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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Oznamovatel: GREBNER spol. s r.o.
náměstí Barikád 3/1134, 130 00 Praha 3
IČ: 250 76 6554
DIČ: CZ25076655
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Lán, ředitel

Zodpovědný projektant: Ing. M. Pfeffer
Telefon: 267 285 311
Fax: 271 774 495

 
Investor: ProLogis Czech Republic XX s.r.o., člen koncernu ProLogis

Říčany - Jažlovice, Na Dlouhém 79, 251 01 
IČ: 275 79 620
DIČ: CZ 275 79 620
Statutární zástupce: Ing. Jakub Pelikán – jednatel

Ing. Tomáš Míček – jednatel 
Telefon: 323 606 401
Fax: 323 606 402

Projektant: GREBNER spol. s r.o.
náměstí Barikád 3/1134, 130 00 Praha 3
IČ: 250 76 6554
DIČ: CZ25076655
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Lán, ředitel

Zodpovědný projektant: Ing. M. Pfeffer
Telefon: 267 285 311
Fax: 271 774 495

A.II. IČ oznamovatele
IČ: 250 76 6554

A.III. Sídlo (bydliště) oznamovatele
náměstí Barikád 3/1134
130 00 Praha 3

A.IV.  Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  oprávněného  zástupce 
oznamovatele
Zástupce oznamovatele: Ing. M. Pfeffer, Ing. P. Linhart 

náměstí Barikád 3/1134, 130 00 Praha 3
Telefon: 267 285 311, fax: 271 774 495
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí v     platném znění  

Název záměru: „ProLogis park Štěnovice II 
Skladovací, kompletační a distribuční areál“

Zařazení záměru:
Dle zákona č.100/2001 Sb.  v platném znění  předmětný záměr spadá pod  bod 10.6. 

kategorie II. přílohy č.1 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o 
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto 
případě Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Popis záměru

Areál  ProLogis  park  Štěnovice  II  představuje  rozšíření  stávajícího  skladovacího, 
kompletačního  a  distribučního  areálu  ProLogis  park  Štěnovice.  Areál  se  nachází  v lokalitě 
„Černý les“ jižně od komunikace č.II/180 v k.ú. Štěnovice. Stavbu tvoří dva halové objekty a 
obslužná komunikace. Haly DC4 a DC5 jsou budovány jako trvalé stavby pro účely stavebníka. 
Areál je novostavbou na „zelené louce“ a bude budován v jedné etapě výstavby.

Areál  ProLogis  park Štěnovice II je  určen pro manipulaci  s materiálem, který je  do 
areálu dovážen za účelem další  distribuce.  Haly jsou stavěny pro skladování,  kompletaci  a 
distribuci. Počítá se s dovozem materiálu a jeho vyskladnění v halách a po roztřídění je dále 
nakládán do dalších, menších nákladních vozů a rozvážen k zákazníkům. 

Stavbu  areálu  ProLogis  park  Štěnovice  II  tvoří  dva  halové  objekty pro  skladování, 
kompletaci a distribuci materiálu. Hala DC4 o půdorysném rozměru 221,0x111,0 metrů (10 x 
modul 22,0 m po délce, 10 x modul 11,0 m na šířku) je jednostranně obslužná stejně jako hala 
DC5 s půdorysným rozměrem 309,0x 111,0 metrů (14 x modul 22,0 m po délce, 10 x modul 
11,0 m na šířku). Obě haly mají navrženu čistou světlou výšku 10,0 metrů pod vazník.

ProLogis park Štěnovice (areál s halami DC1, DC2 a DC3) je v tomto oznámení 
označován jako I. etapa celého areálu a ProLogis park Štěnovice II (areál s halami DC4 a 
DC5) je v tomto oznámení označován jako II. etapa celého areálu ProLogis. 

Předmětem  posouzení  je  však  pouze  ProLogis  park  Štěnovice  II,  neboť  na 
ProLogis park Štěnovice již proběhlo zjišťovací řízení a v současné době je již ve fázi 
výstavby.
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Kapacita záměru

Tabulka č.1: Kapacitní údaje o stavbě   

Hala zastavěná 
plocha

skladovací 
plocha

obestavěný 
prostor

počet 
nakládacích 

můstků

počet 
zaměstnanců

DC4 24 585,0 m2 24 531,0 m2 316 570 m3 30 83
DC5 34 283,0 m2 34 299,0 m2 442 610 m3 44 83
Celkem 58 868,0 m2 58 830,0 m2 759 180 m3 74 166

Tabulka č.2: Popis ploch v areálu   

Popis plochy Výměra plocha (m2)
Zastavěná plocha haly DC4 24 531,0
Zastavěná plocha haly DC5 34 299,0
Celková zastavěná plocha hal 58 830,0
Zpevněné plochy - komunikace a parkoviště 38 439,2
Zpevněné plochy - požární komunikace podél hal   4 317,2
Zpevněné plochy celkem 42 756,8
Plocha zeleně 83 875,8
Celková plocha areálu 185 462,6

Haly mají zastavěnou plochu 24 531 m2 (DC4) a 34 299 m2  (DC5). Celkem tedy haly 
tvoří 58 830 m2 zastavěné plochy. Uvnitř hal se počítá s kancelářskými vestavky, které vytvoří 
sociální a administrativní zázemí pro nájemce skladových ploch. 

V areálu  je  počítáno  s pohybem  osobních  automobilů  (zejména  zaměstnanci)  a 
nákladních  vozů  (materiál).  Pro  osobní  automobily  bude  vytvořeno  maximálně  205  stání. 
Nákladní automobily se budou pohybovat po manipulačních plochách. 

Tabulka č.3: Počty zaměstnanců a rozsah dopravy   

Parametr Jednotka Počet
Počet zaměstnanců- I.směna Osoby 100
Počet zaměstnanců – II. směna Osoby 66
Počet parkovacích stání OA PS 205
Počet osobních automobilů/den OA/den 205
Počet nákladních automobilů/den NA/den 140

V areálu bude zaměstnáno cca 166 zaměstnanců, z toho 50 % v hale DC4 a 50 % v hale 
DC5. Provoz areálu bude dvousměnný. 

Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.                                                                                 „ProLogis park Štěnovice II“ 



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                         strana 9

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - jih
Obec: Štěnovice, Plzeň – ÚMO 3  
Katastrální území Štěnovice, Radobyčice 
Parcelní čísla: 

k.ú. Štěnovice:
- parcely v katastru nemovitostí: 1040/1, 1089/6 
- parcely ve zjednodušené evidenci: 625/4, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672, 679, 680, 

681,  682/1,  682/2,  683/1,  683/2,  684/1,  684/2, 
685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 687/2, 690, 804, 818, 
627/3, 627/4

k.ú. Radobyčice:
- parcely v katastru nemovitostí: 887/1

Stavba bude umístěna vedle dálnice D5 ve vzdálenosti cca 10 km jižně od centra Plzně. 
Navrhovaná stavba ProLogis park Štěnovice II se nachází severovýchodně od obce Štěnovice 
v jejím  katastrálním  území  a  částečně  v katastrálním  území  Radobyčice.  Areál  se  nachází 
v lokalitě  „Černý les“,  východní  strana  areálu  sousedí  a  přímo  navazuje  na  ProLogis  park 
Štěnovice. Severně sousedí areál s komunikací č.II/180.

Pozemek určený pro vybudování ProLogis parku Štěnovice II je mírně svažitý od severu 
k jihu,  pozemek  je  nezastavěný,  v současné  době  je  využíván  pro  zemědělskou  výrobu. 
Průměrná nadmořská výška lokality je 380 m.n.m. Vzhledem k sousednímu již zasíťovanému 
pozemku, na který areál ProLogis park Štěnovice II navazuje, je celý pozemek zajištěn sítěmi 
inženýrské  infrastruktury.  Dopravně  je  pozemek  napojen  na  silnici  č.II/180,  která  probíhá 
souběžně s dálnicí podél severní hranice pozemku.

Podél  severní  hranice areálu vede komunikace č.II/180.  Podél  východní  strany areál 
navazuje  na v současné době realizovaný areál  ProLogis  park Štěnovice.  Z jižní  části  areál 
navazuje na stávající zemědělskou půdu a následně na lužní porost kolem Losinského potoka a 
ze západní části pokračují stávající zemědělské pozemky. 

Soulad stavby s územním plánem

Průmyslová zóna Štěnovice je zahrnuta do územního plánu v roce 1993. Části území, 
které  jsou  předmětem zájmu aktivit  ProLogis  byly zahrnuty do  2.  změny územního  plánu 
15.10.2004.  Územní  plán  neobsahuje  žádné regulativy pokud jde o výšky objektů,  rozsahy 
objektů atd. Zakazuje skladování chemických, jedovatých a radioaktivních látek. 

V současné době je zpracován nový návrh územního plánu. Podle návrhu územního 
plánu obce Štěnovice je plocha uvažovaná pro výstavbu areálu na funkčním území s určeným 
účelem  využití  na  smíšené  území  průmyslové  a  zemědělské  výroby,  služeb  a  technické 
infrastruktury.  Návrh  územního  plánu  Štěnovice  zpracoval  ing.arch.  Petr  Frei,  Atelier  pro 
architekturu a urbanismus, Fibichova 7, Plzeň, v květnu 2007.

Smíšené území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury 
je určeno pro umístění zařízení průmyslové a zemědělské výroby a to  převážně těch, která 
nemohou  být  z důvodů  hygienických  či  jiných  (např.  dopravních)  umístěna  v ostatních 
funkčních plochách. Bez omezení je možné na ploše umisťovat zařízení průmyslu, zemědělské 
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velkovýroby a služeb všeho druhu při respektování vzájemných omezujících faktorů, které jsou 
zpravidla  řešitelné  regulací  a  zónováním  uvnitř  průmyslového  území  (generel)  a  které 
respektují podmínky PHO II. stupně vodního zdroje Plzeň – Homolka. 

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky návrhu územního plánu obce Štěnovice.

Výřez návrhu územního plánu obce Štěnovice 

Tato stavba je druhou stavbou, která se bude nacházet ve „Výrobně - obchodní zóně 
17,5 ha“ – první stavbou je již v současné době stavěná I.etapa tohoto areálu. Průmyslová zóna 
Štěnovice  byla  vymezena  pro  různé  nebytové  funkce  již  v územním  plánu  v roce  1993. 
Rozšíření této zóny zahrnující celý soubor pozemků připravované „Výrobně - obchodní zóny 
17,5  ha“  bylo  definováno  „Obecně  závaznou  vyhláškou o  závazných  částech  2.  změny a 
doplňků územního plánu sídelního útvaru Štěnovice“ schválenou obecním zastupitelstvem dne 
29.9.2004 s nabytím právní moci v 10/2004.

V příloze  oznámení  je  doloženo  vyjádření  Obecního  úřadu  Štěnovice,  odboru 
výstavby,  č.j.  výst.390/07  ze  dne  21.9.2007,  ve  kterém  stavební  úřad  potvrzuje,  že 
posuzovaný  záměr  vybudování  skladového,  kompletačního  a  distribučního  areálu 
sestávajícího ze dvou hal je v souladu s územním plánem obce Štěnovice. 

B.I.4. Údaje o existujících inženýrských sítích

Výstavba inženýrských sítí

Projektová  dokumentace řešení  vlastního skladového,  kompletačního a  distribučního 
areálu navazuje na dokumentaci „Napojení výrobně obchodní zóny na vnější infrastrukturu“. 
Dne 12.6 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na vnější infrastrukturu č.j. výst 211/05, 
které dne 7.7.2006 nabylo právní moci. Tato projektová dokumentace řeší napojení areálu na 
komunikace a inženýrské sítě. Je členěna do níže uvedených stavebních objektů.
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Stavební objekt (SO) Výrobně – obchodní zóna Štěnovice 17,5 ha
SO 01 Přívodní vodovodní řad
SO 02 Vodojem
SO 03 Plynovod včetně regulační stanice 2500 m3/hod
SO 04 Rekonstrukce VN 22 kV a přípojka včetně trafostanice 400 kVA
SO 05 Přeložka linky 110 kV
SO 06 Napojení zóny na komunikaci II/180
SO 07 Přípojka slaboproudu

Termín zahájení stavby byl 09/2006, termín dokončení stavby je 12/2007. Celková doba 
výstavby inženýrských sítí bude 16 měsíců. 

Řešení vnitřních sítí navazuje na zpracované a projednané napojení areálu.

Napojení na inženýrské sítě 

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní přivaděč Losiná – Štěnovice. 
Plynovod se  připojí  na  stávající  vysokotlaký plynovod a  v areálu  se  zřídí  regulační 

stanice. 
Zásobování  elektrickou  energií  bude  z distribuční  sítě  ZČE  přípojkou  22  kV. 

Zásobování  elektrickou  energií  bude  provedeno  ze  spínací  trafostanice  TS-00  umístěné  na 
severní straně areálu první etapy.

Odkanalizování splaškovou kanalizací bude provedeno kanalizační stokou na ČOV do 
Štěnovic. 

Kanalizace dešťová, která odvodní střechy a zpevněné plochy, bude svedena přímo nebo 
přes odlučovače ropných látek do retenční nádrže umístěné v areálu o objemu 2 135 m3. Přepad 
z retenční nádrže bude sveden do Losinského potoka. Kanalizace ze zpevněných ploch, kde 
není  vyloučeno znečištění  srážkových vod ropnými látkami,  bude také svedena do retenční 
nádrže, ale až po průchodu odlučovači ropných látek.

