

Navýšení odtoku m3/rok 9 041

 

 Výstavbou Hotelu Kateřina s parkovištěm dojde k zastavění větší části území, , kde je dnes 

zeleň. Navýšení odtoku dešťových vod ze zájmového území bude 9 041 m3/rok, což znamená 

snížení přítoku do podzemních vod o cca 0,3 l/s.  

 

Znečištění srážkových vod 
 Potenciálním kontaminantem srážkových vod budou látky ropného charakteru (NEL) 

z povrchu parkoviště a komunikace. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vedena do dešťové 

usazovací nádrže (DUN) s fibroilovým  filtrem, takže na odtoku bude koncentrace pod 0,5 mgNEL/l.  

 K ošetření zpevněných ploch v zimě bude používán především inertní posyp. Ovlivnění 

kvality podzemních nebo povrchových vod zimním posypem proto není uvažováno. 

 

Technické řešení odvedení srážkových vod 
 Dešťová voda ze střech a zeleně bude svedena přípojkou dešťové kanalizace u čerpací 

stanice Shell. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vedena do dešťové usazovací nádrže 

(DUN) s fibroilovým  filtrem, takže na odtoku bude koncentrace pod 0,5 mgNEL/l. Odtok z DUN 

bude veden do recipientu – dešťové kanalizace, stejně jako voda ze střech. 
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B.III.3. Odpady  

 

 Během výstavby a provozu Hotelu Kateřina lze předpokládat vznik odpadů, které jsou 

uvedeny dále v tabulkách spolu s navrženým zařazením do druhu odpadu podle vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Druhy odpadů a jejich množství, zejména v etapě výstavby, 

nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny.   

 

Odpady vznikající ve fázi výstavby 

 Při výstavbě Hotelu budou vznikat odpady typické pro obdobné výstavby. Odpady budou 

vznikat především při úpravě terénu, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních 

prostředků, popř. jejich částí, apod.  

 

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 

Číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

17 05 04 Zemina a kameny O 

17 03 01* Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 

17 04 07 Směsné kovy O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

Odpady vznikající v době provozu Hotelu 

 Při provozu objektu budou vznikat především odpadní obaly (papír, plasty, sklo, dřevo, popř. 

kovy), odpady znehodnoceného zboží a  odpady z údržby objektu. Při údržbě objektu mohou 

vznikat i některé nebezpečné odpady (zářivky, akumulátory a baterie a další). Bude vznikat také 

směsný komunální odpad. V DUN budou vznikat nebezpečné odpady. 
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  Množství odpadů odhadnul investor na základě znalosti průměrné produkce odpadů 

z obdobných prodejen. Reálné množství bude záviset zejména na velikosti obchodního obratu a 

důslednosti uplatňování zásad nakládání s odpady, které vycházejí ze zákona č. 185/2001 Sb. „O 

odpadech“ a souvisejících vyhlášek, zákona  č. 477/2001 Sb. „O obalech“ a vyhlášky č. 24/2001 

HMP a proto se může mírně lišit od odhadnutých hodnot. 

 

Přehled a možnosti zařazení odpadů vznikajících v době provozu 
 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Očekávané 
množství  

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
02 02 99 zbytky z jídel a odpadové maso z přípravy a 

zpracování, odpadové masové vývary, 
odpad ze zpracování ryb 

O 8,0 odborná firma 

02 03 99 znehodnocená zelenina a ovoce, potraviny 
po záruční lhůtě, pochutiny po záruční lhůtě, 
odpadové rostlinné oleje 

O 6,0 odborná firma 

02 06 99 zbytky mouky, těsta, pečiva a chleba O 1,5 odborná firma 
15 01 01  papírový a nebo lepenkový obal O 10,0 využití -výkup 
15 01 02 plastový obal O 10,0 využití -výkup 
15 01 03 dřevěný obal O 1,0 odborná firma 
15 01 07 obal ze skla O 20,0 využití -výkup 
19 08 10* směs olejů a tuků z odlučovačů tuku N 1,0 odborná firma 
20 01 21* zářivky  N 0,06 odborná firma 
20 01 33* odpadové baterie nikl kadmiové N 0,05 odborná firma 
20 02 01 kompostovatelný odpad-odpad z údržby 

zeleně 
O 20,0 odborná firma 

20 03 01 směsný komunální odpad O 25,0 odborná firma 
 Celkem ostatní odpad O 101,5  

 Celkem nebezpečný odpad N 1,11  
 

 Podstatná část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány 

předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány organizacím oprávněným k nakládání 

s odpady, se kterými uzavře investor smlouvu. 

 

Způsob nakládání s odpady 

Ve fázi výstavby 
 

 Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci 

jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během 

výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem a odpady budou 

zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku. 

 
Ve fázi provozu 

 Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů.  
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 Odřezky masa, odpady ze zpracování masa a potraviny s prošlou záruční lhůtou budou 

shromažďovány v plastových nádobách v chlazeném skladu odpadů a poté odváženy a likvidovány 

specializovanou firmou.  

 Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, ale v pravidelných 

intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo k odstranění oprávněným firmám.  

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci 

s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon č. 

185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů - především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 

Sb. Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými 

odpady a plnění dalších povinností. Při provozu prodejny budou přednostně uplatňovány zásady 

předcházení vzniku odpadu, minimalizace a třídění odpadů. Vytříděné a využitelné odpady budou 

předávány zpracovatelům. Nevyužitelná zbytková část odpadu bude podle charakteru odstraňována 

oprávněnou osobou na místech k tomu určených.  

 Provozovatel prodejny může být z hlediska třídění a zneškodňování odpadu podobného 

komunálnímu na základě písemné smlouvy zapojen do systému obce. 

 

B.III.4. Ostatní výstupy 

Hluk, vibrace 

 K navýšení hlukové zátěže zájmové lokality bude přispívat doprava na parkovištích, včetně 

vjezdu a výjezdu, zásobování a stacionární zdroje hluku (vzduchotechnika atd...) na střeše objektu. 

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá Akustická studie, která je přiložena jako Studie 

č. 2. Z této studie jsou v této kapitole uvedeny pouze závěry.  

 

 Fasády  hotelu budou vystaveny nadměrnému hluku od dopravy zejména po dálnici D5, 

která je dominantním zdrojem hluku v oblasti. Před severní fasádou je výrazně překročen limit 60 

dB pro den a 50 dB pro noc. V další fázi projektu je nutné navrhnout okna obytných místností, 

včetně větrání, aby byly splněny podmínky §11 na chráněné vnitřní prostory staveb hotelu. Dle ČSN 

73 0532 je nutné uvažovat s okny obytných místností s hodnotou Rw = 42 dB (TZI =4, TZI je třída 

zvukové izolace oken) v severní fasádě hotelu (přivrácená k dálnici D5) a s okny Rw = 39 (TZI = 3) 

v ostatních fasádách. 

 Zdroje hluku související s provozem hotelu Kateřina (zdroje technického zajištění – VZT, 

chlazení a dále doprava v areálu hotelu na parkovištích) a vyvolaná doprava naprosto neovlivní 

hlukové poměry u nejbližší stávající obytné zástavby jižně od areálu tržnice. Lze konstatovat, že 

dílčí hodnota LAeq,T pouze od zdrojů  hluku v areálu hotelu bude u nejbližší obytné zástavby hluboko 

pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci. Je 

ovšem nutné dodržet hlukové charakteristiky stacionárních zdrojů uvedených v oddíle 5.této studie.  
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 Hluk ze stavební činnosti související se stavbou hotelu Kateřina bude u nejbližší obytné 

zástavby hluboko pod limitem 60 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 – 21 hodin. V noci, kdy 

platí snížené limitní hladiny hluku nelze stavební činnost doporučit.  

 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

 Pro zjištění radonového indexu pozemku bude proveden radonový průzkum. 

 Na parkovišti ani v Hotelu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani 

elektromagnetického záření. 

 

Zápach 

 Parkoviště ani Hotel nebudou zdrojem zvýšeného zápachu.  

 

Rizika havárií 

 V případě Hotelu a multifunkčního objektu pro motoristy jsou rizika havárií minimální. V 

úvahu připadá riziko požáru a riziko úniku ropných látek na parkovišti. Riziko požáru bude ošetřeno 

systémem protipožárních opatření. Riziko úniků ropných látek na parkovištích je minimální. V 

případě, že k úniku ropných látek dojde, bude únik likvidován vhodným sorbentem a případné 

splachy budou zachyceny v lapolu. Jiná rizika jsou velmi nepravděpodobná a není s nimi běžně 

uvažováno. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

 Území v němž je uvažována výstavba Hotelu Kateřina  se nachází na odpočívadle při dálnici 

D5 Plzeň – Rozvadov. Na severní straně sousedí pozemek přímo s dálnicí D5, na jižní je čerpací 

stanice Shell a parkoviště kamionů. Na východní a západní straně ohraničuje zájmové území 

příjezdová komunikace z dálnice na odpočívadlo. 

 Území bylo v rámci výstavby dálnice a odpočívadla překopáno a upravena jeho nadmořská 

výška. Na pozemek nebyla vrácena ornice, proto zde zcela chybí humózní horizont.  

 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 

 Na území určeném pro plánovanou výstavbu se nenachází žádný ze závažných 

environmentálních prvků taxativně uvedených v zákoně. Pro území není stanoven zvláštní ochranný 

režim. 

 

C.I.a.) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 

 V současné době zájmové území leží ladem. Pozemek je nesouvisle porostlý vegetací, 

bylinné patro tvoří typické ruderální druhy, patro křovinné pak náletové dřeviny.  

 Pro výskyt živočichů, zejména obratlovců, neposkytuje pozemek mnoho možností, a to 

zejména vzhledem k jeho obklopení komunikacemi ze všech stran, vysoké hlučnosti sousední 

dálnice a nedostatku úkrytů v řídké vegetaci. 

 

C.I.b.) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

 Zastoupení a kvalita přírodních zdrojů je minimální. Vzhledem k umístění a historii území je 

schopnost regenerace přírodních zdrojů v zájmovém území málo pravděpodobná. 

 Realizací záměru bude dotčena pouze ruderalizovaná půda obklopená komunikacemi, která 

je pro živočichy obtížně využitelná. 