Stávající inženýrské sítě na pozemku

V okolí areálu probíhají následující vedení: 
- v severní části areálu probíhá VN elektrické napětí (110 kV a 22 kV) distribuční sítě, 
-  na  pozemku  se  nacházejí  stávající  telekomunikační  vedení  -  optické  a  standardní 

telekomunikační kabely. 
Kromě  těchto  vedení  není  výstavba  ovlivněna  dalšími  vedeními  nebo  ochrannými 

pásmy.

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

Charakter záměru

Jedná se o výstavbu nového skladovacího, kompletačního a distribučního areálu (dále 
pouze „areál“). 
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Možnost kumulace s jinými záměry

Areál se bude nacházet v plánované zóně určené pro výrobu a služby. Jeho výstavba 
bude navazovat na v současné době povolovanou první etapu – ProLogis park Štěnovice (haly 
DC1, DC2 a DC3). Další záměry, které se předpokládají  umístit do této zóny, nejsou zatím 
známy. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

B.I.5.  Zdůvodnění  potřeby  záměru  a  jeho  umístění,  včetně  přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z     hlediska životního prostředí)   
pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby a umístění záměru

Navrhovaná  stavba  ProLogis  park  Štěnovice  II  sousedí  na  východní  straně  s již 
budovaným  areálem  skladovacího,  distribučního  a  kompletačního  areálu  ProLogis  park 
Štěnovice. Sousední pozemek se stávajícím areálem byl zvolen s ohledem na již připravené sítě 
inženýrské infrastruktury a s ohledem na zajištěnou dopravní obslužnost. 

Potřeba  záměru  vyplývá  z nutnosti  překládky  zboží  převáženého  ze  západní  části 
Evropy na východní část a z východní části na západní část. Umístění záměru bylo zvoleno 
z následujících důvodů: 
- realizace I.etapy výstavby
- výhodné strategické umístění
- výměra a jednoduchost vlastnických vztahů
- výhodné technické vazby na vnější infrastrukturu
- zřetelné urbanistické vazby na územní plán obce
- nekonfliktnost se zájmy ochrany životního prostředí

2 Přehled zvažovaných variant

U  posuzovaného  záměru  nebylo  zvažováno  variantní  řešení.  Posuzované  řešení 
z hlediska velikosti a dispozičního řešení vyplývá z potřeb investora, z dosavadních zkušeností 
z jiných areálů a z dispozičního řešení  tohoto pozemku. Pouze pro porovnání jsou uvedeny 
v následujícím textu hypotetické varianty: 

1. Pasivní nulová varianta
2. Aktivní nulová varianta
3. Varianta ekologicky optimální
4. Varianta předkládaná oznamovatelem

ad 1. Pasivní nulová varianta
Při  této  variantě  by  se  předpokládalo,  že  by  se  i  nadále  pozemek  zemědělsky 

obhospodařoval. 
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ad 2. Aktivní nulová varianta
Při  této  variantě  by  se  předpokládalo,  že  by  se  zde  umístil  jiný  záměr  v souladu 

s platným územním plánem. 

ad 3. Varianta ekologicky optimální
Ekologicky  optimální  varianta  obnáší  takové  řešení,  kdy  by  nedocházelo  vlivem 

provozu posuzovaného záměru haly k negativnímu vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. 

ad 4. Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta  předkládaná  oznamovatelem  je  navržena  na  standardní  úrovni  a  v  mnoha 

aspektech  se  blíží  k  ekologicky optimální  variantě.  Objekt  bude  vytápěn zemním plynem, 
dešťové vody z parkování a manipulačních ploch budou předčištěny v odlučovačích ropných 
látek, nebudou zde skladovány žádné nebezpečné chemické látky a přípravky.

Pokud budou brána v úvahu doporučení a navržená opatření uvedená v kapitole D.IV., 
dojde k maximálnímu přiblížení varianty předkládané k variantě ekologicky optimální.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Urbanistické řešení

Stávající  areál  ProLogis  park  Štěnovice  se  třemi  halami  určenými  pro  skladování, 
kompletaci a distribuci bude výstavbou areálu ProLogis parku Štěnovice II doplněn o další dvě 
haly.  Všechny haly v celém areálu vychází  ze stejného typu, vzhledově jsou shodné.  Jde o 
přízemní haly s výškou atiky 13,0 metrů a s nakládacími můstky na podélné straně hal.  Po 
dokončení  obou areálů bude hlavní  doprava probíhat  po páteřní  čtyřproudé komunikaci,  ze 
které se odbočuje směrem na východ k prvním třem halám stávající první etapy, na západ pak 
k nově vznikajícím dvou halám. Haly celého areálu mají shodně řešený barevný plášť z lehkých 
panelů, haly jsou podtrženy betonovými sokly.

Urbanistické řešení areálu vychází z územního plánu, podmínek maximální účelovosti a 
jednoduchosti řešení. Jedná se o areál, který má nejužší vazby na dopravní tepnu, dálnici D5. 
Urbanistické  řešení  areálu  vychází  z provozních,  morfologických  a  územně  plánovacích 
podmínek. Na pozemku budu umístěny dvě haly obdélného půdorysu, příjezdové komunikace, 
manipulační a odstavné zpevněné plochy. Podél východní hranice areálu se bude nacházet již 
realizovaný areál ProLogis park Štěnovice se třemi halami. 

Architektonické řešení

Architektonické  řešení  je  poplatné  účelu  staveb  a  přizpůsobuje  se  filozofii  firmy i 
designu hal. Ve světě jsou vybudovány desítky areálů a všechny jsou si podobné. Je to součást 
firemní kultury prověřená mnoha lety provozu. Strohé technické řešení fasád bude ozeleněno 
popínavými rostlinami. 

Vzhled hal vychází z funkčního a provozního hlediska stavby. Při návrhu je důležitým 
nástrojem  výsledného  řešení  kvalitní  materiálové  a  barevné  provedení,  alespoň  částečné 
rozčlenění ploch a doplňující návrh přilehlých ploch po stránce zeleně a drobné architektury.
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Vzhledem  k rozměrům  nelze  potlačit  průmyslový  charakter  stavby,  proto  je  tento 
charakter v materiálovém a barevném řešení přiznán. 

Fasády jsou obloženy plechovými profilovanými fasádními panely, přičemž převažující 
barva  fasád  RAL 9006  (aluminium),  zelený  pruh  pod  atikou  RAL 6005,  vestavek  (rohy 
haly) bude zvýrazněn barvou RAL 7016 (antracitová šedá),  sokl  do výše 2,2 metru bude z 
pohledového betonu (šedá). 

Provozní řešení

Vjezd do areálu je zajištěn ze státní komunikace č.II/180 na severní straně areálu. U 
vjezdu je situována vrátnice, společná pro oba distribuční a skladovací areály ProLogis parku 
Štěnovice.  Přes  vrátnici  se  bude  vjíždět  do  areálu  na  komunikaci,  ze  které  se  najíždí 
k jednotlivým objektům. Páteřní komunikace v areálu je čtyřproudá a vede areálem od severu 
k jihu. Z páteřní komunikace jsou odbočky k jednotlivým halám, přičemž haly DC4 a DC5 jsou 
jednostranně obslužné z jižní strany.

U  hal  jsou  situovány  rozlehlé  manipulační  plochy.  Skladovací  prostor  hal  bude 
pronajímán jednotlivým nájemcům, dle jejich požadavků na plochu. V každé hale se počítá 
s realizací dvou kancelářských vestavků, které umožní působení administrativních pracovníků 
jednotlivých nájemců. Vestavky obsahují kanceláře, sociální zázemí pro pracovníky ve skladu a 
prostor pro řidiče kamionů.

Celý areál včetně první etapy bude organizačně členěn na šest základních částí:

I. Část
Je obslužná a  slouží  jednotlivým samostatným ekonomickým subjektům jako servisní 
organizace. Pečuje o funkce areálu jako celku. Jedná se zejména o péči pro bezpečný 
provoz na komunikacích, vnitroareálové osvětlení, péči o zeleň, oplocení, bezpečnost atd.

II. Část
Bude tvořit samostatný ekonomický a právní subjekt, skladovací hala DC1.

III. Část
Bude tvořit samostatný ekonomický a právní subjekt, skladovací hala DC2.

IV. Část
Bude tvořit samostatný ekonomický a právní subjekt, skladovací hala DC3.

V. Část
Bude tvořit samostatný ekonomický a právní subjekt, skladovací hala DC4.

VI. Část
Bude tvořit samostatný ekonomický a právní subjekt, skladovací hala DC5.

Technologie skladování

V areálu nebude prováděna výroba - objekty hal jsou určeny pro skladování, kompletaci 
a distribuci  a proto jediným vstupním materiálem budou hotové produkty nebo polotovary, 
které budou dále distribuovány. 

Provoz hal, jejich konstrukce i uspořádání umožňuje skladování v regálových systémech 
stejně jako volné skladování na ploše. Materiál je do hal distribuován vraty na jižních stranách 
hal, vrta jsou doplněna vyrovnávacími nakládacími můstky a těsnicími límci. 

Manipulace materiálu v halách se provádí vysokozdvižnými akumulačními vozíky, pro 
něž je u štítových stěn hal vymezena plocha pro nabíjení vozíků. 

Skladování  zboží  v areálu  se  bude  provádět  podle  provozního  řádu,  manipulace  se 
zbožím se bude provádět pouze v prostorách hal. 
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Celý  areál  i  jednotlivé  stavby v areálu  stejně  jako  uvažovaný  provoz  skladování  a 
distribuce materiálu a zboží v halách je navržen a bude provozován s respektováním platných 
bezpečnostních předpisů a opatření. Pro provoz areálu bude zpracován provozní řád.

Druhy skladovaného zboží

Skladované zboží bude tvořeno širokým sortimentem baleného spotřebního zboží apod.
V areálu je požárně bezpečnostním řešením stavby omezeno skladování nebezpečných 

materiálů. Nebudou se zde skladovat nebezpečné chemické látky ani přípravky. 
Nebude zde skladováno zboží podléhající zkáze, tudíž nebude potřebné ani chlazení a 

tudíž ani chladící agregáty. 
V případě relevantních druhů zboží může distribuce zahrnovat též montáž komponentů, 

třídění, balení a expedici. Distribuční činnost v oblasti výpočetní techniky může zahrnovat také 
například montáž hardwarových komponentů a systémů software. 

Nepředpokládá se přelévání či přesýpání zboží z větších nádob do menších.

Stavební objekty

Posuzovaný záměr se skládá z následujících stavebních objektů: 

SO.01 - Skrývka ornice a HTÚ
SO.02 - Napojení zóny na komunikaci II/180
SO.03 - Komunikace areálové a parkoviště
SO.04 - Hala DC4
SO.05 - Hala DC5
SO.06 - Kanalizace splašková 
SO.07 - Kanalizace dešťová kanalizace a drenáže; 
SO.08 - Retenční nádrž
SO.09 - Vodovod
SO.10 - Plyn a regulace tlaku
SO.11 – Rozvody VN, trafostanice TS-05 a TS-06
SO.12 – Rozvody NN a VO
SO.13 – Rozvody slaboproudu
SO.14 - Oplocení
SO.15 - Čisté terénní úpravy a sadové úpravy
SO.16 - Terénní úpravy

Popis hal DC4 a DC5

Dispozičně  jde  o  přízemní  haly  s jediným  skladovacím  prostorem  v celém  objemu 
stavby, v jižních rozích jsou do hal vestavěny administrativní patrové vestavky se sociálním 
zázemím pro zaměstnance s  kancelářemi nájemců. Do haly je přístup zaměstnanců zajištěn 
průchodem  přes  administrativní  vestavek,  pro  manipulaci  s materiálem  je  jižní  strana  hal 
vybavena  řadou  vrat  s osazenými  nakládacími  můstky.  Před  můstky  je  okolní  terén 
s komunikací snížen vůči ±0,000 o 1,20 metru pro jednoduchou manipulaci s materiálem. Do 
vestavků je situována denní místnost zaměstnanců, kancelářské prostory a šatny s umývárnami 
pro zaměstnance. V přízemí navazuje na vstupní chodbu a přízemní kancelář místnost řidičů 
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pro  vyřizování  administrativy  spojené  s přebírkou  dovezeného  a  exportovaného  zboží  a 
materiálu.  Pro  řidiče  expedičních  firem  je  v přízemí  sociální  zařízení,  přizpůsobené  i  pro 
tělesně postižné osoby. 

Stavebně jsou haly železobetonovým skeletovým systémem v rastru 22 x 11 metrů se 
systémem průvlaků a  vaznic nesoucích lehký skládaný střešní  plášť s povlakovou krytinou. 
Nosnou  konstrukci  dvoupodlažních  vestavků  tvoří  vložené  železobetonové  sloupy 
s monolitickými  stropními  deskami  na  trapézovém  plechu  jako  skrytém  bednění.  Vnější 
opláštění hal je provedeno z vodorovně kladených lehkých panelů systémového opláštění (jako 
je například TRIMO). Po celém obvodu objektu hal je betonový sokl do výše + 2,200 m nad 
podlahu, v místech nakládacích můstků (na jižní straně hal) je sokl zvýšen na úroveň + 4,200 m 
nad podlahu haly. Obslužná vrata pro manipulaci s materiálem jsou na jižní straně hal, vrata 
jsou  doplněna  nakládacími  můstky  a  těsnicími  límci  u  všech  vrat  s nakládacím  můstkem. 
Založení hal bude provedeno s ohledem na obtížné základové poměry na pilotách.