 

C.I.c.) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž 

 V zájmovém území nebo v těsné blízkosti zájmového území se nenachází významné lokality 

ve smyslu zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, VKP nebo prvky ÚSES, které by byly 

výstavbou nebo provozem záměru negativně ovlivněny. 
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ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP 

 Zájmové území leží v blízkosti připravovaného CHKO Český les. Koridor dálnice, jehož 

součástí je zájmové území, je z připravovaného CHKO vypuštěn. Další zvláště chráněná území, 

prvky ÚSES, přírodní parky a VKP v blízkém okolí zájmového území nejsou. 

  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

 Území bylo výstavbou dálnice zcela změněno a překopáno, proto zde neočekávám možnost 

archeologických nálezů. 

 

Území hustě zalidněná 

 Nejedná se o území hustě zalidněné. 

 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  

 Zájmové území je nejvíce zatěžováno hlukem a emisemi ze silniční dopravy po dálnici D5. 

Území, kde dochází k překračování limitů pro hlukové zatížení, lze vymezit cca jako pás podél 

dálnice, kde denně projede okolo 10 000 aut.  

 

Staré ekologické zátěže 

 Na lokalitě nejsou předpokládány staré ekologické zátěže. Místy leží na ploše poházený 

komunální odpad, který zde pravděpodobně odhazují řidiči parkujících kamionů. Jedná se však o 

malé množství odpadu.  

 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 
 

Ovzduší 

 V posuzovaném území lze očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve 

výšce 10 m nad terénem 4,1 m/s. Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo 

s dobrými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna velkým dopravním zdrojem, tj. 

provozem na dálnici D5. V menší míře je ovlivňován provozem na silnicí II/605. 

 

V okolí hotelu (před jeho realizací) lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek: 
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Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek 

Škodlivina Kr  [ µg/m3 ] Limit [ µg/m3 ] 

NOx 18 80 )  30***) 

NO2 12 40 **) 

SO2 10 50**) 

prach PM 10 18 40 **) 

benzen 0,8 5**) 

CO 450 --- 

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný   

**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity 

***) vliv na ekosystémy 
 

Voda 

 V dotčeném území se nenachází zdroj povrchové ani podzemní vody. Cca 100 m jižně od 

hranice zájmového území je studna, která slouží jako zdroj pitné vody pro celé odpočívadlo. 

Zájmové území patří do povodí Václavského potoka, číslo povodí 4-01-02-008, plocha povodí 10,13 

km2. Ovlivnění jakosti i kvality vody vlivem výstavby a provozu areálu není předpokládáno.  

 

Půda 

 Dotčená parcela není vedena v ZPF jako orná půda. Území je bez humózního pokryvu. 

 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Horninové prostředí je v zájmovém území reprezentováno paleozoikem, konkrétně 

leukokratními žulami.   Nejsvrchnější polohu skalního podkladu tvoří eluvium charakteru jílovité  

hlíny.  S hloubkou eluvium přechází do zvětralé a navětralé žuly.  

 Hydrogeologické poměry - prostředím výskytu podzemní vody je povrch skalního 

podkladu. Při provádění podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro objekt ČOV se hladina 

podzemní vody ustálila v hloubce 3,8 m pod  povrchem terénu.  

 V místě  navrhované stavby se nenachází žádný významný přírodní surovinový zdroj nebo 

jiné přírodní bohatství. 
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Fauna a flóra 

 Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji obce Svatá Kateřina, na jižní straně 

dálnice Plzeň – Rozvadov. Pozemek leží uvnitř smyčky, kterou v tomto místě vytváří dálnice a 

odbočovací a nájezdové komunikace. Z polohy pozemku vyplývá jeho charakter, jedná se o místo 

přímo dotčené terénními a dokončovacími pracemi při výstavbě dálnice a  je převážně pokryto 

navážkami. 

  Terénní šetření proběhlo dne 8.9. 2004. Botanický průzkum měl za úkol popsat zastižené 

druhy rostlin, zoologický průzkum se omezil na výčet obratlovců na místě zastižených a nebo 

prokázaných prostřednictvím nalezených pobytových znaků. 

 Pozemek je nesouvisle porostlý vegetací, bylinné patro tvoří typické ruderální druhy, patro 

křovinné pak náletové dřeviny. Zastižené druhy rostlin jsou specifikovány  v níže uvedeném 

seznamu.  

 Pro výskyt živočichů, zejména obratlovců, neposkytuje pozemek mnoho možností, a to 

zejména vzhledem k jeho obklopení  komunikacemi, vysoké hlučnosti sousední dálnice a 

nedostatku úkrytů v řídké vegetaci. Migrace živočichů přes pozemek je rovněž málo 

pravděpodobná, jelikož dálnice zde tvoří jen velmi těžce překonatelnou bariéru.  

 

 

Seznam zjištěných druhů vyšších rostlin : 

 
Pcháč oset Cirsium arvense 

Pelyňek černobýl Artemisia vulgaris 

Bodlák nící Carduus nutans 

Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 

Penízek rolní Thlaspi arvense 

Bedrník obecný Pimpinella saxifraga 

Podkovka chocholatá Hippocrespis comosa 

Třezalka tečkovaná Hypericium perforatum 

Celík kanadský Solidago canadensis 

Vratič obecný Chrysantheum vulgare 

Kopřiva dvoudomá Urtica dionica 

Lebeda rozkladitá Atriplex patula 

Šťovík menší Rumex acetosella 

Lipnice úzkolistá Poa angustifolia 

Bříza bradavičnatá  Betulla pendula 

Vrba jíva  Salix caprea 

Vrba bílá  Salix alba 

Višeň křovinná Prunus fruticosa 

Růže polní Rosa arvensis 
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Seznam zjištěných druhů živočichů : 
 
Hraboš polní Microtus arvalis 

Babočka kopřivová Aglais urticae 
 

Aglais urticae 

 

 

Ekosystémy 

 Vlastní zájmové lokality se nedotýká prvků ÚSES. Lokalita výstavby navrhované stavby 

nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 

přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

památky ani přechodně chráněné plochy.  

 

Krajina 

Předkládaný záměr Hotel Kateřina se nachází při dálnici D5 v úseku Plzeň – Rozvadov, na 

odpočívadle u exitu č. 144.  

Krajina zde byla značně poznamenána výstavbou tělesa dálnice,které v blízkosti 

odpočívadla přechází ze zářezu do mírného částečného násypu. V území odpočívadla jsou dnes 

objekty dvou čerpacích stanic, větší zpevněné plochy parkovišť a objekty tržnice. Všechny dosud 

realizované stavby v území odpočívadla mají jedno nadzemní podlaží, i když u objektu tržnice se 

jedná o objekt mírně vyšší než je obvyklé 1 NP.  Hotel Kateřina proto bude první stavba s vyšší 

podlažností.  

 Objekt Hotelu Kateřina byl původně navržen jako sedmipatrový. Během konzultace záměru 

na OŽP Tachov byl projektant a investor odborem upozorněn, že takto vysoká stavba patrně bude 

narušovat krajinný ráz. Proto byly po konzultaci s Ing. Šrámkem z OŽP Tachov vytvořeny pohledy 

se zakresleným objektem s počtem nadzemních podlaží hotelu 5, 6 a 7. Po další konzultaci s ing. 

Šrámkem byl projekt zredukován a investor zvolil variantu 5-ti nadzemních podlaží. Situace a 

pohledy na zvolenou variantu jsou uvedeny v příloze jako Výkres 1 a Výkres 2. 

 Následně investor požádal o zahájení řízení na posouzení vlivu stavby na krajinný ráz podle 

zákona č. 114/1992 pro pětipodlažní objekt Hotelu Kateřina. Toto řízení v současné době probíhá a 

bude pravděpodobně ukončeno do konce letošního roku.  

 

Vliv výstavby na rysy a hodnoty krajinného rázu 

• nepředstavuje zásah do VKP a maloplošných ZCHÚ,  

• středně silně zasahuje do hodnot kulturní a historické charakteristiky  
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• středně silně zasahuje do kulturních dominant 

• středně silně zasahuje do estetických hodnot (zásah do vlastního místa krajinného rázu)  

• středně silně zasahuje do harmonického měřítka krajiny  

• středně silně zasahuje do harmonických vztahů v krajině 

 

 Vzhledem ke konfiguraci terénu se vliv na krajinný ráz bude uplatňovat především v blízkých 

pohledech, do dálkových a panoramatických pohledů bude zasahovat především při pohledu ze 

(Plešivec, kóta 766) a východu (Přimda, kóta 848). Při pohledu ze západu je výhled na zájmové 

území zcela zakryt nadjezdem nad dálnicí D5. Při pohledu z jihu bude objekt hotelu zakryt stávající 

zástavbou – motorestem a halami tržnice. 

  

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska únosného zatížení 
 

 Záměr výstavby multifunkčního objektu pro motoristy Hotel Kateřina je připravován v území 

odpočívadla u dálnice D5 cca 5 km od Rozvadova. Areál Hotelu Kateřina je ze všech stran 

obklopen komunikacemi a parkovišti: na jihu bude sousedit s čerpací stanicí Shell parkovištěm pro 

kamiony u této čerpací stanice, na severu a východě jsou nájezdové a odbočovací komunikace na 

dálnici D5, na západě je nadjezd nad dálnicí D5. 

 Samotné území ve kterém je připravována výstavba a jeho nejbližší okolí bylo významně 

změněno výstavbou dálnice, odpočívadla s čerpacími stanicemi, obslužnými komunikacemi a 

parkovišti. Životní prostředí celého území odpočívadla je značně antropogenizováno. V zájmovém 

území je převážně ruderální porost s náletovými dřevinami, území je obtížně přístupné pro 

živočichy. Navíc je zde značně negativní vliv z provozu na dálnici – hluk a emise. Kvalita životního 

prostředí v území je proto velmi nízká. 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí včetně hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

 Na základě předložené studie záměru, průzkumu jeho lokalizace a zkušeností s podobnými 

provozy byly vytipovány možné vlivy na životní prostředí.  

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Sociální a ekonomické důsledky 

 Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz Hotelu Kateřina převážně 

kladný vliv na obyvatele okolních obcí, protože nabídne možnost zaměstnání v místě bydliště. 

V hotelu bude 60 zaměstnanců. 

 

Zdravotní důsledky 

 Zdraví obyvatelstva muže být ovlivněno zejména znečištěním ovzduší a zvýšenou hlukovou 

zátěží. 