Základy hal budou tvořeny vrtanými pilotami s monolitickými hlavicemi,  do kalichů 
pilotových hlavic budou vetknuty sloupy montovaného skeletového systému haly. Přes hlavice 
pilot  budou  po  celém  obvodu  haly uloženy sendvičové  základové  prahy a  na  ně  soklové 
sendvičové panely - systém prefabrikovaných montovaných průvlaků.

Provoz v halách bude probíhat od nakládacích můstků do prostor skladování a zpětná 
distribuce bude realizována na stejné straně. Jde o jednostranně obslužné haly, které umožňují 
regálové skladování v halách.

Areál ProLogis parku Štěnovice II bude po dokončení celého areálu oplocen po celém 
obvodu pletivem výšky 2,0 metry, na vjezdu do areálu budou osazena posuvná vrata a závory 
ovládané z vrátnice s trvalou obsluhou, která kontroluje vstup a vjezd do areálu. Ostraha areálu 
bude mít navíc v povinnostech pravidelné obchůzky areálu.

Doprava a přístupové cesty

Posuzovaný areál bude napojen na areálovou komunikaci vybudovanou v rámci první 
etapy ProLogis parku Štěnovice. Hlavní areálová komunikace se bude nacházet na rozhraní 
obou etap a bude tvořit páteřní komunikaci obou areálů. Z hlediska posuzovaného záměru (II. 
etapy)  bude  tato  komunikace  tvořit  východní  hranici  areálu.  Přes  vrátnici  je  tato  páteřní 
komunikace napojena na veřejnou komunikaci II/180 na severní straně areálu.

Demolice

Na území se nenacházejí žádné stavby, tudíž demolice staveb se nepředpokládají.

Požadavky na kácení vzrostlé zeleně

V souvislosti s realizací stavby se nepředpokládá kácení zeleně. Na pozemcích stavby se 
nenachází žádná stromová ani keřová zeleň. 
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Popis zařízení staveniště

Zařízení  staveniště  bude  situováno  uvnitř  areálu  v severovýchodní  části  z mobilních 
buněk. Příjezd na pozemek v době realizace záměru bude zajištěn po komunikaci č.II/180 a 
vjezdem  na  realizovanou  stavbu  ProLogis  park  Štěnovice  (I.etapa).  Napojení  technické 
infrastruktury  bude  provedeno  z areálu  ProLogis  parku  Štěnovice  (I.etapa)  na  který  areál 
navazuje. Jedinou podmiňující investicí je dobudování posílení vodovodního přivaděče Losiná. 
Voda  v průběhu  výstavby bude  odebírána  z areálového  rozvodu  provedeného  v první  etapě 
výstavby z hydrantu  osazeného na zaslepenou odbočku areálového vodovodního řadu první 
etapy pro druhou etapu. Elektrická energie bude zajištěna osazením dočasného staveništního 
transformátoru napojeného na spínací trafostanici TS-00. 

Vlastní práce budou rozděleny do 4 etap:
1) sejmutí ornice 
2) založení stavby za použití vrtných souprav (piloty) a hutnící techniky (válce)
3) realizace vlastních skladových hal
4) dokončovací stavební práce

Provádění vlastních prací

I. etapa 
Sejmutí ornice v celé ploše v mocnosti 20 cm s přesunutím na meziskládku uvnitř areálu 
k dalšímu  použití.  Sejmutá  ornice  není  vhodná  k zemědělským  účelům  vzhledem  ke 
zvýšenému  obsahu  težkých  kovů.  Ornice  bude  ponechána  v areálu,  protože  je  vhodná 
k úpravám zelených ploch apod.
Následně budou provedeny hrubé terénní úpravy. Většina vytěžené zeminy bude použita pro 
násypy. 

II. etapa 
V této  etapě  se  provede  založení  stavby  za  použití  vrtných  souprav  (piloty)  a  hutnící 
techniky (válce). Na stavbu se navezou podkladní materiály (štěrky – lom Litice cca 10 km, 
štěrkopísky – pískovna Příšov cca 25 km, beton – betonárka Černice cca 5 km). 

III. etapa 
Tato etapa obnáší realizaci vlastních skladových hal. Konstrukční systém bude montovaný 
železobetonový  skelet  s lehkým  ocelovým  obvodovým  pláštěm.  Prefabrikáty  budou 
vyráběny pravděpodobně v Prefa Praha. Doprava prefabrikátů se předpokládá po železnici 
s vykládkou na nádraží Starý Plzenec příp. na nákladovém nádraží Plzeň. Z železničního 
nádraží - dopravní vzdálenost cca 8 – 10 km, budou naváženy těžkou nákladní dopravou 
(trajlery,  tahače  a  jiné).  Montáž  se  provede  těžkými  autojeřáby (Coles,  pásový  jeřáb). 
Autojeřáby  se  budou  po  staveništi  pohybovat  po  zpevněných  plochách.  Materiál  pro 
vestavby se  dopraví  kamiony po  silnicích  od  výrobců.  Beton  bude  dovážen  z nejbližší 
betonárny, např. z Černic nebo od jiného dodavatele.

IV. etapa 
Tato etapa zahrnuje především dokončovací stavební práce. Provedou se venkovní úpravy – 
komunikace uvnitř areálu, zpevněné plochy, sadové úpravy. Předpokládaná mechanizace – 
nákladní automobily, JSB, kamiony, dozery, autojeřáby středního dosahu. V této etapě se 
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realizuje konečné oplocení areálu a dostavba drobných objektů. V závěru budou realizovány 
sadové úpravy.

Ostatní požadavky
Na  stavbě  budou  prováděny  pravidelné  kontroly  technického  stavu  strojů  a 

mechanizace. Zemní práce budou prováděny za podmínek vyplývajících ze zákona o státní 
památkové péči a pod dohledem archeologa. V případě archeologických nálezů bude umožněno 
provedení případného archeologického výzkumu. 

Technická a organizační opatření při výstavbě:
- V případě potřeby v době skrývky ornice a při nakládání přebytečné ornice a zeminy na 

nákladní vozidla při nepříznivých povětrnostních podmínkách provádět zkrápění ploch, kde 
by mohlo dojít k nadměrnému vzniku prachových emisí.

- Při  odvozu materiálu,  který by mohl  být zdrojem prachu, zajistit  zaplachtování ložných 
ploch nákladních vozidel.

- Důsledně dbát,  aby nedošlo k úniku pohonných hmot a hydraulických olejů z použitých 
stavebních mechanizmů.

- Pro  vyloučení  rizika  vlivu  na  kvalitu  spodní  vody  je  nutno  při  výstavbě  pravidelně 
kontrolovat technický stav mechanismů. Na ploše neskladovat látky škodlivé vodám. 

- Stání  vozidel  zajistit  na zpevněných plochách.  V případě zajištění  netěsností  v palivové 
soustavě  může  dojít  k úkapům,  případně i  k úniku  nafty z vozidla.  Tyto úniky je  třeba 
bezprostředně zlikvidovat. 

- V průběhu výstavby kontrolovat technický stav vozidel z hlediska hlučnosti.
- Organizačně omezit dobu provozu hlučných mechanismů na nezbytně nutnou dobu.
- U vozidel vyjíždějících z prostoru výstavby na veřejnou komunikaci je třeba kontrolovat 

případně i očistit pneumatiky tak, aby nedocházelo k znečišťování vozovky.
- U vozidel je třeba dbát i o dobrý technický stav z hlediska plynných emisí.
- Smluvně zabezpečit likvidaci vzniklých odpadů ze stavby oprávněnými subjekty.

Nároky na pracovní síly a směnnost

Celkově  bude  v areálu  objektu  pracovat  166  zaměstnanců  ve  dvou  směnách  -  100 
zaměstnanců dopoledne a 66 zaměstnanců odpoledne, z toho 50 % v každé hale.  Z uvedeného 
počtu zaměstnanců bude cca 140 zaměstnanců ve skladu a 26 v administrativě. Administrativa 
bude mít pouze jednosměnný provoz. Hlavní pracovní doba bude 6:00 – 14:00. Provoz areálu 
bude 365 dní v roce, tj. včetně sobot a nedělí.

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

Termín zahájení stavby: 04/2008
Termín dokončení stavby: 12/2010
Doba výstavby je 21 měsíců.
Realizace stavby po etapách se nepředpokládá. 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavba  bude  umístěna  v  Plzeňském  kraji  v katastrálním  území  obcí  Štěnovice  a 
Radobyčice v lokalitě zvané „Černý les“. Příslušným stavebním úřadem je stavební úřad Obce 
Štěnovice,  Čižická  133,  332  09  Štěnovice.  Dotčenými  územně  správními  celky  budou 
Plzeňský kraj, obec Štěnovice a Radobyčice. Obec Radobyčice je ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností Plzeň a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Úřad 
městské části Plzeň 3.

B.I.9. Výčet    navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,   
které budou tato rozhodnutí vydávat     

Oznámení bude sloužit jako podklad pro následující rozhodnutí:
- Územní rozhodnutí - bude vydávat Obecní úřad Štěnovice, odbor výstavby 
- Stavební povolení - bude vydávat Obecní úřad Štěnovice, odbor výstavby
- Kolaudační  rozhodnutí  –  bude  vydávat  Obecní  úřad  Štěnovice,  odbor  výstavby, 

Čižická 133, 322 09  Štěnovice
- Povolení nových zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č.86/2002 Sb., o ovzduší 

v platném  znění,  §  17  –  bude  vydávat  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor 
životního prostředí. 

- Vodohospodářské povolení - bude vydávat Městský úřad Přeštice, odbor životního 
prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.                                                                                 „ProLogis park Štěnovice II“ 



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                         strana 20

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
(například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Zábor zemědělského půdního fondu   a pozemků určených k     plnění funkce lesa  

Pozemek  na  kterém  má  být  realizována  stavba,  je  v současné  době  využíván  k 
zemědělským účelům. Realizací  této stavby dochází  k  trvalému záboru zemědělské půdy o 
ploše 17,7482 ha. Z hlediska kvality se jedná o zábor zemědělské půdy s třídou ochrany 
ZPF II a III. Vynětí ze ZPF bude zajištěno do vydání územního rozhodnutí. 

Realizací  stavby  ProLogis  park  Štěnovice  II  nedojde  k záboru  pozemků  určených 
k plnění funkce lesa.

Tabulka č.4: Zábory dle tříd ochrany ZPF  

třída ochrany ZPF trvalý zábor v ha kód BPEJ 
I 0 -
II 16,4912 4.15.10, 4.14.10, 4.26.11
III 1,2570 5.50.11
IV 0 -
V 0 -

Celkem 17,7482

Tabulka č.5: Pozemky určené k     vynětí ze ZPF – k.ú. Štěnovice  

Parcelní číslo
Zjednodušená 

evidence 

výměra v 
ha 

trvalý 
zábor v ha 

Stávající 
kultura 

Výměra 
odnímaného 

pozemku v ha 

Kód BPEJ popř. 
klimatický region a HPJ 
příslušející k uvedené 
výměře a pozemku 

670/1 1,4164 1,4164 orná půda 0,2854 4.14.
1,1310 4.15.

671/1 0,0145 0,0145 orná půda 0,0145 4.15.
670/2 1,3188 1,3188 orná půda 1,2139 4.15.

0,1049 5.50.
671/2 0,1222 0,1222 orná půda 0,1222 4.15.
672 0,8308 0,8308 orná půda 0,8308 5.50.
679 0,6050 0,6050 orná půda 0,2837 4.15.

0,3213 5.50.
680 0,1636 0,1636 orná půda 0,1636 4.15.
681 2,2910 2,2910 orná půda 0,1899 4.14.

2,1011 4.15.
690 0,0396 0,0396 orná půda 0,0396 4.14.
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818 0,0493 0,0493 orná půda 0,0493 4.14.
804 0,4759 0,0667 orná půda 0,0667 4.15.
682/2 2,3720 2,3720 orná půda 0,0913 4.14.

2,2807 4.15.
682/1 0,5428 0,5428 orná půda 0,5428 4.15.
683/1 0,5625 0,5625 orná půda 0,5625 4.26.
684/2 0,5746 0,5746 orná půda 0,3608 4.15
683/2 0,5893 0,5893 orná půda 0,5359 4.15.

0,0534 4.26.
684/1 0,6595 0,6595 orná půda 0,1260 4.15.

0,5335 4.26.
687/2 1,0025 0,1918 orná půda 0,1918 4.26.
685/3 1,2285 1,2285 orná půda 1,2285 4.26.
685/2 0,6154 0,6154 orná půda 0,6154 4.26.
685/4 0,5721 0,5721 orná půda 0,5721 4.26.
625/4 0,4261 0,4261 orná půda 0,4261 4.26
685/1 1,8662 1,8662 orná půda 0,5645 4.15

1,3017 4.26
627/3 0,7400 0,4204 orná půda 0,4204 4.15.
627/4 0,3191 0,2091 orná půda 0,2091 4.15.
Celkem (ha) 19,3977 17,7482 17,7482

Tabulka č.6: Seznam pozemků dotčených stavbou  

KN 
Kat.č.

ZE
Parc.č.

Kat.území List vlastnictví Vlastník

1089/6 Štěnovice Parcela  není 
zapsána na LV

Využití pozemku: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha

625/4 Štěnovice LV č.766 Stanislav Knížek, Losinská 18, Štěnovice
1040/1 670/1 Štěnovice LV č. 10 002 ČR – Pozemkový fond ČR
1040/1 670/2 Štěnovice LV č. 838 1/2  Ladislav  Herejk,  Sladovnická  21,  Plzeň 

Lobzy
1/6 Pavel Pech, Polední 41, Plzeň Lobzy
1/6  Zdeněk  Pech,  Toužimská  13,  Plzeň 
Bolevec
1/6  Václav  Pech,  Sokolovská  141,  Plzeň 
Bolevec

1040/1 671/1 Štěnovice LV č. 10 002 ČR – Pozemkový fond ČR
1040/1 671/2 Štěnovice LV č. 838 1/2  Ladislav  Herejk,  Sladovnická  21,  Plzeň 

Lobzy
1/6 Pavel Pech, Polední 41, Plzeň Lobzy
1/6  Zdeněk  Pech,  Toužimská  13,  Plzeň 
Bolevec
1/6  Václav  Pech,  Sokolovská  141,  Plzeň 
Bolevec

1040/1 672 Štěnovice LV č.51 Jaroslav Pouch, Farní 347, Štěnovice
Vladimír Pouch, Selská 98, Štěnovice

1040/1 679 Štěnovice LV č.131 Vojtěch Mařík, K lomu 297, Štěnovice
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1040/1 680 Štěnovice LV č.131 Vojtěch Mařík, K lomu 297, Štěnovice
1040/1 681 Štěnovice LV č.131 Vojtěch Mařík, K lomu 297, Štěnovice
1040/1 682/1 Štěnovice LV č.59 Jaroslav Vykoukal, Čeminy 47
1040/1 682/2 Štěnovice LV č.59 Jaroslav Vykoukal, Čeminy 47
1040/1 683/1 Štěnovice LV č.59 Jaroslav Vykoukal, Čeminy 47
1040/1 683/2 Štěnovice LV č.1 087 Miroslav Čížek, Kasanová 329, Štěnovice
1040/1 684/1 Štěnovice LV č.463 1/12 Jaromír Albl, Losinská 376, Štěnovice

4/6 Jaroslav Albl, Líšná 46, Zbiroh
1/12 ing.Zdeněk Albl, U Uranie 15, Praha 7
1/6 Anna Šiková, Čižmice 9, Štěnovice

1040/1 684/2 Štěnovice LV č.59 Jaroslav Albl, Líšná 46, Zbiroh
1040/1 685/1 Štěnovice LV č.139 ¾  Miloslava  Šloufová,  Na  terase  29, 

Štěnovice
¼ Ludmila Ulčová, Farní 346, Štěnovice

1040/1 685/2 Štěnovice LV č.387 Ing. Jiří Majer, Rejskova 210/7, Plzeň
1040/1 685/3 Štěnovice LV č.387 Ing. Jiří Majer, Rejskova 210/7, Plzeň
1040/1 685/4 Štěnovice LV č.766 Stanislav Knížek, Losinská 18, Štěnovice
1040/1 687/2 Štěnovice LV č.308 2/8 Hach Milan, Husova 105, Pardubice

½ Vladimíra Háčková, Americká 50, Blovice
2/8  Vlasta  Luňáková,  Mikulášská  289/4, 
Plzeň 

1040/1 690 Štěnovice LV č.131 Vojtěch Mařík, K lomu 297, Štěnovice
1040/1 804 Štěnovice LV č.10 001 Obec Štěnovice
1040/1 818 Štěnovice LV č.10 001 Obec Štěnovice
1040/1 627/3 Štěnovice LV č.104 Fremr Jaroslav a Fremrová Věra, Na šancích 

16, Štěnovice
1040/1 627/4 Štěnovice LV č.766 Stanislav Knížek, Losinská 18, Štěnovice

887/1 Radobyčice LV č.1 Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Pozn.: * KN - parcela katastru nemovitostí nebo 
ZE - parcela zjednodušené evidence 

V současné době probíhá uzavírání smluv o smlouvě budoucí s vlastníky jednotlivých 
pozemků. Tyto smlouvy budou uzavřeny se všemi vlastníky do doby podání dokumentace pro 
územní řízení na stavební úřad. 

Pro záměr je zpracován Podklad pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu pro „ProLogis park Štěnovice II“ v souladu se Zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu a jeho novely č. 231/1999 Sb., dále ve smyslu Vyhlášky MŽP ČR 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a 
podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 k výše 
uvedenému zákonu.

Zemní práce 

Návrh  skrývky  kulturních  vrstev  půdy  byl  stanoven  na  základě  šetření  v  terénu 
spojeném se sondáží pedologickou sondovací tyčí. V zájmovém území bylo provedeno 25 sond. 
Na ploše trvalého záboru je navrženo provést skrývku humózního horizontu o mocnosti 20 cm. 
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Tabulka č.1: Předběžná bilance humózní zeminy  

Druh m3

Trvalý zábor 17,7482 ha
Mocnost skrývky ornice 20 cm
Ornice 35 496
Násyp 224 400
Výkop 199 450
Rozdíl – přebytek zeminy  24 950

Návrh na využití humózní zeminy 

Veškerá ornice bude ponechána v areálu a bude využita pro sadové úpravy případně s ní 
bude  nakládáno  dle  požadavků  orgánu  ochrany  ZPF.  Vzhledem  k  tomu,  že  průzkumem 
kontaminace  byly  zjištěny  zvýšené  hodnoty  některých  těžkých  kovů  v provnání  s limity 
uvedenými v platných právních předpisech a metodickém pokynu MŽP (předpokládá se,  že 
zvýšené  hodnoty jsou  odrazem složení  horninového  prostředí),  doporučujeme zkonzultovat 
další využití půdy s přídlušným orgánem ochrany ZPF. Po dobu výstavby bude ornice uložena 
na mezideponii na západní straně pozemku.

Osazení  objektů  a  komunikací  v areálu  je  provedeno  s ohledem  na  mírně  kladnou 
bilanci zemních prací.  HTU budou provedeny s nepatrným ziskem zeminy, veškeré přesuny 
zeminy v rámci HTU se budou odehrávat v hranicích areálu. Přebytečná zemina bude uložena 
do valu na západní straně pozemku a bude v maximální možné míře využita v areálu, případně 
bude odvezena na skládku či na lokalitu dohodnutou s orgánem ochrany ZPF. 

Ochranná pásma     

Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 
(2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Na vlastním zájmovém území 
nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky ve smyslu ustanovení § 6, odst. (1) zákona 
č. 114/1992 Sb. Areál se nachází v dostatečné vzdálenosti od vodotečí, vodních zdrojů i od lesa. 
Na pozemcích se nevyskytují chráněná území ani kulturní památky.

Pro  informaci  jsou  v následující  tabulce  uvedena  platná  ochranná  pásma.  Je  nutno 
respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V severní části pozemku se uplatňuje ochranné 
pásmo vzdušného vedení VN 22 kV, ochranné pásmo v zemi uloženého vedení VTL plynu, 
ochranné pásmo dálnice D5 a ochranné pásmo komunikace II/180. Tato ochranná pásma jsou 
dotčena jen páteřní komunikací (vjezd do areálu). Stávající ochranná pásma jsou následující:
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Tabulka č.2: Ochranná pásma  

Ochranné pásmo Ochranná vzdálenost
Vodárenské ochranné pásmo Oblast  je  v  pásmu  hygienické  ochrany  2.stupně 

povrchového vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň – 
Homolka

Vodárenské ochranné pásmo Oblast  je  v  pásmu  hygienické  ochrany  III.  stupně 
vodárenského odběru Praha – Podolí

Lesní komplex Objekty se  budou nacházet  více  než  50  m  od  hrany 
souvislého porostu

Dálnice D5 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu
Silnice II/180 25 m od osy vozovky
Vodovodní přípojka do DN 500 1,5 m na obě strany potrubí
Vzdušné vedení 110 kV 12 m od krajních vodičů, 16 m od osy vedení
Vzdušné vedení 22 kV   7 m od krajních vodičů, 12 m od osy vedení 
Zemní kabel 22 kV 1 m na každou stranu
VTL plynovod 50 m od osy potrubí
VTL přípojka 15 m od osy potrubí
Plynovod STL a regulační stanice 10 m od osy potrubí (oplocení 4 m od budovy)

Areál stavby se nachází v jižní části v dostatečné vzdálenosti od lesa, tudíž není nutno 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vydání souhlasu s umístěním stavby v pásmu 50 m 
od okraje lesních pozemků dle § 47 odst.1 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o lesích v platném 
znění. 

B.II.2. Voda 
(například zdroj vody, spotřeba)

Přípojka vody

Rozvody vody pro II.etapu budou napojeny na páteřní rozvod pitné vody realizovaný 
v I. etapě. Celý areál bude napojen na přívodní vodovodní řad D160, který bude napojen na 
budoucí vodovodní přivaděč Losiná – Štěnovice - D160. 

Pokrytí  rozdílů  výkyvů  možností  dodávky  a  okamžité  spotřeby  vody  (do  posílení 
vodovodního přivaděče je garantovaná volná kapacita vodovodního řadu 1 l/s, poté až 8 l/s) 
bude řešeno výstavbou automatické tlakové stanice se zásobníkem. V ATS budou umístěny 
tlakové nádoby o dostatečném objemu pro pokrytí výkyvů v potřebě vody (cca 7 m3 – potřeba I. 
a II. etapy). Voda bude do areálového vodovodu dodávaná výtlačným čerpadlem o dostatečném 
výkonu tak, aby tlak v odběrných místech byl v rozmezí od 0,35 MPa do 0,55 MPa. 

V oznámení  EIA pro  I.etapu  areálu  (haly  DC1,  DC2  a  DC3)  nebyla  uvažována 
automatická  tlaková  stanice,  ale  předpokládalo  se  umístění  vodojemu.  V dokumentaci  pro 
stavební povolení I. etapy byla uvažována akumulace pouze pro I. etapu (akumulace 4m3), nyní 
je navýšen akumulovaný objem na cca 7 m3.  V případě realizace posílení přivaděče Losiná 
nebude ATS realizována – v současné době je tento problém ve fázi jednání. 
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Na vstupu do areálu bude umístěna vodoměrná šachta s elektroventilem na uzavírání 
přívodu vody. Vnitřní rozvody vody jsou členěny do níže uvedených podobjektů :

- rozvod pitné vody po areálu (včetně napojení objektu SHZ)
- rozvod požární vody – sprinklery + vnitřní hydranty v halách
- rozvod požární vody – vnější hydranty

Na vodovodní přípojku a ATS bylo vydáno stavební povolení – tyto stavby jsou součástí 
I. etapy.  Objekty II. etapy budou napojeny na páteřní rozvody a vysazené odbočky budované 
v rámci I. etapy (na areálové rozvody vody v rámci I. etapy bylo vydáno stavební povolení). 
Rozvod vody po areálu  bude veden v nezámrzných hloubkách.  Rozvod požární  vody bude 
z nádrží  sprinklerů  zásobovat  tato  zařízení  v jednotlivých  halách  a  budou  na  něj  napojeny 
požární hydranty.

Rozvody vody v areálu

Vnitřní rozvody pitné vody v halách řeší zásobování vodou pro vestavky. Do objektů je 
voda přivedena vodovodní přípojkou SO 09. V objektech je vždy v technické místnosti osazena 
na konzolách na zdi vodoměrná sestava (celkem 2 měření na halu). Odtud bude vodovodní 
potrubí vedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům a na fasádu. Ohřev TUV bude prováděn 
v každém vestavku v nepřímotopném ohřívači, který bude osazen u kotle. 

V objektu budou umístěny požární hydrantové systémy (systém D25 s tvarově stálou 
hadicí 25 mm délky 30 m). Pro potřebu systému SHZ jsou do objektu přivedeny 2 odbočky 
DN250 z areálového požárního vodovodu (2x DN300 litina hrdlová). 

Potřeba vody

V areálu bude potřeba vody v sociálních zařízeních, oplachy podlah, požární voda, voda 
pro  údržbu  zeleně  (tato  bude  zajišťována  z retenční  nádrže,  kde  bude  pro  tyto účely stálé 
nadržení vody). 

Dle vyjádření provozovatele Vodárny Plzeň a.s. je v místě napojení volná kapacita max. 
1,0 l/s, hydrostatický tlak 0,65 MPa. Jelikož zatím není definitivně stanovena potřeba vody pro 
uvažovanou  zástavbu,  projektová  dokumentace  předpokládá  přívod  vody  do  uvažovaného 
prostoru v maximálně povoleném množství 1 l/s. V současné době je v jednání posílení přívodu 
vody do areálu až na 8 l/s. Pokud se podaří tento záměr uskutečnit, nebude třeba realizovat ATS 
a  v dalším  stupni  přípravy  stavby  bude  dokumentace  pro  stavební  řízení  v tomto  smyslu 
upravena.

a) Potřeba vody pro sociální účely

Výpočet potřeby vody je proveden dle Směrnice č.9 z 20.7.1973 vydané MLVH ČSR a 
MZdr – Hlavním hygienikem ČR.