  Závěr rozptylové studie znečištění ovzduší prokázal, že příspěvek výstavby a provozu 

Hotelu Kateřina na kvalitu ovzduší bude minimální a že nebude docházet k překračování imisních 

limitů ani v součtu s pozadím. Proto nepředpokládáme zvýšení zátěže obyvatel znečištěním ovzduší 

v důsledku realizace záměru. 

 Hlavním zdrojem hluku v širším okolí zájmového území je stávající doprava. Zdroje hluku 

související s provozem hotelu Kateřina (zdroje technického zajištění – VZT, chlazení a dále doprava 

v areálu hotelu na parkovištích) a vyvolaná doprava naprosto neovlivní hlukové poměry u nejbližší 

stávající obytné zástavby, při dodržení hlukových charakteristik stacionárních zdrojů. 

 

Narušení faktorů pohody 

Určité narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště nastane při vlastní výstavbě, a 

to především prašností a hlukem dopravních mechanizmů na stavbě a v okolí. Po výstavbě budou 

okolní plochy sadově upraveny, vliv záměru na faktor pohody ve fázi provozu se nepředpokládá.  

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru 

 Nejbližší obytná výstavba se nalézá jižně od zájmového území, za tržnicemi. Odhadem zde 

může bydle několik desítek obyvatel. Ovlivnění obyvatel záměrem bude minimální. 
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D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 

Ovzduší 

 Hotel Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina je navrhován do  území, ve kterém nejsou  

překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v 

hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes existenci blízké dálnice D5. 

Fáze výstavby 
 Hlavním zdrojem znečištění během výstavby bude doprava materiálu na stavbu. Vyvolané 

imisní příspěvky budou znamenat malé přitížení, které nepovede k překročení imisních limitů včetně 

pozadí. 

Fáze provozu 

 Vyvolaná  doprava provozem hotelu je sice do četnosti značná, avšak převážně osobními 

vozidly, a proto její emisní vydatnost je relativně malá. Vytápění hotelu je elektrické a proto jeho 

imisní příspěvky do okolí nejsou žádné. 

Imisní příspěvky provozu hotelu Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina budou velmi malé a  ani 

v součtu s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů 

 

Význačný zápach 

 Vzhledem k očekávaným imisním koncentracím znečišťujících látek z provozu a vyvolané 

dopravy, které budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující  látky dle 

zákona o ovzduší, budou imisní koncentrace také pod stanovenými imisními limity dle hygienických 

předpisů. Proto lze předpokládat,  že se popisovaný záměr  nebude projevovat ani zvýšeným 

výskytem pachových látek ve svém okolí.  

 

Jiné vlivy 

Klima stavbou ovlivněno nebude.  

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 

 

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk, vibrace 

 Hlukové poměry v okolí zájmového území jsou zásadním způsobem ovlivněny dopravou na 

dálnici D5 a pojížděním na parkovištích u čerpací stanice. 
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Fáze výstavby 
 Hluk ze stavební činnosti související se stavbou hotelu Kateřina bude u nejbližší obytné 

zástavby hluboko pod limitem 60 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 – 21 hodin. V noci, kdy 

platí snížené limitní hladiny hluku nebude stavební činnost probíhat. 

 

Fáze provozu 
Zdroje hluku související s provozem hotelu Kateřina (zdroje technického zajištění – VZT, 

chlazení a dále doprava v areálu hotelu na parkovištích) a vyvolaná doprava naprosto neovlivní 

hlukové poměry u nejbližší stávající obytné zástavby, při dodržení hlukových charakteristik 

stacionárních zdrojů. 

 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 

 V areálu prodejny nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. 

Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy. 

 

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

 Výstavbou Hotelu Kateřina s parkovištěm dojde k zastavění větší části území, kde je dnes 

zeleň. Navýšení odtoku dešťových vod ze zájmového území bude 9 041 m3/rok, o toto množství 

bude naopak snížena infiltrace ze zájmového území do horninového prostředí. 

 Dešťová voda ze střech a zeleně bude svedena přípojkou dešťové kanalizace u čerpací 

stanice Shell. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vedena do dešťové usazovací nádrže 

(DUN) s fibroilovým  filtrem, takže na odtoku bude koncentrace pod 0,5 mgNEL/l. Odtok z DUN 

bude veden do recipientu – dešťové kanalizace, stejně jako voda ze střech. 

Celkově lze hodnotit vliv realizace záměru na podzemní a povrchové vody jako negativní - 

zvýšení povrchového odtoku. 

 

D.I.5 Vliv na půdu 

Zábor půdy 

 Záměrem budou dotčeny pozemky, které nejsou vedeny v ZPF a jsou bez humózního 

pokryvu. Z hlediska záboru zemědělské půdy nenastane realizací záměru negativní vliv na ZPF. 

 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

 Při realizaci stavby nejsou předpokládány větší terénní úpravy. 
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D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy 

nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 

 

D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

 

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

 Zájmové území je silně antropogenně narušené. Biologickým průzkumem byla zjištěna 

převážně ruderální vegetace, vzrostlé stromy se v zájmovém území nenacházejí. Nebyl zjištěn 

výskyt chráněných druhů živočichů, jedná se o druhově chudé a běžné osazenstvo antropogenních 

stanovišť. 

 Realizací záměru bude dotčena pouze ruderalizovaná půda bez výskytu floristicky 

zajímavých, cenných objektů (rostlin a rostlinných společenstev).  

 

Poškození ekosystémů 

 Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jeho okolí. Provozem areálu 

po výstavbě nebude okolní přírodní prostředí výrazněji ovlivněno, za předpokladu respektování 

platných předpisů. 

 

Vliv na chráněné části přírody 

Vliv záměru na chráněné části přírody, které se nacházejí v jeho okolí, není předpokládán. 

 

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Zákon č.114/92 Sb.definuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou 

charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je ochráněn před činností snižující jeho 

estetickou a přírodní hodnotu.  

Na základě popsaných složek krajiny v části C lze konstatovat, že krajinný ráz bude 

výstavbou Hotelu Kateřina ovlivněn. Objekt hotelu byl zredukován na 5 podlaží a v současné době 

probíhá řízení na posouzení vlivu stavby na krajinný ráz podle zákona č. 114/1992.  

 

Plánovaná stavba obecně nemá předpoklady ke zvyšování hodnoty krajinného rázu. Při 

použití tlumených barev na fasádě bude možné předpokládat, že vliv na krajinný ráz bude středně 

silný. Přesný výsledek posouzení vlivu Hotelu Kateřina na krajinný ráz bude výsledkem 

probíhajícího posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.  
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D.I.9 Další vlivy 

 

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

 Po ukončení výstavby včetně souvisejících sítí a zahájení provozu se nepočítá s následnými 

dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.  Budou pouze dokončovány sadové úpravy, které budou 

mít příznivý vliv na estetický vzhled celé stavby. 

 

Rozvoj navazující infrastruktury 

 Hotel bude napojen na kanalizaci, el. energii a vodovod.  

 

Vliv na rekreační využití krajiny 

 Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na 

rekreační využití krajiny. 

 

Biologické vlivy 

 Stavba nebude mít vedlejší biologické vlivy na prostředí.  

 

D.II.2 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

 

 Vzhledem k typu a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na životní 

prostředí nepředpokládá. 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH 
 

Možnosti vzniku havárií 
 - požár 

 - poruchy  vodovodu a kanalizace 

 - dopravní havárie  

 - úniky ropných látek 

 - bomba - teroristický útok 

 - vytopení vodou 

 - blesk 

 - porucha vzduchotechniky 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení běžných bezpečnostních opatření dle platných norem a předpisů je 

pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká. 

 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Technická opatření 

 Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení 

jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracovány a řešeny v projektu či kolaudace. 
Technická opatření - ochrana vod: 

 Stavební mechanizace použitá na stavbě bude v bezvadném technickém stavu, aby 

nedocházelo k možným úkapům ropných látek.                        

 Splašková kanalizaci bude napojena na kanalizační přípojku vedoucí do biologické čistírny 

odpadních vod. Srážkové vody z parkoviště a komunikací budou přes DUN vedeny do dešťové 

kanalizace a do recipientu. 

Technická opatření - ovzduší: 

 Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a 

maximálním zkrácením doby výstavby. Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště 

a komunikací v nejbližším okolí.  

Technická opatření - hluk: 

 Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu. 

 Během zásobování optimalizovat dopravu, minimalizovat popojíždění nákl. aut a jejich 

čekání před rampami  se spuštěným motorem.  
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Ostatní opatření: 

 Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

 Ke kolaudaci předložit doklad  o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou.

 Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 

stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

 

Kompenzační opatření 

 Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat vhodnými opatřeními - 

především sadovými úpravami tak, aby tato zeleň plnila nejen estetickou, ale i protihlukovou a 

protiimisní funkci, takže vzrostlé stromy budou doplněny o keřové patro. K výsadbě použít pouze 

místě původní druhy. 

 

Preventivní opatření 

 Provádět pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace a jiných zařízení. 

 K objektu bude umožněn příjezd požárních vozidel, součástí projektové dokumentace  bude 

i technická zpráva požární ochrany. 

 

Následná opatření 

 Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, 

manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci. 

 

 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH 

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých 

podkladů  tohoto Oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby na akustickou situaci byla 

zpracována hluková studie. Pro posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla vypracována 

rozptylová studie. Obě studie jsou součástí tohoto oznámení. Dále bylo zpracováno biologické 

posouzení lokality. 

 

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá 

metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších studií v přílohách. 

 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


K+K průzkum s.r.o.  Hotel Kateřina – Oznámení záměru 

 42 

jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované 

limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

 

Právní normy: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
Nařízení vlády č.88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
"Metodické opatření pro hodnocení hluku ze stavebního provozu" - výnos hlavního hygienika ČSR 
zn. HEM-321.6-24.7.1980. 
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb. 
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí 
Zákon č.254/2001 Sb.,  zákon o vodách 
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 
Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů… 
Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Nařízení vlády ČR č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod  
Zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity… 
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Calta, Z: Hotel Kateřina, stavba multifunkčního zařízení pro motoristy, Praha březen 2004 
ČOV Kateřina – souhrnná technická zpráva, 1997. 
Pulkrábek, M: Hotel Kateřina, rozptylová studie znečištění ovzduší. APS, Praha, říjen 2004. 
Králíček, J: Hotel Kateřina, akustická studie. Akustprojekt, Praha, říjen 2004. 
Tuček F., Chudoba J., Koníček Z. : Základní výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1977 
Pitter P.: Hydrochemie, skriptum VŠCHT Praha, SNTL Praha 1980 
Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, červen 1991 
novela metodiky pro výpočet  hluku ze silniční dopravy, 1996. 
Bubník: Výpočet znečištění chladnými zdroji,ČHMÚ 
Míchal, I., 1997: Praktické rámce hodnocení krajinného rázu I,II, III. Ochrana přírody, čís.52 
Míchal, I., kol., 1999: Hodnocení krajinného rázu (metodické doporučení), AOPK Praha. 
Příslušné ČSN 
Výpočetní program HLUK+ (schválen dopisem Hlavního hygienika České republiky čj. HEM/510-
3272-13,2,9695 ze dne 21.února 1996 pro výpočty pro potřeby hyg. služby) 
www.rsd.cz 
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 Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci projektové 

organizace  (Harta Projekt), oznamovatele (firmy Pešek a spol. s.r.o.), zástupci samosprávných a 

státních orgánů a prohlídka místa připravovaného záměru. 