Výpočet spotřeby vody: 

Provoz hal bude zajišťován ve dvousměnném provozu, a to 7 dnů v týdnu a 365 dnů 
v roce. Vzhledem k charakteru provozu bude specifická potřeba vody (spotřeba v sociálních 
zařízeních) následující:
- pro pracovníka ve skladu:  120 l/osoba.směna
- pro pracovníka v administrativě:   60 l/osoba.směna
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Počet zaměstnanců, směnnost, spotřeba

II. etapa

1.směna 
100 zaměstnanců
skladový pracovník 80 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa 20 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (80 x 120) + (20 x 60) = 10800 l/směna

2.směna 
66 zaměstnanců
skladový pracovník 60 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   6 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (60 x 120) + (6 x 60) = 7560 l/směna

Celková denní potřeba vody (Q24)
Q24 = 18 360 l/den = 18,4 m3/den 

Maximální denní potřeba vody Qm = 25 704,0 l/den
Maximální hodinová potřeba (max Qh) = maxQh = 5400 l/h 
(50% z nejsilnější směny po dobu hodiny na konci směny) 
Roční potřeba (Qr) = 6720 m3/rok

Potřeba TUV (22%) Qh,TUV=  4 040,0 l/den
V halách II. etapy bude ohřev teplé vody realizován plynovými kotli umístěnými v technických 
místnostech.

I.+II. etapa

1.směna 
250 zaměstnanců
skladový pracovník 200 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   50+7 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (200 x 120) + (57 x 60) = 27420 l/směna

2.směna 
166 zaměstnanců
skladový pracovník 150 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   16 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (150 x 120) + (16 x 60) = 18960 l/směna

Celková denní potřeba vody (Q24)
Q24 = 46380 l/den = 46,4 m3/den 
Roční potřeba (Qr) = 16940 m3/rok
Hodinová potřeba (max Qh) = maxQh = 13 710 l/h 
(50% z nejsilnější směny po dobu hodiny na konci směny) 
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b) Potřeba vody pro technologické účely

Technologická voda nebude pro provoz areálu potřeba. Voda bude potřeba pouze pro 
oplachy podlah, což je minimální množství. Mytí podlahy bude zajišťovat externí firma pomocí 
mycích  strojů.  Mycí  stroje  budou  odsávat  z  podlahy  znečištěnou  vodu  a  ta  bude  poté 
zneškodňována jako nebezpečný odpad. Voda pro mytí bude pokryta z vodovodní přípojky pro 
pitnou vodu. 

c) Potřeba vody pro údržbu zeleně

Dále je nutno počítat s potřebou vody pro údržbu zeleně – na 100 m2 se uvažuje potřeba 
16 m3/rok, tj. při ploše zeleně  83 876 m2 bude potřeba cca 13 420 m3/rok. Potřeba vody pro 
údržbu zeleně bude pokryta ze stálého nadržení vody v retenční nádrži cca 300-600 m3. 

d) Potřeba vody pro požární účely

Odběr  vody pro  požární  účely bude  napojen  na  rozvody I.  etapy,  které  jsou  na  to 
dimenzovány (včetně nádrží SHZ). 

Dodávka požární vody, stejně jako dodávka vody pro sprinklery bude řešena z požárních 
vodovodů realizovaných v rámci I. etapy,  které budou napojeny na objekt  SHZ, kde budou 
osazeny dieselagregátová čerpadla a dva zásobníky vody o objemu á 850 m3. Nádrže pro naftu 
u čerpadel budou stavebně zabezpečeny a budou dvouplášťové tak, aby bylo zabráněno úniku 
nafty do okolního prostředí. 

Požární  vodovod DN300 LTH pro napojení  sprinklerů bude přiveden k jednotlivým 
halám  a  napojen  na  místní  ventilové  stanice.  Z  vnitřních  sprinklerových  rozvodů  budou 
napojeny i hydrantové systémy v halách. 

Požární vodovod Js 180-200 bude rozveden v komunikacích 2.etapy a bude provedeno 
napojení vnějších hydrantů. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
(například druh, zdroj, spotřeba)

a) Surovinové zdroje - výstavba

Stavební práce

Pro  stavební  práce při  realizaci  skladových  a  distribučních  hal  budou  používány 
převážně následující suroviny: 

Terénní a sadové úpravy - zemina, ornice, dřeviny, travní semeno, štěrkodrtě, drcené kamenivo
Komunikace – mechanicky zpevněné kamenivo, asfaltový koberec mastixový, dlažby 

betonové
Přípojky el. slabo a silnoproud – kabely 
Přípojky vody a kanalizace – plastové potrubí (PE a PVC-U, PVC-KG)
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Přípojky zemního plynu – potrubí plastové
Základy – ŽB konstrukce (základy), hydroizolace PVC
Nosná konstrukce - ŽB (železobeton)
Zdivo - keramické, pórobetonové, ocelové nosníky
Střecha - hydroizolační fólie z PVC, tep. izol. minerální vlna, PE folie, trapézový 

plech, OSB desky
Podlahy -  drátkobeton,  polystyrenbetonová  mazanina,  anhydritové  samonivelační 

stěrky, keramické dlažby, PVC lepené podlahoviny
Úpravy povrchů - keramické obklady, klasické omítky – vápenocementové, sádrokartony
PSV - klempířské práce pozink, ocelové konstrukce
Vnitřní rozvody - VZT potrubí pozink, vnitřní potrubí – měď, plast, ocel
Obvodový plášť - sendvičový panel – trapézové plechy s vloženou minerální vlnou
Nátěry a malby - dle potřeb konstrukcí 

b) Surovinové zdroje

Při vlastním provozu areálu nebudou vznikat nároky na surovinové zdroje. V areálu se 
bude skladovat zboží, které nebude mít nebezpečné vlastnosti. Nebudou se zde skladovat žádné 
nebezpečné chemické látky a přípravky. 

c) Elektrická energie

Základní technické údaje

Proudová soustava, napětí: 3 × 22 kV, 50Hz, IT
Typ nového vedení 22 kV: 22-AXEKVCEY 3×1×120 (3×1×70)
Délka trasy kabelů 22 kV: 540 m
Energetická bilance: TS-04: Ps =    400,0 kW

TS-05: Ps =    500,0 kW
VO     Ps =            3,5 kW  

Celkem II. etapa Ps  =   903,5  kW
Příkon I. etapy činil     Ps = 1 195,0 kW
Celkový příkon I. a II. etapy   Ps,celk =         2 098,5 kW

Dodávka  elektrické  energie  pro  skladový  areál  bude  provedena  ze  stávajícího 
venkovního  vedení  22 kV  procházejícího  podél  řešeného  areálu  (Valcha  ÚV 10744  –  St. 
Plzenec). Na hranici areálu bude osazena vstupní trafostanice (řešená v rámci I. etapy), napojení 
bude  provedeno  svodem  ze  stávajícího  vrchního  vedení.  Ve  vstupní  TS  bude  osazen 
zapouzdřený  rozvaděč  22  kV,  ze  kterého  budou  napájeny  areálové  velkoodběratelské 
trafostanice. Ve vstupní trafostanici jsou ponechány 3 rezervní vývody pro II. etapu výstavby 
skladového areálu. 
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Trafostanice TS-05 a TS-06

Pro každou halu bude vybudována velkoodběratelská kiosková trafo stanice 22/0,4 kV. 
Trafostanice TS-05 a TS-06 budou napojeny z těchto rezervních vývodů.  Velkoodběratelské 
trafostanice  pro  nově  budované  skladové  haly  budou  řešeny  jako  kompaktní,  kioskové. 
Trafostanice budou umístěny ve volném terénu v blízkosti  hal.  V oddělených prostorech TS 
bude umístěn transformátor, rozvaděče NN, rozvaděč VN. Na stanovišti transformátoru budou 
umístěny olejové, hermetizované transformátory 630 kVA.

Proudová soustava, napětí : 3 × 22kV, 50Hz, IT
3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C
3NPE~50Hz, 230/400V/TN-S

Typ transformovny: kompaktní kiosková trafostanice BETONBAU UF3024
Transformátor: olejový, hermetizovaný, 630 kVA, 22/0,4kV
Rozvaděč 22 kV: zapouzdřený s izolací SF6 (typ RM6)
Soustava TN (230 V)

základní – samočinným odpojením od zdroje v síti TN
doplňková – proudovými chrániči a ochranným pospojováním

Energetická bilance: Soudobý příkon TS-05 =   400  kW
Soudobý příkon TS-06 =   500  kW

Tabulka č.3: Energetická bilance  

Hala Instalovaný 
příkon
Hala DC 4
Pi (kW)

Soudobý 
příkon
Hala DC 4
Ps (kW) 

Instalovaný 
příkon
Hala DC 5
Pi (kW)

Soudobý 
příkon
Hala DC 5
Ps (kW) 

VZT 20 16 25 20
ZTI 0 0 0 0
Zásuvky (hala) 104 42 130 52
Vestavky 72 43 72 43
Osvětlení 344 310 448 403
Nouzové a náhradní osvětlení 46 46 52 52
Slaboproudá zařízení 8 8 8 8
Měření a regulace 10 8 10 8
Vytápění (Zářiče) 6 4 8 6
Chlazení 10 7 10 7
Ostatní, rezerva 40 16 40 16
Celkem 660 500 803 615
Celkový soudobý příkon 399,7 kW 492,0 kW

Společná spotřeba areálu bude napojena z trafostanice pro společnou spotřebu areálu 
(TS4) projektované v rámci I. etapy.
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Osvětlení
Osvětlení  haly  a  jejich  zázemí  bude  provedeno  zářivkovými  svítidly.  Osvětlení 

kanceláří a chodeb je navrženo podhledovými zářivkovými svítidly. 
Nouzové osvětlení bude zajištěno nouzovým zdrojem v zářivkových svítidlech umělého 

osvětlení a svítidly s vlastním zdrojem s vyznačením směru úniku. 
Nová  osvětlovací  soustava  bude  provedena  pro  osvětlení  místních  komunikací  a 

chodníků. Minimální osvětlenost bude 5 lx. Svítidla budou osazena v zelených pásech nebo na 
okraji  chodníku. Venkovní osvětlení bude provedeno v souladu s požadavky normy ČSN 36 
0410  Osvětlení  místních  komunikací  pro  stupeň  osvětlení  IV,  což  odpovídá  zatřídění 
komunikací do třídy C3. 

Komunikace ve východní  části areálu – tedy mezi I. etapou a II. etapou bude osvětlena 
pomocí  svítidel  s halogenidovou  výbojkou  70  W,  osazených  na  stožárech  vysokých  8  m 
doplněných dvouramennými výložníky 1,5  m.  Stožáry,  které  jsou  navrženy v I.  etapě  jako 
osvětlení komunikace v západní části I. etapy, budou  již při realizaci I. etapy přemístěny do 
středového pruhu mezi komunikací I. a II.etapy a budou osazeny dvojramennými výložníky. 
Maximální vzdálenost mezi stožáry zůstane  40 m.

Příjezdové  komunikace  k hale  DC4  a  DC5 budou  osvětleny stožáry vysokými 8  m 
osazenými jednoramennými  výložníky 1,5  m,  se  svítidly – halogenidovou výbojkou  70 W. 
Osvětlení bude rozděleno do dvou okruhů – jeden okruh pro komunikaci  k hale DC4 a druhý 
okruh pro komunikaci k hale DC5.

Podél  parkoviště  budou osazeny stožáry 6 m,  bez  výložníku  s výbojkovými svítidly 
125 W. Svítidla budou nakloněna pod úhlem 45° tak, aby bylo zajištěno osvětlení  prostoru 
parkoviště a zároveň i k němu přilehlé komunikace. Tato svítidla budou napojena na třetí okruh 
osvětlení II. etapy.

Na  fasádě  skladových  hal  (DC4,  DC5)  budou  umístěny osvětlovací  soustavy,  které 
budou sloužit k nasvícení nájezdových ploch před vjezdy do hal a požárních komunikací podél 
těchto hal. 

Rozvody slaboproudu
Telefonní přípojku a přeložky MK – místních metalických kabelů,  DK – dálkových 

metalických  kabelů  a  DOK  –  dálkových  optických  kabelů  zajišťuje  společnost  Telefónica 
Czech Republic O2, a.s. v rámci samostatného projektu na základě dohody s investorem areálu. 

Hlavní datový rozvaděč bude umístěn ve vrátnici areálu. Podružné datové rozvaděče 
budou umístěny po jednom v každém přístavku a jeden bude ve správním objektu.  Datové 
rozvaděče budou z oceloplechových datových skříní s uzamykatelnými prosklenými dveřmi. 

Na  základě  požadavku  požárního  specialisty bude  ve  vybraných prostorách  objektů 
použit  adresovatelný  systém  elektrické  požární  signalizace.  Rozvody EPS  II.  etapy budou 
navazovat na rozvody EPS I. etapy. V objektu vrátnice (I. etapa) je již navržena hlavní ústředna 
EPS a ZDP (zařízení dálkového přenosu na HZS) pro celý areál. Navrhované skladové objekty 
budou  napojeny  na  tuto  hlavní  ústřednu  EPS.  V jednotných  objektech  budou  navrženy 
podružné ústředny EPS dané jen pro tyto objekty.

e) Potřeby tepla 

Tepelné ztráty 
Tepelné ztráty byly určeny zkráceným výpočtem v souladu s ČSN 06 0210 pro oblastní 

teplotu  -15°  C,  poloha  budovy  nechráněná,  budova  osaměle  stojící,  krajinná  oblast  bez 
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intenzivních  větrů,  charakteristické  číslo  budovy  B8.  Vnitřní  výpočtová  teplota  v hale 
požadovaná investorem je +15° C. Výměna vzduchu v hale byla po dohodě s investorem určena 
na 0,2 x za hodinu. 

Tepelné ztráty objektu DC4 činí 1 366 000 W. Z toho tepelná ztráta haly činí 1 318 600 
W, tepelná ztráta jednoho vestavku činí 23 700 W, tepelná ztráta obou vestavků činí 47 400 W.