 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní údaje potřebné  

při hodnocení vlivů. 

 

Metody použité při hodnocení vlivů stavby. 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 

Imisní zatížení z 

dopravy 

Metodický návod pro posuzování 

a navrhování opatření ke snížení 

negativních účinků silničního 

provozu na ŽP, MV ČSR 1981 

Intenzity z dopravy v roce 2000 

(ŘSD), emise z dopravy (MEFA 02) 

Hluk z provozu a 

dopravy 

Hluková studie -  program HLUK+ Intenzity z dopravy v roce 2000 

z ředitelství silnic a dálnic 

Fauna Místní šetření Literární podklady 

Flóra Místní šetření Literární podklady 

Vliv na jakost vod Bilanční výpočet splaškových 

odpadních vod, hydrogeologické 

výpočty, výpočet odtoku srážek 

Množství vypouštěných vod, 

znečištění odpadních vod, intenzita 

deště, koeficient filtrace 

horninového prostředí, velikost 

ploch, odtokový koeficient 

 

 
 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE 

VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
 

 Zpracovatel vycházel z údajů od projektanta, zástupce investora, a informacích provozu 

hotelů  v Čechách i zahraničí. 

• Neurčitostí je vyvolaná intenzita dopravy, který vychází ze zkušeností investora.  

• Neurčitostí je také intenzita dopravy na přilehlých komunikacích, jedná se o výsledek sčítání 

z roku 2000, dodaný Ředitelstvím silnic a dálnic, s odhadem navýšení pro rok 2005, který se 

v reálné situaci může lišit v řádu procent. 

• Skladba a objem odpadů byl odhadnut na základě zkušeností s obdobnými provozy 

• Neurčitostí je vliv na krajinný ráz, který je v současné době posuzován v samostatném řízení 

podle zákona 114/1992 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Varianta A – aktivní varianta 
 Záměr je navržen v jedné variantě umístění a kapacitě záměru. Lokalita je investorem 

v podstatě jednoznačně určena, neboť se jedná o pozemky, které má investor pro výstavbu 

k dispozici. Jedná se o objekt multifunkčního objektu pro motoristy s hotelem. 

 Umístění objektu vychází z územního plánu, obslužnosti území a podnikatelského záměru 

investora. 

 Relativně nejvýznamnější přímý vliv záměru na životní prostředí je vliv na krajinný ráz. Dále 

realizací areálu dojde ke zvýšení plošného rozsahu zpevněných ploch na úkor ploch nezpevněných, 

a tím ke zvýšení povrchového odtoku. Vzhledem k typu a celkovému stavu biotopu (pozemek po 

terénních úpravách v těsné blízkosti dálnice) a k jeho geografické lokalizaci nedojde k ovlivnění 

zvláště chráněných rostlin nebo živočichů. 

Nepřímým vlivem záměru je navýšení intenzit dopravy o část vozidel zákazníků objektu. 

Druhá část motorizovaných návštěvníků hotelu patří zároveň do skupiny ostatní dopravy, jedná se 

vozidla, která by územím projížděla i v případě nerealizace záměru.   

 

REFERENČNÍ VARIANTY 
 
Varianta A – aktivní varianta 
 Záměr je navržen v jedné variantě umístění a kapacitě záměru. Lokalita je investorem 

v podstatě jednoznačně určena, neboť se jedná o pozemky, které má investor pro výstavbu 

k dispozici. Jedná se o objekt multifunkčního zařízení pro motoristy s hotelem. 

 Umístění objektu vychází z územního plánu, obslužnosti území a podnikatelského záměru 

investora. 

 Relativně nejvýznamnější přímý vliv záměru na životní prostředí je vliv na krajinný ráz. Dále 

dojde realizací areálu ke zvýšení plošného rozsahu zpevněných ploch na úkor ploch nezpevněných, 

a tím ke zvýšení povrchového odtoku. Vzhledem k typu a celkovému stavu biotopu (pozemek bez 

humusu, po terénních úpravách v těsné blízkosti dálnice) a k jeho geografické lokalizaci nedojde 

k ovlivnění zvláště chráněných rostlin nebo živočichů. 

Nepřímým vlivem záměru je navýšení intenzit dopravy o část vozidel zákazníků objektu. 

Druhá část motorizovaných návštěvníků hotelu patří zároveň do skupiny ostatní dopravy, jedná se 

vozidla, která by územím projížděla i v případě nerealizace záměru.   
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REFERENČNÍ VARIANTY 
 
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti, no action) –  ponechání pozemku bez realizace 

stavby. Na území by zůstala nevyužitá parcela s ruderální vegetací. Území je v těsném sousedství 

dálnice. Proto je tato varianta velmi málo pravděpodobná. Územním plánem je plocha určena pro 

výstavbu zařízení pro motoristy. 

 

Varianta C – jiné využití území 
 Zájmové území je podle schváleného územního plánu určeno pro zařízení pro motoristy. 

V případě že nebude realizován záměr hotelu s multifunkčním objektem, dojde pravděpodobně 

k jiné výstavbě objektu pro služby motoristům 

 
Varianta D – ekologicky optimální varianta 
 Ekologicky optimální varianta je využití pozemku pro vytvoření kvalitního přírodního nebo 

přírodě blízkého prostředí, mohl být být využit pro výsadbu kvalitní zeleně – mohlo by se jednat 

např. o zalesnění plochy nebo výsadba sadu či o jiná forma zeleně. Jedná se o víceméně 

hypotetickou variantu, protože pozemky jsou v soukromém vlastnictví a je málo pravděpodobné, že 

by vlastníci realizovali tento záměr, který nepřináší ekonomický zisk. Pozemek se nalézá v těsné 

blízkosti dálnice, proto je zde tato výsadba málo pravděpodobná a kvalita biotopu by byla nízká. 

 Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla ve 

zpracovaném Oznámení k hodnocení použita pouze aktivní varianta A – navržená varianta stavby 

Hotelu Kateřina – multifunkčního objektu pro motoristy. 

 

 

 Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná 

pro realizaci hodnoceného záměru.  

 

 

F. ZÁVĚR 
 

 Firma Pešek a spol. s r.o. připravuje na parcelách č. 350/10 a č. 350/36 v katastrálním 

území Svatá Kateřina výstavbu Hotelu Kateřina - multifunkčního objektu pro potřeby motoristů. 

Objekt bude obsahovat hotel s kapacitou 240 lůžek, konferenční sál, restaurace a obchodní plocha 

2 500 m2. Počet parkovacích stání je uvažován 287 míst pro osobní automobily.  

 Účelem výstavby multifunkčního objektu s hotelem je zajistit dostatečnou kapacitu pro 

kvalitní služby v oboru služeb, ubytování a gastronomie na frekventované dálnici D5. 

 Lokalita plánované výstavby Hotelu Kateřina  se nachází při dálnici D5 Plzeň – Rozvadov, u 

odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkoviště kamionů a velkoplošné tržnice. 
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Zájmové území není v současné využíváno. Podle informací na OŽP Tachov a místní prohlídky 

tvoří zájmové území navážky, které zde byly uloženy v průběhu budování zářezu a násypu dálnice 

D5. Na povrchu území schází humózní horizont, proto je zde velice druhově chudá skladba 

vegetace. Z živočichů byla zastižena pouze hraboš polní a babočka kopřivová. 

 

 Dispozice a charakter budov je řešen s ohledem na stávající podmínky v oblasti dálnice D5 a 

budou napojeny na místní infrastrukturu v návaznosti na čerpací stanici Shell. Dopravní napojení 

Hotelu Kateřina je uvažováno přes nájezd přímo na dálnici D5. Využití zájmového území pro jiné 

účely, než zařízení pro motoristy je v těsné blízkosti dálnice a čerpací stanice pohonných hmot je 

málo pravděpodobné a i málo účelné. 

 

Zpracovatel Oznámení záměru „Hotel Kateřina – multifunkční zařízení pro motoristy“ při 

svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně 

negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

 Předmětem oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je výstavba Hotelu Kateřina na 

parcelách č. 350/10 a č. 350/36 v katastrálním území Svatá Kateřina. Jedná se o multifunkční objekt 

pro potřeby motoristů, který bude obsahovat hotel s kapacitou 240 lůžek, konferenční sál, restauraci 

a obchodní plochu 2 500 m2. Počet parkovacích stání je uvažován 287 míst pro osobní automobily. 

Zastavěná plocha je 7993 m2,, zpevněná plocha parkoviště a komunikací činí 10 840 m2, celková 

plocha zájmového území je 25 957 m2.    

 Proto podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a 

změně některých souvisejících zákonů je záměr výstavby Hotelu Kateřina zařazen do II. kategorie 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr spadá do bodu 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.“. Příslušný správní 

orgán je krajský úřad Plzeňského kraje. 

 

 Lokalita plánované výstavby Hotelu Kateřina  se nachází při dálnici D5 Plzeň – Rozvadov na 

exitu č. 144, u odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkovištěm kamionů a 

velkoplošnou tržnicí. Zájmové území není v současné využíváno. Firma Pešek a spol. s r.o.  zde 

zamýšlí vystavět multifunkční objekt s hotelem, který bude zajišťovat dostatečnou kapacitu  v oboru 

služeb, ubytování a gastronomie na frekventované dálnici D5. 

 

 V rámci konzultací projektanta (Harta projekt) a zpracovatele Oznámení (K+K průzkum) na 

dotčených orgánech státní správy došlo ke změnám a úpravám projektu.  

Objekt hotelu redukován ze sedmi pater na pět, aby stavba nenarušovala krajinný ráz. 

V listopadu 2004 požádal investor o zahájení řízení na posouzení vlivu stavby na krajinný ráz podle 

zákona č. 114/1992 pro pětipodlažní objekt Hotelu Kateřina. Toto řízení v současné době probíhá a 

bude pravděpodobně ukončeno před vyhotovením Závěru zjišťovacího řízení podle zákona 

100/2001 Sb. pro tento záměr. 

 

Základní údaje o investorovi stavby: 

 

Obchodní firma :    Pešek a spol. s r.o. 

IČO:     44847220 

Sídlo :    Jeremenkova 41/510, Praha 4 

 
Oprávněný zástupce: Ing. Pavlína Růžičková, Harta Projekt, Suchdolská 7, Praha 6  

    tel: 603 14 55 96 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


K+K průzkum s.r.o.  Hotel Kateřina – Oznámení záměru 

 48 

     

Zpracovatel Oznámení: Ing.Jan Král, K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, 180 00 Praha 8 

    Tel.: 26631 6273 

 

Multifunkční objekt bude sestávat z následujících částí: 

- Hotel s kapacitou 240 lůžek 

- Konferenční sál s kapacitou 120 osob 

- Obchodní plocha 2 450 m2 

- Restaurace s kapacitou 300 míst 

 

 V dnešní době není území využíváno a je zde druhově velice chudá skladba vegetace.  

 

 Dispozice a charakter budov je řešen s ohledem na stávající podmínky v oblasti dálnice D5 a 

budou napojeny na místní infrastrukturu v návaznosti na čerpací stanici Shell. Dopravní napojení 

Hotelu Kateřina je uvažováno přes nájezd přímo na dálnici D5. 

 Možná kumulace s dalšími záměry je především v oblasti zvýšení intenzity dopravy. 

Vzhledem k tomu, že je předpoklad využívání hotelu především projíždějícími zákazníky, nedojde 

výstavbou hotelu k většímu navýšení dopravy. Stejně tak ostatní zařízení na odpočívadle jsou 

určeny především pro zákazníky, kteří projíždějí na dálnici D5. 

 
K jednotlivým vlivům: 

Vlivy na obyvatelstvo 

 

 Zvýšení zátěže obyvatel znečištěním ovzduší není předpokládáno, imisní limity nebudou 

překračovány. 

 Hlavním zdrojem hluku v širším okolí zájmového území je stávající doprava. Zdroje hluku 

související s provozem hotelu Kateřina a vyvolaná doprava neovlivní hlukové poměry u nejbližší 

stávající obytné zástavby, při dodržení hlukových charakteristik stacionárních zdrojů. 

 Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz Hotelu Kateřina převážně 

kladný vliv na obyvatele okolních obcí, protože nabídne možnost zaměstnání v místě bydliště. 

V hotelu bude 60 zaměstnanců. 

Vliv na ovzduší 

 Hotel Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina je navrhován do  území, ve kterém nejsou  

překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v 

hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes existenci blízké dálnice D5. 
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Hluk a vibrace 

Zdroje hluku související s provozem hotelu Kateřina a vyvolaná doprava naprosto neovlivní 

hlukové poměry u nejbližší stávající obytné zástavby, při dodržení hlukových charakteristik 

stacionárních zdrojů. 

Vliv na vody 

 Výstavbou Hotelu Kateřina s parkovištěm dojde k zastavění větší části území, kde je dnes 

zeleň. Navýšení odtoku dešťových vod ze zájmového území bude 9 041 m3/rok, o toto množství 

bude naopak snížena infiltrace ze zájmového území do horninového prostředí. 

 Dešťová voda ze střech a zeleně bude svedena přípojkou dešťové kanalizace u čerpací 

stanice Shell. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vedena do dešťové usazovací nádrže 

(DUN) s fibroilovým  filtrem, takže na odtoku bude koncentrace pod 0,5 mgNEL/l. Odtok z DUN 

bude veden do recipientu – dešťové kanalizace, stejně jako voda ze střech. 

Celkově lze hodnotit vliv realizace záměru na podzemní a povrchové vody jako negativní - 

zvýšení povrchového odtoku. 

Vliv na faunu a flóru 

 Realizací záměru bude dotčena pouze ruderalizovaná půda bez výskytu floristicky 

zajímavých, cenných objektů (rostlin a rostlinných společenstev). V zájmovém území nebyly 

zaznamenány druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Vliv na krajinu 

Krajinný ráz bude výstavbou Hotelu Kateřina ovlivněn. Objekt hotelu byl zredukován na 5 

podlaží a v současné době probíhá řízení na posouzení vlivu stavby na krajinný ráz podle zákona č. 

114/1992. Přesný výsledek posouzení vlivu Hotelu Kateřina na krajinný ráz bude výsledkem 

probíhajícího posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.  

  

Hodnocená stavba není v rozporu s územním plánem a lze ji doporučit k realizaci. 

 

 

Datum zpracování oznámení: 22.11.2004 

 

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely: 

Ing. Jan Král, Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4, tel: 2 6631 6273 

 

Ing. Jiří Králíček, Doležalova 1056, Praha 9, 28191 4494 

Ing. Miloš Pulkrábek, Na dolinách 1, Praha 4, tel: 241 431 535 

Martin Jech, Šípková 0436, Ohrobec-Károv, 252 45 Zvole, tel: 2 6631 6273 
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PŘÍLOHY: 
 

Vyjádření souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Mapová a obrazová dokumentace 
 
Mapa č. 1) Přehledná situace, M = 1: 200 000 

Mapa č. 2) Koordinační situace, M = 1: 2 000 

Mapa č. 3) Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí 

 

Výkres č. 1) Ortofotomapa s vyznačením stanoviště pozorovatele pro jednotlivé pohledy 

Výkres č. 2) Pohledy na objekt umístěný do zájmového území 

Výkres č. 3) Fotodokumentace  

Výkres č. 4) Pohledy, M = 1: 500 

 

Specializované studie 

 
Studie č. 1) Rozptylová studie znečištění ovzduší (Ing. Miloš Pulkrábek) 

Studie č. 2) Akustická studie (Ing. Jiří Králíček) 
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VYJÁDŘENÍ K SOULADU ZÁMĚRU SE SCHVÁLENOU ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

 

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


K+K průzkum s.r.o.  Hotel Kateřina – Oznámení záměru 

 52 

Mapa č. 1 
 

 

PŘEHLEDNÁ SITUACE 
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Mapa č. 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

KOORDINAČNÍ SITUACE  
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 Výkres č. 1 
 

 

 

ORTOFOTOMAPA S VYZNAČENÍM STANOVIŠTĚ POZOROVATELE  
PRO JEDNOTLIVÉ POHLEDY 
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Výkres č. 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

POHLEDY NA OBJEKT UMÍSTĚNÝ DO 
ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
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Pohled č. 1 
 
 

 
Pohled č. 2 
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Pohled č. 3 
 
 
 

 
Pohled č. 4

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


K+K průzkum s.r.o.  Hotel Kateřina – Oznámení záměru 

 59 

 
Výkres č. 3 

 

FOTODOKUMENTACE 

 
Foto č. 1 – Pohled na zájmové území z nadjezdu nad dálnicí D5 

 

 
Foto č. 2 – Pohled  východním směrem, od komunikace II/605 na zájmové území 
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Studie č. 1)  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ROZPTYLOVÁ STUDIE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 
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Ing. Miloš Pulkrábek, Na dolinách 1,  147 00 PRAHA 4 

APS 

Air Pollution Service 
t./f.: 241 431 535                                                                                           mobil: 603 
434 866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL KATEŘINA 
MULTIFUNKČNÍ OBJEKT PRO MOTORISTY 

 
 

Rozptylová studie   
 
 

 
 
 
 

 

Říjen 2004                                                                           Ing. Miloš Pulkrábek 
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1.    ÚVOD 
 Firma Pešek a spol. s r.o. připravuje na parcele č. 350/10 v katastrálním území Svatá 
Kateřina výstavbu Hotelu Kateřina - multifunkčního objektu pro potřeby motoristů (dále jen hotelu). 
Součástí Hotelu Kateřina bude hotel s kapacitou 300 lůžek, kasino, restaurace a obchodní plocha 2 
500 m2. Počet parkovacích stání je uvažován 287 míst pro osobní automobily. Vytápění hotelu bude 
elektrickou energií a tak nebude lokálním zdrojem znečištění ovzduší.  
 Předkládaná rozptylová studie znečištění ovzduší  je zpracována pro potřeby Oznámení dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahuje proto pouze 
údaje nezbytné k hodnocení znečištění ovzduší. Ostatní údaje jsou uvedeny v oznámení jako celku. 
Studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality provozem hotelu, tj. vlivem vyvolané 
dopravy po okolních komunikacích a  pojezdem vozidel v hotelu. Přihlíží přitom k celkovému 
znečištění dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj.  je obecnou okolní dopravou a přenosem 
z okolí.  Je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených  v prováděcích  
předpisech k novému  zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro 
hodnocení hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných koncentrací.  

Údaje o výstupech 
 
 Lokalita plánované výstavby Hotelu Kateřina  se nachází při dálnici D5 Plzeň – Rozvadov, u 
odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkoviště kamionů a velkoplošné tržnice.  
Dopravní napojení Hotelu Kateřina je uvažováno přes nájezd přímo na dálnici D5.  

Zdroje znečištění z provozu hotelu lze charakterizovat takto: 
    
 
a) bodové zdroje 
Vytápění 

 Vytápění budov hotelu bude na elektrickou energii a tak nebude lokálním zdrojem znečištění 
ovzduší. Kvalitu ovzduší v okolí tak neovlivní.  

 
b) plošné zdroje 

 
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a 

pod., v rámci provozu hotelu nebudou žádné. Jako plošný zdroj v této studii je počítáno parkoviště 
pro automobily a pojezd vozidel v hotelu.   

Doprava do Hotelu Kateřina bude vedena především po dálnici D5. Parkoviště před hotelem 
bude napojeno přes nově budovanou kruhovou křižovatku na příjezdové komunikaci k čerpací 
stanici Shell. Dále na této komunikaci bude odbočka na druhé parkoviště, před multifunkčním 
objektem. Jedná se o dvouproudou komunikaci, která propojuje nájezd na dálnici D1 s komunikací 
II/6005.  