Tepelné ztráty objektu DC5 činí 1 860 800 W. Z toho tepelná ztráta haly činí 1 813 400 
W, tepelná ztráta jednoho vestavku činí 23 700 W, tepelná ztráta obou vestavků činí 47 400 W.

Jedná se o nové objekty, jejichž stavební konstrukce budou splňovat požadavky ČSN 73 
0540-2 – Tepelná ochrana budov a změny Z1/2005 – část 2: Požadavky na tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí. 

Potřeba tepla
Potřeba  tepla  pro  vytápění  vychází  z tepelných  ztrát  objektu.  Potřeba  tepla  pro 

vzduchotechniku  činí  20  kW na  jeden  vestavek.  Ohřev  TUV ve  vestavcích  bude  zajištěn 
plynovými kotli v kombinaci s nepřímotopným zásobníkem krátkodobě na úkor vytápění a není 
proto do bilance potřeby tepla zahrnut. 

Potřeba tepla - objekt DC 4:
- hala DC4          1 320 kW
- vestavek 1   45 kW
- vestavek 2   45 kW
- celý objekt DC4          1 410 kW

Potřeba tepla - objekt DC 5:
- hala DC5          1 815 kW
- vestavek 1   45 kW
- vestavek 2   45 kW
- celý objekt DC5          1 905 kW

Potřeba tepla - objekty DC 4 a DC 5:
- celkem          3 315 kW

Zdroj tepla
Zdrojem tepla  ve skladových halách budou dle  požadavku investora tmavé plynové 

zářiče zavěšené pod stropem. Výkon každého zářiče bude 49 kW. 
V hale DC 4 bude instalováno celkem 28 zářičů.  Celkový výkon zářičů v hale DC 4 

bude 1 372 kW. 
V hale DC 5 bude instalováno celkem 40 zářičů.  Celkový výkon zářičů v hale DC 5 

bude 1 960 kW. 
Jako palivo bude sloužit zemní plyn. Tmavé plynové infrazářiče budou zavěšeny pod 

střešní konstrukcí. Odkouření od všech plynových zářičů bude provedeno vertikálně přes střešní 
plášť do venkovního prostoru. Ovládání zářičů v každé hale bude rozděleno na 8 samostatně 
řízených okruhů – 8 zón. V každé zóně bude osazen jeden regulátor a jeden termostat. 

V každé  hale budou  umístěny  dva  vestavky.  Zdrojem  tepla  pro  vytápění, 
vzduchotechniku  a  ohřev  TUV  v každém  vestavku bude  dvojice  plynových  kotlů 
v kombinaci  s nepřímotopným  zásobníkem  TUV.  Výkon  kotlů  pro  vytápění, 
vzduchotechniku a ohřev TUV bude 2 x 24 = 48 kW. Z hlediska norem a předpisů se nejedná o 
plynovou kotelnu (budou osazeny kotle s výkonem nižším než 50 kW, celkový výkon zdroje 
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tepla bude nižší než 100 kW). Zdroj tepla bude umístěn v samostatné místnosti v 1.NP objektu. 
Odtah spalin bude od každého kotle horizontálním koaxiálním komínem na fasádu objektu. 
Komíny zajistí i přívod vzduchu pro spalování. Ohřev TUV bude prováděn v nepřímotopném 
ohřívači, který bude umístěn v místnosti zdroje tepla. Teplota topné vody pro vytápění bude 
regulována  v závislosti  na  teplotě  venkovního  vzduchu.  Teplota  topné  vody  pro 
vzduchotechniku bude regulována přímo u VZT jednotky v závislosti  na teplotě výstupního 
vzduchu  z jednotky.  Vytápěcí  systém  bude  teplovodní  s  nuceným  oběhem  topné  vody  a 
teplotním spádem 70/55oC.

Bilance potřeb
- potřeba tepla za hodinu

- objekt DC 4 1 410 kW
- objekt DC 5 1 905 kW
- celkem 3 315 kW

- spotřeba tepla za rok
- objekt DC 4 2 635 MWh (  9 486 GJ)
- objekt DC 5 3 558 MWh (12 809 GJ)
- celkem 6 193 MWh (22 295 GJ)

e) Potřeby zemního plynu

Rozvody plynu
Posuzovaný areál (II.etapa) v zóně Štěnovice bude napojen na páteřní rozvody I. etapy, 

které jsou na toto dimenzovány (včetně RS VTL/STL). Tento je napojen na VTL/STL regulační 
stanici  o  výkonu  1200  m3/hod,  která  je  navržena  s dostatečnou  rezervou  pro  plánované 
rozšíření. Na páteřním STL plynovodu v I. etapě budou přes uzávěr vysazeny 2 odbočky pro 
napojení hal DC4 a DC5. Tyto odbočky budou v rámci realizace I. etapy zaslepeny na hranici 
stavby. Zásobování objektů zemním plynem bude zajištěno připojovacím potrubím STL z PE, 
které bude napojeno na odbočky vysazené v rámci realizace I. etapy (na tuto je vydáno stavební 
povolení) a bude ukončeno v objektech měření a regulace na stěně jednotlivých hal.  Odtud 
bude veden vnitřní rozvod NTL v oceli k jednotlivým spotřebičům.

Zemní plyn bude použit pouze pro vytápění a ohřev TUV. Technologická potřeba není 
uvažována.

Potřeba zemního plynu (II. etapa):

Hala DC 4: 4 x plynový kotel á 3 m3/hod          12 m3/hod
28 x plynový zářič á 6 m3/hod        168 m  3  /hod  
Celkem :        180 m3/hod
Minimální potřeba            1 m3/hod
Roční potřeba  298 000 m3/rok

Hala DC 5: 4 x plynový kotel á 3 m3/hod         12 m3/hod
40 x plynový zářič á 6 m3/hod       240 m3/hod
Celkem :       252 m  3  /hod  
Minimální potřeba            1 m3/hod
Roční potřeba  402 000 m3/rok
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Zemní  plyn - příkon za hodinu
- objekt DC 4              180 m3  /hod  

            - objekt DC 5                          252 m  3  /hod  
            - celkem                                  432 m3  /hod  

Spotřeba zemního plynu za rok
- objekt DC 4 298 000 m3/rok
- objekt DC 5 402 000 m  3  /rok   
- celkem 700 000 m3/rok

Potřeba zemního plynu (I.+II. etapa):
Hala DC1 132 m3/hod
Hala DC2 132 m3/hod
Hala DC3 168 m3/hod
Hala DC4 180 m3/hod
Hala DC5 252 m3/hod
Správní objekt  2,5 m  3  /hod  
Celkem 867 m3/hod

Větrání:
Větrání hal bude realizováno střešními okny, které mají i funkci v protipožární technice 

objektu.  Vestavky  budou  odvětrány  přirozeně  s výjimkou  přívodu  vzduchu  do  kotelny  a 
odsávání vzduchu ze sociálních prostor. Rozsah vzduchotechnických zařízení bude minimální.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
(například potřeba souvisejících staveb)

Období výstavby

Doprava související s realizací stavby je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č.4: Doprava během realizace záměru  

Etapa 
výstavby

Název vozidla, typ Počet Skutečné využití
Počet 
dnů 

Hodin za den 
(průměrně)

Sejmutí ornice, HTÚ
1.etapa Nákladní automobil TATRA 10 m3 10 90 10
1.etapa Nákladní automobil TATRA 20 m3 10 90 10

Založení objektů a položení IS
2.etapa Automix 12 100 10
2.etapa Nákladní automobil TATRA 10 m3 4 90 10
2.etapa Nákladní automobil TATRA 20 m3 4 90 10
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Etapa 
výstavby

Název vozidla, typ Počet Skutečné využití
Počet 
dnů 

Hodin za den 
(průměrně)

Výstavba hal a doprovodných objektů
3.etapa Automix 15 60 10
3.etapa Tahač DAF - doprava VZT 10 10 10
3.etapa Tahač DAF - doprava UT 10 10 10
3.etapa Tahač DAF – doprava elektro 8 10 10
3.etapa Tahač DAF - doprava ZTI 10 10 10
3.etapa Tahač DAF – doprava materiálů 100 120 10

Komunikace, plochy, sadové úpravy
4.etapa Kamion – doprava zeleně 2 1 10
4.etapa Tatra – doprava humusu 40 30 10
4.etapa Kamion - materiály 150 90 5

Trasy dovozu materiálů a odvozu zemin nejsou zatím přesně stanoveny. Předpokládá se, 
že základní stavební materiály budou dováženy z nejbližšího okolí, např.:
- vápno – ČSD Plzeň – stavba,
- kamenivo – dovoz do 15 km
- beton – místní zdroje – dovoz do 10 km, možná stavba
- stavební materiály – Plzeň a okolí do 50 km
- prefabrikáty – ČSAD – Prefa Praha, návěsy.

Výhledové dopravní napojení

Dopravní napojení bude vázáno na silnici II/180, která je spojnicí silnic I. tř. Plzeň - 
České Budějovice I/20 a Plzeň – Klatovy I/27. Dálnice na 76,5 km probíhá souběžně se severní 
hranicí  areálu  ve  vzdálenosti  cca  80  m.  Možnost  hlavního  dopravního  napojení  na  tuto 
regionální  silniční  páteř  bude  východně  v uzlu  Černice  vzdáleném 2  km nebo  západně od 
Útěšic v uzlu vzdáleném 4 km. 

Předpokládá se použití vjezdu ze silnice č.II/180 vytvořeného v I. etapě. Pro II. etapu 
bude tento vjezd rozšířen. 

Nové  připojení  bude  sestávat  z  dvoupruhové  komunikace  sloužící  pro  výjezd  a  z 
dvoupruhové komunikace sloužící pro vjezd. Odsazení vrátnice včetně závory umožní spolu s 
odbočovacími pruhy ze silnice č.II/180 řešit i krátkodobé nahromadění přijíždějících vozidel. 
Zdvojením severojižního spojení v areálu vznikne páteřní komunikace, která umožní distribuci 
dopravních  vztahů  v  areálu.  Šířka  středního  pásu  vytváří  vhodný  prostor  pro  odbočování 
vozidel. Chodník podél této páteřní komunikace zabezpečí i bezpečný pohyb osob v souběhu s 
touto dopravně zatíženou komunikací.

Intenzita dopravy

Předpokládaná  intenzita  dopravy  vyvolané  provozem  ProLogis  parku  II  bude  140 
kamionů  denně  (280  jízd)  a  205  osobních  automobilů  denně  (410  jízd). Doprava  je 
uvažována pouze v denní době. Špička příjezdu a odjezdu se předpokládá v době střídání první 
a druhé směny.
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Příjezdová trasa bude po dálnici D5 rovnoměrně ze směru od Prahy a Rozvadova ze 
sjezdu Černice po nově vybudované komunikaci č. II/180 do areálu. V opačném směru z areálu 
automobily pojedou  po  komunikaci  č.II/180 na  sever  směrem na  Černice,  kde  najedou  na 
kruhový objezd,  zde odbočí  doprava a  následně najedou na  dálnici  směr Praha nebo směr 
Rozvadov. Distribuce je uvažována 50 % směr Rozvadov, 50 % směr Praha.

Dopravní  napojení  areálu  na  silnici  č.II/180  se  změní  jen  nepatrně  (posun  vjezdu 
směrem k západu o cca 13 m, doplnění pruhu pro pravé odbočení ve směru od Štěnovic v šířce 
max.3,5 m). 

Komunikační síť související s provozem posuzovaného záměru

Po dokončení obou areálů bude hlavní doprava probíhat páteřní čtyřproudé komunikaci, 
která  se  bude  nacházet  mezi  provním  a  druhým areálem  a  povede  severojižním  směrem. 
Z páteřní  komunikace budou odbočovat  obslužné  komunikace směrem na východ k prvním 
třem halám stávající I. etapy, směrem na západ pak k nově vznikajícím dvou halám II.etapy.

Součástí  záměru  je  novostavba  části  vnitroareálové  komunikace  s odbočkami  a 
zpevněných ploch určených pro dopravní obsluhu a manipulační plochy. Konstrukce vozovky je 
navržena v tl. 61 cm o konstrukčních vrstvách:

betonová dlažba tl. 100 mm 
ložný materiál tl. 40 mm
mechanicky zpevněné kamenivo tl. 220 mm
štěrkodrť tl. 250 mm
Všechny komunikace jsou navrženy maximálně do sklonu 6 %, odstavné a skladovací 

plochy ve sklonu do 3 %. Příčný sklon vozovek a ploch je navržen střechovitý ve sklonu 2,5 %, 
v obloucích dle velikosti oblouku a dle návrhové rychlosti 30 km/hod. Odvodnění komunikace 
a  ploch  bude  řešeno  uličními  vpustěmi,  odvodnění  pláně vozovky  podélným  drenážním 
trativodem. 

Počet parkovacích stání

Součástí výstavby II. etapy areálu bude realizace maximálně  205 parkovacích stání 
pro osobní automobily. Nákladní automobily se budou pohybovat po manipulačních plochách.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
(například  přehled  zdrojů  znečišťování,  druh  a  množství  emitovaných  škodlivin), 
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Novými zdroji emisí budou zdroje: 
• bodové – vytápění hal
• liniové - obslužná – nákladní i osobní automobilová doprava
• plošné - parkoviště pro osobní a nákladní automobily. 