Parkoviště 
Počet parkovacích stání je navržen následující: 

Hotel      240 lůžek   75 stání 

Sál     120 osob   30 stání 

Obchodní plocha               2 450m2            122 stání 

Restaurace    300 míst   60 stání 

Parkoviště před hotelem bude mít 75 parkovacích stání, z toho budou 3 parkovací stání pro 
imobilní občany. Zbývajících 212 parkovacích stání bude před multifunkčním objektem, z toho 6 
stání pro imobilní občany. 

 

b) Dopravní zatížení 
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Podle údajů od Ředitelství silnic a dálnic, odbor silniční databanky Ostrava, z 10.9.2004 jsou 
na dálnici D5  a komunikaci II/605 následující dopravní zatížení. 

 

Tab.1. Dopravní zatížení 

sčít. úsek Osobní Nákladní 
Všechn

a 

3-8197 (západně od Sv. Kateřiny 3823 2336 6159

3-8198 (východně od Sv. 
Kateřiny) 3299 2547 5846

Dopravní zatížení komunikace II/605 ve sčítacím bodě 3-0110 (západně od Kateřinských 
chalup) je 2768 aut denně, ve sčítacím bodě 3-0117 (východně od Sv. Kateřiny) je 1968 aut denně.  

 
Dopravní zatížení v době provozu 

 Z hlediska vyvolané dopravy související s hotelem a multifunkčním zařízením pro 
motoristy je uvažováno  80% tranzitujících návštěvníků z celkového množství OA. Převážná většina 
zákazníků využije poskytované služby při průjezdu zájmovým územím. U nákladních automobilů je 
uváděno pouze zásobování hotelu a multifunkčního objektu, protože parkoviště pro kamiony je jižně 
od hotelu a před hotelem nebude parkovací stání pro kamiony zřízeno. 

 
Tab. 2. Předpokládané počty jízd na parkoviště u hotelu a multifunkčního zařízení 

 Osobní Nákladní Všechna 

Hotel 140 10 150 

Multifunkční objekt 1280 20 1300 

Počet jízd celkem 1420 30 1450 
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Tab. 2a. Dopravní zatížení v době provozu  
(Hodnoty jsou navýšeny o vyvolanou dopravu související s Hotelem Kateřina) 

Komunikace: Úsek: Charakter: Intenzita 

3-8197 (západně od 

sv. Kateřiny) 

dálniční 6304/2351 D5 

3-8198 (východně od 

sv. Kateřiny) 

dálniční 5991/2562 

3-0110 (západně od 

sv. Kateřiny) 

extravian 2768/150 II/605 

3-0117 (východně od 

sv. Kateřiny) 

extravian 1968/100 

 

Přehled emisí z parkovišť a pojezdu v areálu  hotelu je   v následující tabulce: 

 
Tab. 3. Emise z  parkoviště a pojezdu v hotelu      

emise NOx emise CO emise benzen ROK 

 [g/s] [kg/r]  [g/s]  [kg/r]  [g/s]  [kg/r] 

2005 0,0151 198 0,0573 752 0,0008 10,4 

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

  
c) hlavní liniové zdroje 

Doprava do Hotelu Kateřina bude vedena především po dálnici D5. Parkoviště před hotelem 
bude napojeno přes nově budovanou kruhovou křižovatku na příjezdové komunikaci k čerpací 
stanici Shell. Dále na této komunikaci bude odbočka na druhé parkoviště, před multifunkčním 
objektem. Jedná se o dvouproudou komunikaci, která propojuje nájezd na dálnici D1 s komunikací 
II/6005.  

Dopravní zátěže a rozpad dopravy jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách.  

 

3.   Charakteristika území 
  V posuzovaném území lze očekávat dobré     ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru 
ve výšce 10 m nad terénem 4,1 m/s. Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo 
s dobrými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna velkým dopravním   zdrojem, 
tj. provozem na dálnici D5. V menší míře je ovlivňován provozem na silnicí II/605..  

V okolí hotelu (před jeho realizací)   lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek: 
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 Tab. 4. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek 

Škodlivina Kr  [ µg/m3 ] Limit [ µg/m3 ] 

NOx 18 80 )  30***) 

NO2 12 40 **) 

SO2 10 50**) 

prach PM 10 18 40 **) 

benzen 0,8 5**) 

CO 450 --- 
*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný   

**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity 

***) vliv na ekosystémy 

 

4.  Znečištění ovzduší v dané oblasti při provozu hotelu 
  Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji 
metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy a  
vytápění zemním plynem. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně 
z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý   a benzen.  

 

Referenční body 

 

Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí hotelu s největším  znečištěním, 
v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Vzhledem k tomu, že v okolí hotelu není žádná obytná 
zástavba byly body voleny na budově hotelu a pracovištích  blízkých čerpacích stanicích. Vliv u 
soustředěné bytové zástavby (ve vzdálenostech větší než 1 km, bude zcela zanedbatelný. 
Příspěvky od vyvolané dopravy i jsou nejvyšší v přízemní vrstvě.  Proto byly body voleny jednotně 
ve výši dýchací zóny, t.j. 1,5 m nad terénem. Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr. 1 a 
uvedeny v následující tabulce:  

Tab. 5. Přehled referenčních bodů  

Bod č. Název bodu (směr od hotelu) 

1 ČSPH SHELL (jih) 

2 hotel východ 

3 hotel západ 

4 hotel sever 

5 hotel jih  

6 ČSPH AGIP 

 

Na obr. 1 jsou vybrané referenční body zobrazeny. 

 
 
 
Obr. 1. Referenční body 
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x … referenční body 

 
 

 

 

 

 

Imisní limity 

Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení: 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 

A. Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý (SO2) 

    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 101,325 kPa.  
 

Účel 
vyhlášení 

Parametr / 
Doba 

průměrování 

Hodnota imisního 
limitu 

Mez tolerance Datum, do něhož 
musí být limit 

splněn 
Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický 
průměr / 1 h  

350 µg.m-3, nesmí 
být překročena více 
než 24krát za 
kalendářní rok  

90µg.m-3 

(26%) 
1.1.2005 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický 
průměr / 24 h 

125  µg.m-3, nesmí 
být překročena více 
než 3krát za 
kalendářní rok 

- 1.1.2005 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický 
průměr / 
Kalendářní rok 

50  µg.m-3  - Nabytí účinnosti 
tohoto nařízení 

Ochrana 
ekosystémů 

Aritmetický 
průměr / zimní 
období (1.10. – 
31.3.) 

20 µg.m-3 - Nabytí účinnosti 
tohoto nařízení  

Poznámka: 
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003  snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty.  V 
letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující: 
 

 2003 2004 
60 µg.m-3  30 µg.m-3  
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C. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) 
     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 101,325 kPa.  
 

Účel 
vyhlášení 

Parametr / 
Doba 

průměrování 

Hodnota imisního 
limitu 

Mez tolerance Datum, do 
něhož musí být 

limit splněn 
 Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický 
průměr / 1 h  

200 µg.m-3 NO2, 
nesmí být překročena 
více než 18krát za 
kalendářní rok  

80 µg.m-3 
(40%)* 

1.1.2010 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický 
průměr / 
Kalendářní rok 

40 µg.m-3 NO2 16 µg.m-3 
(40%)* 

1.1.2010 

Ochrana 
ekosystémů 

Aritmetický 
průměr / 
Kalendářní rok 

30 µg.m-3 NOx - Nabytí účinnosti 
tohoto nařízení 

Poznámka: 
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V 
letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující: 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pro 1 
hodinu 

70 µg.m-3 60 µg.m-3 50 µg.m-3 40 µg.m-3 30µg.m-3 20µg.m3 10µg.m-3 

Pro 
kalendářní 
rok 

14 µg.m-3 12 µg.m-3 10 µg.m-3 8µg.m-3 6µg.m-3 4µg.m-3 2µg.m-3 

 
E. Imisní limit  a mez tolerance pro oxid uhelnatý 
     Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - 
objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa 
 

Účel 
vyhlášení 

Parametr / 
Doba 

průměrování 

Hodnota imisního 
limitu 

Mez tolerance Datum, do 
něhož musí být 

limit splněn 
Ochrana 
zdraví lidí 

Maximální 
denní 8hod 
klouzavý 
průměr** 

10  mg.m-3    6 mg.m-3 
 

1. ledna 2005 

Poznámka: 
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 lineárně snižovat - každých dvanáct měsíců tak, aby dosáhla 1. 
ledna 2005 nulové hodnoty.  
 
V letech 2003 až 2004 budou  meze tolerance následující 
** 8hod průměr je připsán dni, ve kterém končí 
 

2003 2004 
3,3 mg.m-3  1,7 mg.m-3  
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F. Imisní limit a mez tolerance pro benzen*  
Účel vyhlášení Parametr / 

Doba 
průměrování 

Hodnota 
imisního 
limitu1 

Mez tolerance Datum, do 
něhož musí být 

limit splněn 
Ochrana zdraví 
lidí 

Aritmetický 
průměr /  
1 rok 

5 µg.m-3 5 µg.m-3 

(100 %)** 
1.1. 2010 

Poznámka: 
1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 
K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
* benzen je také jedním z prekurzorů ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení 
** mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V 
letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
4,375 
µg.m-3 

3,75 
µg.m-3 

3,125 
µg.m-3 

2,5  
µg.m-3 

1,875 
µg.m-3 

1,25 
µg.m-3 

0,625 
µg.m-3 

 

Výsledky 

  Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého  
poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou 
přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx 
s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník 
XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 
2003. Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny krátkodobé (půlhodinové,  hodinové a osmihodinové) imisní  příspěvky 
NOx,   NO2 a CO a v další tabulce jsou roční koncentrace NOx,  NO2  a benzenu s provozem hotelu 
a roční příspěvky hotelu (včetně vyvolané dopravy).  