Předmětem posuzovaného záměru jsou objekty budované v rámci výstavby II. etapy, tj. 
haly DC4,  DC5  a  nezbytné parkovací  a  manipulační  plochy.  Konstrukce  nových hal  bude 
shodná  s halami  DC1  až  DC3,  tj.  železobetonový skelet,  opláštěný  profilovaným plechem 
s vloženou tepelnou izolací.  V každé hale bude umístěn administrativní a sociální vestavek, 
vytápění skladových  prostorů  v  halách  bude  zajištěno  tmavými  plynovými  zářiči  značky 
Schulte  -  typ  ESMS  výkon  49  kW,  vytápění  vestavků  a  příprava  TUV  bude  zajištěno 
plynovými kotli turbo VU Turbotop, 24 kW - výrobce Vaillant.

Protože v průběhu projektových prací došlo k upřesnění některých parametrů objektů 
budovaných  v rámci  výstavby  etapy  I,  je  v dalším  textu  uveden  přehled  všech  staveb 
s aktuálními parametry.

Tabulka č.5: Přehled   a parametry objektů ProLogis parku  

Etapa 
výstavb

y
Objekt Plocha Výška Vytápění

I

správní 
objekt --- 10 m 1x kotel 20 kW, příkon ZP 2,5 m3.h-1

roční spotřeba ZP 4 500 m3.rok-1

DC1 17 650 m2 12,5 m
20x zářič 49 kW, příkon ZP 20x 6 m3.h-1

4x kotel 24 kW, příkon ZP 4x 3 m3.h-1

celková roční spotřeba ZP 235 000 m3.rok-1

DC2 17 650 m2 12,5 m
20x zářič 49 kW, příkon ZP 20x 6 m3.h-1

4x kotel 24 kW, příkon ZP 4x 3 m3.h-1

celková roční spotřeba ZP 235 000 m3.rok-1

DC3 23 480 m2 12,5 m
24x zářič 49 kW, příkon ZP 24x 6 m3.h-1

8x kotel 24 kW, příkon ZP 8x 3 m3.h-1

celková roční spotřeba ZP 310 000 m3.rok-1

II

DC4 24 200 m2 12,5 m
28x zářič 49 kW, příkon ZP 28x 6 m3.h-1

4x kotel 24 kW, příkon ZP 4x 3 m3.h-1

celková roční spotřeba ZP 298 000 m3.rok-1

DC5 33 880 m2 12,5 m
40x zářič 49 kW, příkon ZP 40x 6 m3.h-1

4x kotel 24 kW, příkon ZP 4x 3 m3.h-1

celková roční spotřeba ZP 402 000 m3.rok-1
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a) Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Emise po realizaci I.etapy,  rok 2010

Tabulka č.6: Přehled bodových zdrojů emisí, rok 2010, I.etapa  

Název zdroje

Souřadnice 
[m]

X y

Výška 
výdu-
chu 
[m]

Objemový 
tok 

odpadního 
plynu 

[m3
N.s-1]

Teplota 
odp. 

plynu 
[°C]

Průměr 
ústí 

výduchu 
[m]

FPD 
[h.r-1]

Emise
[g.s-1]

NOx CO PM10

Správní objekt 1007 1061 10 0,0085 80 0,20 1800 0,000875 0,000222 0,000014

Emise po realizaci II.etapy,  rok 2010

Správní  objekt  a  administrativní  a  sociální  vestavky  v halách  budou  vytápěny 
teplovodním způsobem ekologickými kotly třídy NOx 3, tj. emise NOx méně než 150 mg/kWh. 
Výrobce  uvádí  emise  120 mg/kWh.  Emise  NOx byly vypočteny na  základě  garantovaných 
hodnot, emise ostatních znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních faktorů dle NV č. 
352/2002 Sb. V každé hale budou umístěny dva vestavky a v každém vestavku bude dvojice 
plynových kotlů pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV s výkonem 2 x 24 = 48 kW. 
Emise z kotlů ve vestavcích jsou zahrnuty v následující tabulce č.7. 

Dále  budou  vznikat  emise  ze  spalování  nafty  při  provozních  zkouškách 
dieselagregátorových čerpadel sloužících pro dodávku požární vody pro sprinklery v případě 
požáru.  Bude se  jednat  o  minimální  množství  emisí.  Provoz dieselagregátorových čerpadel 
bude max. 10 - 20 hodin za rok – při provozních zkouškách. 

b) Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Realizace stavby
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší může být vlastní realizace stavby - staveniště, 

pokud  se  nezamezí  vzniku  sekundární  prašnosti  jako  důsledku  nedostatečné  údržby 
manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. Pravidelným skrápěním a údržbou 
komunikací  a  manipulačních  ploch  se  sekundární  prašnosti  maximálně  zamezí.  Realizace 
stavby však bude pouze na omezené ploše a po poměrně krátkou dobu. 

Provoz stavby 
Skladové prostory hal DC1 až DC5 budou vytápěny pomocí tmavých plynových zářičů 

značky Schulte - typ ESMS o výkonu každého zářiče 49 kW, které budou osazeny pod stropem 
jednotlivých hal ve výši cca 10 m nad podlahou. 

V hale DC 4 bude instalováno celkem 28 zářičů. Celkový výkon zářičů v hale DC 4 
bude 1 372 kW. 

V hale DC 5 bude instalováno celkem 40 zářičů. Celkový výkon zářičů v hale DC 5 
bude 1 960 kW. 

Aby  byla  zajištěna  teplota  15°C  ve  všech  částech  hal,  budou  zářiče  rozmístěny 
rovnoměrně tak, aby obsáhly všechna místa haly. Odkouření zářičů bude vedeno skrz strop 1 m 
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nad střechu jednotlivých hal. Vzhledem k množství komínů na každé hale byly tyto pro účely 
výpočtu  znečištění  ovzduší  považovány za  plošné zdroje  emisí,  do kterých byly zahrnuty i 
emise  z vytápění  vestavků.  Emise  NOx byly vypočteny  na  základě  garantovaných  hodnot 
(68 mg/kWh), emise ostatních znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních faktorů dle 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

Tabulka č.7: Přehled plošných zdrojů emisí, rok 2010  

Etapa Souřadnice Plocha Šířka Výška Převýšení FPD Emise
/ RS zdroje zdroje Y0 zdroje vlečky [g.s-1]

Název zdroje x y [m2] [m] [m] [m] [h.r-1] NOx CO PM10

I.Etapa,  hala DC 1 1050 982 17110 130,8052 13,5 10 1780 0,02800 0,01173 0,00073
I.Etapa, hala DC 2 1082 830 17110 130,8052 13,5 10 1780 0,02800 0,01173 0,00073
I.Etapa, hala DC 3 1136 636 22890 151,2944 13,5 10 1845 0,03696 0,01493 0,00093
II.Etapa, hala DC 4 777 948 24200 155,5635 13,5 10 1656 0,03752 0,01600 0,00100
II.Etapa, hala DC 5 766 765 33880 184,0652 13,5 10 1595 0,05180 0,02240 0,00140

Dále  bude  v areálu  zřízeno  celkem  maximálně  205  stání  pro  osobní  automobily  a 
manipulační plochy pro nákladní automobily. 

c) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava. Nároky na dopravu vyvolané 
provozem logistického centra jsou dány zejména dovozem a odvozem zboží nákladními auty a 
osobní dopravou zaměstnanců. 

Současný stav, rok 2007

ProLogis park v k.ú. Štěnovice bude postaven na „zelené louce“. Při hodnocení stávající 
imisní  situace byla proto uvažována pouze doprava po dálnici  D5,  silnici  č.II/180 a  místní 
komunikaci východně od areálu. 

Určení intenzity dopravy po těchto komunikacích v roce 2007 na základě celostátního 
sčítání dopravy v roce 2005 je problematické, protože sčítací úsek komunikace č.II/180 č. 3-
1329, který vede podél severní hranice budoucího areálu ProLogis parku byl používán v roce 
2005 jako objízdná trasa stavby dálničního tunelu pod kopcem Val a vedla zde veškerá dálniční 
doprava. V druhé polovině roku 2006 byl dálniční tunel zprovozněn, provizorní sjezd z D5 byl 
zrušen a tím se podstatně změnila dopravní situace v hodnocené lokalitě a intenzita dopravy po 
komunikaci  č.II/180 podél  severní  hranice  areálu  podstatně  poklesla.  Proto  byly pro odhad 
intenzity dopravy po silnici č.II/180 v roce 2007 využity údaje zjištěné na sousedním sčítacím 
úseku č. 3-1326 (křižovatka s I/20 – sjezd z D5). Pro odhad intenzity dopravy po dálnici D5 
byly použity údaje zjištěné na sčítacím úseku č. 3-8185 (Černice - Útušice). 

Intenzita dopravy po výše zmíněných úsecích komunikací v roce 2007 byla odhadnuta 
z intenzit  dopravy dle  celostátního  sčítání  v roce  2005  za  použití  výhledových  koeficientů 
vydaných ŘSD.

Pro výpočet emisí z dopravy byl použit výpočetní program MEFA 02 pro rok 2007 a 
emisní úroveň EURO 4 a předpoklad, že emise z dopravy jsou ve špičce 2,4-krát vyšší než 
v průměru. 
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V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek 
včetně dalších údajů potřebných pro výpočet jejich rozptylu v ovzduší. 

Tabulka č.8: Přehled liniových zdrojů emisí – současný stav, rok 2007  

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FP
D

 [h
.r-1

]

V
ýp

oč
to

vá
 ry

ch
lo

st
 [k

m
.h

-1
]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2007 rok 2007

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 – dálnice D5 320 1120 1780 2000 30 3650 100 9 263 12 681 0,68376 0,89528 0,02160 0,00248 0,91378
K2 - silniceII/180 0 740 2000 1390 12 3650 80 1 475 803 0,04055 0,05649 0,00132 0,00021 0,02951
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 206 5 0,00091 0,00140 0,00001 0,00001 0,00102
Vysvětlivky k tabulce: Dle  metodiky SYMOS 97  se  pro  výpočet  maximálního  znečištění  z dopravy používá 

předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. Pro výpočet 
průměrných ročních koncentrací je proto třeba 2,4-krát ponížit fond provozní doby.
FPD = 8760 / 2,4 = 3650 h.r-1.

Období provozu – rok 2010

Doprava související s provozem areálu 
Předpokládaná  celková  intenzita  dopravy  vyvolané  provozem  ProLogis  parku  po 

dokončení výstavby etapy II bude 285 NA denně (570 jízd) a 380 OA denně (760 jízd), přičemž 
na I. etapu připadá 145 NA (290 jízd) denně a 175 OA (350 jízd) denně, na II. etapu pak 140 
NA (280 jízd) denně a 205 OA (410 jízd) denně. 

Příjezdová trasa bude po dálnici D5 rovnoměrně ze směru od Prahy a Rozvadova ze 
sjezdu Černice po nově vybudované komunikaci označené „nová II/180“ do areálu. 

Okolní doprava, rok 2010
Intenzita stávající dopravy po dálnici D5, silnici II/180 a místní komunikaci východně 

od areálu v roce 2010 byla odhadnuta z intenzit dopravy dle celostátního sčítání v roce 2005 za 
použití  výhledových  koeficientů  vydaných  ŘSD.  Pro  výpočet  emisí  z dopravy  byl  použit 
výpočetní program MEFA 02 pro rok 2010 a emisní úroveň EURO 4 a předpoklad, že emise 
z dopravy jsou ve špičce 2,4-krát vyšší než v průměru. 

V následujících  tabulkách jsou  uvedeny vypočtené emise jednotlivých znečišťujících 
látek  včetně  dalších  údajů  potřebných  pro  výpočet  jejich  rozptylu  v ovzduší  pro  stávající 
dopravu v roce 2010, dále pro vyvolanou dopravu v etapách I a II, součet etap I a II, součet 
stávající dopravy a etapy I a součet stávající dopravy a etap I a II. V tabulkách jsou uvedeny 
celé úseky komunikací,  které však při  vlastním výpočtu byly z důvodu stability a přesnosti 
výpočtu rozděleny na několik dílčích úseků.
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Tabulka č.9: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, stávající doprava  

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FP
D

 [h
.r-1

]

V
ýp

oč
to

vá
 ry

ch
lo

st
 [k

m
.h

-1
]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010, stávající rok 2010, stávající

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 9 982 13 528 0,73209 0,95726 0,02305 0,00265 0,97569
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 1 538 842 0,04282 0,05983 0,00138 0,00022 0,03101
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 216 5 0,00098 0,00153 0,00001 0,00002 0,00107
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Tabulka č.10: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, vyvolaná doprava   
I.etapa

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]
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D

 [h
.r-1

]
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m
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]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010, I.etapa rok 2010, I.etapa

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 175 145 0,00820 0,01074 0,00025 0,00004 0,01103
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 350 290 0,01412 0,01959 0,00047 0,00007 0,00992
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 350 290 0,06602 0,13668 0,00365 0,00049 0,00171
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Tabulka č.11: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, vyvolaná doprava   
II.etapa

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]
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D

 [h
.r-1

]
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m
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]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010, II.etapa rok 2010, II.etapa

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 205 140 0,00810 0,01063 0,00024 0,00004 0,01096
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 410 280 0,01388 0,01932 0,00046 0,00007 0,00988
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 410 280 0,06412 0,13453 0,00353 0,00049 0,00174
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 273 187 0,04275 0,08969 0,00235 0,00032 0,00116
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058

Tabulka č.12: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, vyvolaná doprava I.   
etapa + II.etapa

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]
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]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010, I.etapa + 
II.etapa rok 2010, I.etapa + II.etapa

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 380 285 0,01630 0,02137 0,00049 0,00007 0,02199
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 760 570 0,02801 0,03891 0,00093 0,00013 0,01979
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 760 570 0,13014 0,27121 0,00718 0,00098 0,00345
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 448 332 0,07576 0,15803 0,00418 0,00057 0,00201
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 253 190 0,04338 0,09040 0,00239 0,00033 0,00115
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 195 142 0,03238 0,06762 0,00179 0,00024 0,00086
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
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Tabulka č.13: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, stávající doprava +   
vyvolaná doprava I.etapa

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
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]
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]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010,stávající + 
I.etapa rok 2010, stávající + I.etapa

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 10 157 13 673 0,74029 0,96801 0,02330 0,00269 0,98672
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 1 538 842 0,04282 0,05983 0,00138 0,00022 0,03101
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 216 5 0,00098 0,00153 0,00001 0,00002 0,00107
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 350 290 0,01412 0,01959 0,00047 0,00007 0,00992
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 350 290 0,06602 0,13668 0,00365 0,00049 0,00171
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Tabulka č.14: Přehled liniových zdrojů emisí –   období provozu, rok 2010, stávající doprava +   
vyvolaná doprava I.etapa + vyvolaná doprava II.etapa

Komunikace
/

úsek č.