Tab. 6.  Max. krátkodobé (půlhodinové, hodinové a osmihodinové) imisní  příspěvky provozu  
hotelu  NOx a NO2  a CO  [µg/m3]   

Bod č. Název bodu (směr od 
hotelu) 

NOx 
ΔKmax0,5h  

 

NO2 
ΔKmax1h 

CO 
Kmax8h 

1 ČSPH SHELL (jih) 16,0 1,4 33,9 

2 hotel východ 36,6 3,2 77,2 

3 hotel západ 17,2 1,5 36,5 

4 hotel sever 28,9 2,5 61,2 

5 hotel jih  23,1 2,0 48,9 

6 ČSPH AGIP 23,6 2,1 50,0 

LIMIT nest. 200 10000 
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Tab. 7.  Průměrné roční koncentrace Kr NOx, NO2, a benzenu pro stav s hotelem a příspěvek 
hotelu  k průměrné roční koncentraci  [µg/m3 

Bod č. Název bodu (směr od 
hotelu) 

Kr   
NOx  

 

Δ Kr 
NOx 

 

Kr    
NO2  

 

Δ Kr 
NO2 

 

Kr 
benzen  

 

Δ Kr 
benzen 

 

1 ČSPH SHELL (jih) 18,3 0,39 12,2 0,11 0,8 0,020 

2 hotel východ 19,2 0,91 12,8 0,26 0,8 0,047 

3 hotel západ 19,2 0,41 12,8 0,12 0,8 0,021 

4 hotel sever 19,6 0,71 13,0 0,21 0,8 0,037 

5 hotel jih  18,6 0,55 12,4 0,17 0,8 0,028 

6 ČSPH AGIP 19,2 0,59 12,8 0,18 0,8 0,031 

LIMIT nesta-
noven  40  5  

 
5.   Metodiky výpočtu 

Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu 
dusičitého a hodinových koncentrací  jsou v tomto programu zahrnuty  postupy uvedené  
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. 

Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento 
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní 
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými 
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – 
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje 
výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.  

 
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též standardizovat 

složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a účelům. To zatím učiněno 
není.   

 Při  hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací 
na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2002 a jejich interpretaci na posuzované místo 
v závislosti na jeho umístění,  nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.  

Z hlediska přechodu na nové imisní limity v oblasti predikce znečištění ovzduší (rozptylové 
studie)  není  situace jednoduchá. Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro jednohodinový 
průměr  (dříve půlhodinový) a tak všechny dostupné metodiky výpočtu užívaly rozptylové koeficienty 
pro časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než při průměrování na hodinový 
úsek.  Další problém  nastává u výpočtu oxidu dusičitého NO2. Emisní údaje jsou u zdrojů udávány 
pro sumu oxidů dusíku NOx – v rámci této sumy se v průběhu doby však  mění (zvyšuje) poměrný 
obsah kriteriálního NO2. Přímo v  emisích je obvykle obsah NO2  velmi malý. Predikce výsledné 
koncentrace NO2 musí  mít zaveden mechanizmus zohledňující chemismus přeměny oxidu dusíku 
v atmosféře. Tuto problematiku řeší dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP 
výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Metodika 
SYMOS 97 ve své verzi 2003 tyto úpravy zahrnuje. Dodatek vyšel ve věstníku MŽP ročník XIII, 
částka 4 z dubna 2003. Převod na hodinové koncentrace řeší úpravou rozptylových koeficientů, 
přeměnu NOx na NO2 vztahem závislým na rozptylových podmínkách a délce setrvání NOx 
v ovzduší. Tato úprava v blízkosti zdrojů dává výrazně malé koncentrace NO2 (limitně 10 % obsahu 
NOx). Delší doba používání tohoto postupu prokáže, jakou shodu mají hodnoty tímto způsobem 
predikované, s hodnotami naměřenými. U liniových zdrojů, měření které má autor této RS 
k dispozici, takový pokles nepotvrzují a proto byl užit vztah dle korelací mezi hodnotami NOx a NO2 
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získaných měřením. Vypočtené imisní příspěvky NO2 touto studií jsou proto  vyšší než při aplikaci 
dodatku.  

Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.  

 
6.    Shrnutí výsledků 

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

• Hotel Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina je navrhován do  území, ve kterém nejsou  
překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  
znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes 
existenci blízké dálnice D5.  

• Vyvolaná  doprava provozem hotelu je sice do četnosti značná, avšak převážně 
osobními vozidly, a proto její emisní vydatnost je relativně malá. Vytápění hotelu   je 
elektrické a proto jeho imisní příspěvky do okolí nejsou žádné. 

• Imisní příspěvky provozu hotelu Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina budou velmi malé a  
ani v součtu s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů 

 
7.   Závěr 

Předložený rozbor dokládá, že provoz navrhovaného Kateřina v k.ú. Svatá Kateřina ani 
v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek  ve svém okolí a na 
kvalitě ovzduší se v okolí projeví velmi málo.  

 

 

  

Studii zpracoval:  
 

Ing. Miloš Pulkrábek   
Na Dolinách 1, 147 00 Praha 4     
Autorizace:  Osvědčení o autorizaci dle zákona 86/2002 Sb., §15, odst.1, pís. d) ke 

zpracování rozptylových studií  dle §17,odst. 6. vydalo MŽP dne 
21.8.2003   

    V Praze dne:                      8.10.2004  
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8.   Použité podklady 
1. Zákon č. 86  ze dne 14.února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) 
2. Metodický návod pro posuzování a navrhování opatření ke snižování negativních účinků 

silničního provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981 

3. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity 

4. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel. MŽČR 11/2002 

5. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003 

6. Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší 
z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP ročník XIII, částka 4. 
Duben 2003 
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Studie č. 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AKUSTICKÁ STUDIE 
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Přílohy: 

Obr. č. 1 – Situace (1:2000) 
 
Obr. č. 2 – Model situace-stav s hotelem Kateřina, terén=pohltivý, rok 2006 
 
Obr.č. 3 – Model situace-hluk ze stavební činnosti, průběh limitní izofony 60 dB ve výšce 4 m, 
terén=pohltivý, rok 2005 
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1. Úvod 
Na parcele 350/10 v k. ú. Svatá Kateřina je uvažována stavba „Hotel Kateřina – multifunkční objekt 
pro motoristy“.  Pro účely oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí je účelné zpracovat akustickou studii, ve které bude provedeno  následující: 
- Zhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru navrhované stavby. 
- Vyhodnocení hlukových poměrů ze stavební činnosti související s plánovanou výstavbou hotelu 

a multifunkčního zařízení. 
 
Zjištěné hladiny akustického tlaku A budou porovnány s limitními hodnotami, které jsou požadovány 
současně platným nařízením o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
 
2. Podklady: 
1. Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna  2004. 
2. Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku  z dopravy, vydal VÚVA, 1991, 

novela metodiky pro výpočet  hluku ze silniční dopravy, 1996. 
3. Výpočetní program HLUK+ verze 6.07, registrační číslo 6017, uživatel Ing. Jiří Králíček   

(programový produkt je schválen dopisem Hlavního hygienika České republiky čj. HEM/510-
3272-13,2,9695 ze dne 21.února 1996 pro výpočty v rámci potřeb hyg. služby). 

4. Zpráva: „Hotel Kateřina – multifunkční objekt pro potřeby motoristů v k.ú. Svatá Kateřina“, 
poskytnuto firmou K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8. 

5. Intenzity automobilové dopravy na hlavní komunikační síti v oblasti stavby. 
6. "Metodické opatření pro hodnocení hluku ze stavebního provozu" - výnos hlavního hygienika 

ČSR zn. HEM-321.6-24.7.1980. 
7. Hlukové parametry stavebních strojů - databáze zpracovatele  studie. 
8. Hladiny hluku stavebních strojů při pracovním nasazení (měření ZÚNZ SZP). 
9. ČSN EN ISO 11200 "Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními" 
 
 
3. Popis situace:  
Pozemek pro plánovanou stavbu je situován v těsné blízkosti u jižního okraje dálnice D5 Plzeň – 
Rozvadov u odpočívadla s čerpací stanicí pohonných hmot Shell, parkoviště kamionů a velkoplošné 
tržnice. Dopravně bude hotel Kateřina napojen přes nájezd přímo na dálnici D5. 
Součástí stavby  je hotel s kapacitou 300 lůžek, kasino, restaurace a obchodní plocha  2500 m2. Ve 
venkovním prostoru na pozemku plánované stavby je 287 parkovacích míst pro osobní automobily. 
Rozdělení parkovacích míst je následující: 
-  Hotel:  75 stání 
- Sál:   30 stání 
- Obchodní plocha: 122 stání 
- Restaurace:  60 stání 
 
Objekt hotelu bude maximálně šestipodlažní (předpoklad). 
Z hlediska vyvolané dopravy související s hotelem a multifunkčním zařízením pro motoristy je 
uvažováno 80% tranzitujících  návštěvníků z celkového množství OA. 
V následujícím  jsou uvedeny předpokládané počty jízd na parkovišti v areálu stavby 
(všechna/nákladní) za 24 hodin dne. 
 
- hotel:   150/10 
- multifunkční objekt: 1300/20 
 
Dopravní zatížení okolních komunikací po zprovoznění plánované stavby za 24 hodin dne bude 
v úrovni: 
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Tabulka č. 1: 
Komunikace: Úsek: Charakter: Intenzita 

3-8197 (západně od 
sv. Kateřiny) 

dálniční 6304/2351 D5 

3-8198 (východně od 
sv. Kateřiny) 

dálniční 5991/2562 

3-0110 (západně od 
sv. Kateřiny) 

extravian 2768/150 II/605 

3-0117 (východně od 
sv. Kateřiny) 

extravian 1968/100 

 
Vytápění hotelu a multifunkčního zařízení bude  elektrickou energií. 
 
Jižně od plánované stavby je parkoviště kamionů u ČS – PHM SCHELL, západně je ČS – PHM 
SCHELL. Jižně a jihozápadně jsou dále objekty tržnice. Na opačné straně dálnice proti  plánované 
stavbě hotelu ČS-PHM AGIP. 
Nejbližší obytná zástavby je situována cca jihozápadním směrem za objekty tržnice ve vzdálenosti 
cca 300 m.   
Na situaci 1:2000 – obr. č. 1 v příloze zprávy je umístění hotelu Kateřina a okolní komunikační sítě 
znázorněno.  
 

4. Maximálně přípustné hladiny hluku 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna  
2004 (podklad /1/). 
V následujícím jsou stanoveny limitní hladiny akustického tlaku A ve venkovním chráněném 
prostoru a ve venkovních chráněných prostorách staveb v oblasti plánované stavby. 
Hlukové poměry ve venkovním prostoru jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. Dle § 12 „Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb“ a  přílohy č. 6 podkladu /1/ lze stanovit následující směrné hodnoty: 
- od zdrojů hluku v areálu hotelu  (doprava na  parkovištích a na areálových komunikacích, včetně 

příjezdu a odjezdu +  zdroje hluku technického zajištění - VZT, chlazení): 
  LAeq,T = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlučnějších hodin dne 
                                   40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci 
 
- hluk od vyvolané dopravy související s výše uvedeným záměrem: 
  LAeq,T = 55 dB pro den 
                                   45 dB pro noc (noc je od 2200 do 600 hodin)  
 
- hluk od stávající dopravy v oblasti na veřejné komunikační síti: 
  LAeq,T = 55* dB pro den 
                                   45* dB pro noc   
 
* V okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
(to je  případ  plánovaného  hotelu v těsné blízkosti dálnice D5) platí zvýšené limitní hodnoty: 
  LAeq,T = 60 dB pro den 
                                   50 dB pro noc   
 
Výše uvedené hodnoty   jsou vztaženy k bodům 2 m před fasádou obytných objektů (venkovní 
chráněný prostor staveb), resp. k území pro obytnou zástavbu (venkovní chráněný prostor).  
 
Poznámka: 
Pro hluk ze stavební činnosti při výstavbě plánovaného hotelu Kateřina a multifunkčního objektu pro 
řidiče jsou stanoveny  dle podkladu /1/ ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovních 
chráněných prostorách staveb  od zdrojů hluku v areálu staveniště následující nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku: 
                      LAeq,T  =  60 dB  pro dobu trvání stavby od 7 do 21 hodin 
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            LAeq,T =  50 dB  v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 
            LAeq,T =  40 dB  v době od 22 do 6 hodin 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku přísluší orgánům Hygienické služby.  
 
 
5. Vyhodnocení hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb v místě  plánovaného     
hotelu Kateřina 
Pro zhodnocení hlukové situace ve venkovním chráněném prostoru staveb plánovaného hotelu 
Kateřina byly stanoveny následující sledované body č. 1 - 6: 
 
Tabulka č. 1:  

sledovaný bod 
č: 

umístění: 

1 a 2 2 m před severní fasádou hotelu (přilehlá k dálnici D5) 

3, resp. 6 2 m před západní, resp. východní fasádou hotelu 

4 a 5 2 m před jižní fasádou hotelu 

Umístění sledovaných bodů je uvedeno na situaci - obrázek č. 1 a na výpočetním modelu situace 
obr. 2 a 3 v příloze zprávy. 
 
Výpočet hluku pro stav s plánovanou stavbou hotelu a multifunkčního objektu pro řidiče byl 
proveden pomocí programu HLUK+ verze 6.07 (podklad /3/) pro rok 2006. Byl vytvořen rovinný 
model situace, se základní rovinou výpočtu v úrovni parkoviště hotelu. Údaje o komunikacích, 
objektech a terénu jsou archivovány u zpracovatele studie (soubor „katerden.zad“, „katernoc.zad“). 
Výše uvedené body č. 1 - 6 jsou ve výškové úrovni 3, 9 a 15 m nad základní rovinou výpočtu. 
 
Ve výpočtu byly uvažovány následující stacionární zdroje na střeše objektu hotelu. 
- VZT jednotka (5x)    … LW,A = 70 dB 
- venkovní chladící jednotka (1x)  … LW,A = 75 dB 
 
V následujícím jsou uvedeny výsledky výpočtu v bodech SB č. 1 - 6 pro stav s plánovaným hotele 
Kateřina a s multifunkčním zařízením pro řidiče.  
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Tabulka č. 2 
LAeq,T (dB) Sledovaný bod č: Výška bodu (m): 

Den noc 
3 61,3 53,8 
9 63,3 55,8 

1 

15 64,5 57,2 
3 63,6 56,3 
9 65,5 58,3 

2 

15 66,5 59,3 
3 56,4 49,5 
9 59,0 52,2 

3 

15 60,6 53,6 
3 58,2 48,4 
9 59,8 50,0 

4 

15 60,8 50,9 
3 58,4 48,7 
9 60,4 50,6 

5 

15 61,3 51,5 
3 55,8 48,2 
9 58,3 50,7 

6 

15 60,3 52,8 
 
Z tabulky č. 2 je zřejmé, že ve venkovním chráněném prostoru staveb plánovaného hotelu bude 
před severní fasádou (body č. 1 a 2) překročena limitní hodnota LAeq,T = 60 dB pro den a limitní 
hodnota 50 dB pro noc. V případě ostatních  fasád hotelu bude limit 50 dB překročen ve vyšších 
patrech hotelu. Se zvyšující výškou sledovaného bodu hodnota LAeq,T narůstá. 
Dominantním zdrojem hluku v oblasti je jednoznačně provoz na dálnici D5. 
Dílčí hodnota LAeq,T ve sledovaných bodech SB č. 1 – 6 pouze od stacionárních zdrojů hluku bude 
v úrovni pod limitem 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci. 
 
 
 
6. Vyhodnocení hlukových poměrů ze stavební činnosti související s plánovanou výstavbou 
hotelu Kateřina 
Doba výstavby hotelu Kateřina a multifunkčního objektu pro řidiče je uvažována cca 1 rok  (v 
průběhu roku 2005). Staveniště bude napojeno na dálnici D5 a na silnici II/605. Stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době od 7 - 21 hodin.  
Výstavbu plánovaného areálu  lze rozdělit  na  2 základní etapy:  

- Příprava pozemku a zemní práce: V této etapě bude provedeno založení objektu. Na 
staveništi bude v provozu vrtná souprava na hloubení pilot, bagr a nákladní soupravy pro 
odvoz výkopku. 

- Vlastní výstavba objektů, včetně konečných úprav. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny  dle podkladu /7/ a /9/  ekvivalentní hladiny akustického tlaku   A 
od provozu předpokládaných hlavních mechanismů, které budou použity ve výše uvedených 
hlavních etapách stavby prodejny. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost  10 m od obrysu 
zařízení: 
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Tabulka č. 3: 

Etapa stavby: předpokládané mechanismy: LAeq-10 m  (dB) Využití za den (h) 

vrtná souprava  80 ~3 
rypadlo  78 ~4 
těžký nákladní automobil (např. 
Tatra 815) 

90* (LASEL-7.5 m) ~20 jízd/den 

Příprava 
pozemku a 
zemní práce 

automix 75 (při vypouštění 
betonu) 

90* (LASELl-7.5 m) 

~6 jízd/den 

jeřáb 65 ~6 h 
automix 75 (při vypouštění 

betonu) 

90* (LASELl-7.5 m) 

~4 jízdy/den 

čerpadlo na beton 79 ~2 h 

vibrátor přítlačný 75 ~8 h 
autojeřáb 75 ~2 h 

ruční rozbrušovačka 75  ~3h 

cirkulárka 78 ~3h 

Vlastní výstavba 
objektů 

lehký nákladní automobil (např. 
AVIA)  

87*(LASEL-7.5 m) ~20 jízd{den 

 
...Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho  průjezdu je celková ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota byla  stanovena pro 
vzdálenost referenčního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). Tento cyklus lze pova-
žovat za pojezd po staveništi. 
 
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti je  proveden dle podkladu /6/ 
“Metodické opatření pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu - výnos hlavního hygienika ČSR”, 
zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu: 

LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))           (1) 
  
kde:  
- LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A naměřená  (stanovená) při působení hluku ze 

stavební  činnosti v dB 
- t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti  v minutách, resp. hodinách 
- t2  je celková doba v minutách, resp. v hodinách  od 7 - 21 hodin, resp. od 21 - 7 hodin,  

zmenšená o dobu t1 
- p  je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

(podle ustanovení §12 odst.2 podkladu /1/, kde za noční dobu se považuje doba od 2100 do 700 

hodin) hodnotou 10 
 
Výpočet hlukového zatížení okolí byl proveden pro hlukově nejexponovanější etapu -  zemní práce 
pomocí programu HLUK+. Poloha mechanismů byla předpokládána v místě objektu hotelu. Ve 
výpočtu byl uvažován provoz vrtné soupravy  a rypadla, dále byl uvažován provoz nákladních 
souprav pro odvoz výkopku. Na výpočetním modelu situace – obr. č. 3 je uveden průběh limitní 
izofony LAeq,T = 60 dB ve výšce 4 m pouze od zdrojů hluku souvisejících se stavbou v etapě 
zemních prací. 
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V etapě vlastní výstavby objektů lze předpokládat nižší hodnoty hluku o cca 2 dB, tzn. i menší 
oblast zasaženou nadměrným hlukem stavby ve srovnání s hodnotami v etapě  zemních prací. 
 
Z průběhu izofony je zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby jižně od tržnice budou hodnoty LAeq,T 
pouze od stavební činnosti v úrovni hluboko pod limitem 60 dB. 
 
 
 
7. Závěr 
Na základě výpočtu hluku lze konstatovat následující: 
- Fasády  hotelu budou vystaveny nadměrnému hluku od dopravy zejména po dálnici D5, která je 

dominantním zdrojem hluku v oblasti. Před severní fasádou – body č. 1 a 2 je výrazně překročen 
limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc. V další fázi projektu je nutné navrhnout okna obytných 
místností, včetně větrání, aby byly splněny podmínky §11 na chráněné vnitřní prostory staveb 
hotelu. Dle ČSN 73 0532 je nutné uvažovat s okny obytných místností s hodnotou Rw = 42 dB 
(TZI =4, TZI je třída zvukové izolace oken) v severní fasádě hotelu (přivrácená k dálnici D5) a 
s okny Rw = 39 (TZI = 3) v ostatních fasádách. 

- Zdroje hluku související s provozem hotelu Kateřina (zdroje technického zajištění – VZT, 
chlazení a dále doprava v areálu hotelu na parkovištích) a vyvolaná doprava naprosto neovlivní 
hlukové poměry u nejbližší stávající obytné zástavby jižně od areálu tržnice. Lze konstatovat, že 
dílčí hodnota LAeq,T pouze od zdrojů  hluku v areálu hotelu bude u nejbližší obytné zástavby 
hluboko pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu 
v noci. Je ovšem nutné dodržet hlukové charakteristiky stacionárních zdrojů uvedených v oddíle 
5.této studie.  

- Hluk ze stavební činnosti související se stavbou hotelu Kateřina bude u nejbližší obytné 
zástavby hluboko pod limitem 60 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 – 21 hodin. V noci, 
kdy platí snížené limitní hladiny hluku nelze stavební činnost doporučit.  

 
 
11.10.2004 

      Ing. Jiří Králíček 
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Obr. č. 1 
 

 

SITUACE - SLEDOVANÉ BODY 
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