Souřadnice [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
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]
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]

Intenzita dopravy
[aut za den] Emise [g.km-1.s-1]

rok 2010,stávající + 
I.etapa + II.etapa rok 2010, stávající + I.etapa + II.etapa

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP
* 10-6

K1 - dálnice D5 239 1115 1825 2000 30 3650 100 10 362 13 813 0,74839 0,97864 0,02354 0,00272 0,99768
K2 - silnice II/180 0 759 2000 1412 12 3650 80 1 538 842 0,04282 0,05983 0,00138 0,00022 0,03101
K3 - místní komunikace 1270 1170 1280 0 10 3650 80 216 5 0,00098 0,00153 0,00001 0,00002 0,00107
K4 - nová silnice II/180 900 1120 1310 2000 12 3650 80 760 570 0,02801 0,03891 0,00093 0,00013 0,01979
K5 - vjezd 900 1120 926 1030 8 3650 5 760 570 0,13014 0,27121 0,00718 0,00098 0,00345
K6 - vnitřní 1 926 1030 956 894 8 3650 5 448 332 0,07576 0,15803 0,00418 0,00057 0,00201
K7 - vnitřní 2 956 894 988 746 8 3650 5 253 190 0,04338 0,09040 0,00239 0,00033 0,00115
K8 - vnitřní 3 988 746 1016 618 30 3650 5 195 142 0,03238 0,06762 0,00179 0,00024 0,00086
K9 - vnitřní 4 1016 618 1224 798 8 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K10 - vnitřní 5 1224 798 1188 944 8 3650 5 117 97 0,02201 0,04556 0,00122 0,00016 0,00057
K11 - vnitřní 6 1188 944 926 1030 8 3650 5 175 145 0,03301 0,06834 0,00183 0,00024 0,00085
K12 - vnitřní 7 956 894 1188 944 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K13 - vnitřní 8 988 746 1224 798 30 3650 5 58 48 0,01100 0,02278 0,00061 0,00008 0,00028
K14 - vnitřní nová sever 750 1028 926 1030 18 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K15 - vnitřní nová střed 666 872 956 894 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
K16 - vnitřní nová jih 1016 618 618 684 52 3650 5 137 93 0,02137 0,04484 0,00118 0,00016 0,00058
   Vysvětlivky k výše uvedeným tabulkám:
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Dle metodiky SYMOS 97 se pro výpočet maximálního znečištění z dopravy používá předpoklad, že v dopravní 
špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je proto třeba 2,4-
krát ponížit fond provozní doby. FPD = 8760 / 2,4 = 3650 h.r-1.
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, 
vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Z provozu skladových a distribučních hal budou vznikat následující druhy odpadních 
vod:

- splaškové odpadní vody – kanalizace splašková,
- dešťové vody nekontaminované – kanalizace dešťová,
- dešťové vody kontaminované ropnými látkami – kanalizace dešťová z parkovišť.

Odkanalizování areálu je navrženo oddílnou kanalizací. 
Splašková kanalizace svede odpadní vody z areálu stokou do obce Štěnovice na ČOV. 

Na toto řešení bylo již vydáno stavební povolení. V době realizace prvních tří hal v areálu se 
bude  provádět  částečná  rekonstrukce  ČOV ve  Štěnovicích,  která  bude  dokončena  do  doby 
uvedení do provozu prvních tří hal, které se budou nacházet východně od posuzovaného areálu. 

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena do retenční nádrže a odtud 
regulovaným odtokem (s bezpečnostním přepadem) do Losinského potoka. Na retenční  nádrž i 
na dešťovou kanalizaci mimo areál již bylo také vydáno stavební povolení.

Dešťová  voda  z parkovišť  bude  do  retenční  nádrže  vedena  přes  koalescenční 
odlučovače ropných látek, třída 1 dle ČSN EN 858-1.

a) Splaškové vody 

Odvod splaškových vod II.etapa

Splaškové  odpadní  vody  z II.etapy  (haly  DC4  a  DC5)  budou  odváděny  soustavou 
splaškových stok DN 200-250 mm, které jsou situovány do blízkosti hal a po jejich východní 
straně svedeny až k připojení na vnější splaškovou kanalizační stoku realizovanou v rámci I. 
etapy, která odpadní vody odvádí na ČOV Štěnovice. 

V areálu se nebude nacházet žádný objekt kuchyně ani výdejny jídel,  nebudou tudíž 
vznikat odpadní vody z mytí nádobí ani z vaření a nebude tedy instalován lapač tuků. 

Splaškové vody z areálu jsou odváděny do čistírny odpadních vod v obci  Štěnovice, 
kanalizační řad do obce je budován v rámci výstavby I. etapy ProLogis parku Štěnovice. 

Vnitřní kanalizace hal DC 4 a DC 5 odvádí splaškové odpadní vody ze zařizovacích 
předmětů. Dále odvádí dešťové odpadní vody ze střechy. Svodné potrubí bude napojeno do 
areálové oddílné kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny podtlakovým 
systémem. 

Množství splaškových vod 

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody.
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II. etapa– hala DC4 a DC5

1.směna 
100 zaměstnanců
skladový pracovník 80 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa 20 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (80 x 120) + (20 x 60) = 10800 l/směna

2.směna 
66 zaměstnanců
skladový pracovník 60 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   6 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (60 x 120) + (6 x 60) = 7560 l/směna

Celkové průměrné denní množství odpadních vod (Q24)
Q24 = 18360 l/den = 18,4 m3/den 

Hodinové množství odpadních vod(max Qh) = maxQh = 5400 l/h 
(50% z nejsilnější směny po dobu hodiny na konci směny) 

Roční množství odpadních vod (Qr) = 6720 m3/rok

I.+II. etapa

1.směna 
250 zaměstnanců
skladový pracovník 200 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   50+7 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (200 x 120) + (57 x 60) = 27420 l/směna

2.směna 
166 zaměstnanců
skladový pracovník 150 osob á 120 l/osoba.směna 
pracovník administrativa   16 osob á   60 l/osoba.směna
Qp = (150 x 120) + (16 x 60) = 18960 l/směna

Celkové množství odpadních vod (Q24)
Q24 = 46380 l/den = 46,4 m3/den 

Hodinové množství odpadních vod (max Qh) = maxQh = 13710 l/h 
(50% z nejsilnější směny po dobu hodiny na konci směny) 

Roční množství odpadních vod (Qr) = 16940 m3/rok
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Skladba splaškových odpadních vod

Pro  posuzovaný záměr  bude  maximální  produkce  znečištění  z hlediska  přepočtu  na 
ekvivalentní obyvatele (EO) následující: 18 360 l/den/150 l/den (= 1 EO) = 123 EO.

Tabulka č.15: Maximální produkce znečištění odpadních vod – II.etapa  

Druh 
znečištění/látky

g/d*oby
v.

Počet ekv. 
Obyvatel

g/den Kg/den Kg/rok t/rok

Minerální 90 123 11070,00 11,07 4040,60 4,0
Organické 90 123 11070,00 11,07 4040,60 4,0
Veškeré 180 123 22140,00 22,14 8081,10 8,1
BSK5 60 123 7380,00 7,38 2693,70 2,7
CHSKCr 120 123 14760,00 14,76 5387,40 5,4
NL 55 123 6765,00 6,77 2469,23 2,5
N-celkový 11 123 1353,00 1,35 493,85 0,5
P-celkový 2,5 123 307,50 0,31 112,24 0,1

Maximální  produkce  znečištění  z hlediska  přepočtu  na  ekvivalentní  obyvatele  (EO) 
bude pro všech pět hal následující: 46400 l/den/150 l/den (= 1 EO) = 310 EO.

Tabulka č.16: Maximální produkce znečištění odpadních vod – I.+ II.etapa  

Druh 
znečištění/látky

g/d*oby
v.

Počet ekv. 
obyvatel

g/den Kg/den Kg/rok t/rok

Minerální 90 310 27900,00 27,90 10183,50 10,2
Organické 90 310 27900,00 27,90 10183,50 10,2
Veškeré 180 310 68400,00 68,40 24966,00 25,0
BSK5 60 310 18600,00 18,60 6789,00 6,8
CHSKCr 120 310 37200,00 37,20 13578,00 13,6
NL 55 310 17050,00 17,05 6223,25 6,2
N-celkový 11 310 3410,00 3,41 1244,65 1,2
P-celkový 2,5 310 775,00 0,78 282,90 0,3

b) Technologické vody 

V areálu  nebudou  vznikat  technologické  odpadní  vody.  Mytí  podlah  v halách  bude 
zajišťovat  externí  firma.  Odpadní  vody z mytí  podlah  mycími  stroji  budou  zneškodňovány 
oprávněnou firmou jako nebezpečný odpad. 

c) Dešťové vody

Odvodňované plochy lze dle charakteru činnosti rozdělit na:
- plochy s produkcí nekontaminovaných vod (střechy, pojezdové komunikace, drenáže a 

plochy s minimálním zdržením dopravních prostředků) a 
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- plochy s možnou kontaminací ropnými látkami (především odstavné plochy nákladních 
aut a parkoviště osobních automobilů).
Dešťové  vody  z celého  areálu  jsou  sváděny  samostatnou  dešťovou  kanalizací  do 

společné retenční nádrže v jižní části areálu, a odtud jsou s regulovaným výtokem odváděny do 
vodoteče Losinského potoka, který je jižně od areálu. Trasa odtoku je z části vedena v souběhu 
se  splaškovou kanalizací  až  za  první  lesní  výběžek,  který obě  kanalizace  obcházejí.  Trasa 
odtoku z RN se pak na okraji pole odklání a sestupuje po svahu ke korytu Losinského potoka. 

Vzhledem k množství,  které vytvoří přívalové deště,  bude v rohu na jihovýchodním 
okraji II. etapy osazena retenční nádrž společná pro I. a II. etapu o retenční kapacitě min. 2135 
m3,  ve které bude docházet  k retardaci dešťového odtoku.  Retardace je nutná s ohledem na 
ochranu jednak samotného koryta vodoteče a jednak před možností vybřežení vody z koryta na 
okraji  obce.  Retenční  nádrž  bude  společně  s odtokem do  potoka  včetně  výústního  objektu 
realizována v rámci I. etapy. Potrubí odtoku bude ukončeno betonovým výustním objektem a 
těžkou úpravou koryta vodoteče proti  abrazi.  Výustní  objekt  bude opatřen tlumením vodní 
energie. Realizace retenční nádrže je již povolená, prošla zjišťovacím řízením v rámci I. etapy a 
v současné době probíhá na tuto stavbu změna stavby před jejím dokončením. 

Pro  návrh  kanalizačního  potrubí  skladovacího  areálu  ve  Štěnovicích  byl  proveden 
hydrotechnický výpočet,  jehož  cílem bylo stanovení  celkové odvodňované plochy,  ze  které 
budou odváděny dešťové vody do recipientu Losinského potoka. 

Hydrotechnický výpočet množství dešťových vod 

Pro  výpočet  množství  dešťových  vod  byla  použita  intenzita  náhradního  15-ti 
minutového deště i15 = 116 l.s.ha-1 stanovená dle údajů dešťoměrné stanice Plzeň – Doudlevce.

Tabulka č.17: Odvodňované plochy – II. etapa  

Plocha Koef. odtoku (-) Plocha (m2) Množství (l/s)
Zatravněná plocha 0,1-0,15 45 240     65,6
Komunikace (asfalt) 0,8 38 000   352,6
Komunikace (štěrkové) 0,4   4 030     18,7
Střecha 1,0 58 830   682,4
Celkem : 1119,3 l/s 

Redukovaná plocha I. etapy 10,55 ha
Redukovaná plocha II. etapy   9,65 ha
Redukovaná plocha celkem 20,20 ha
Návrhový odtok : 20,2 x 116 = 2343 l/s

Dešťové vody ze střechy haly DC 4:
24 530 m2/116 l/s.ha = 284,5 l/s - potrubí dešťové kanalizace bude dimenzováno na normový 
návrhový déšť o intenzitě 300 l/s.ha.

Dešťové vody ze střechy haly DC 5:
34 300 m2/116 l/s.ha = 397,9 l/s - potrubí dešťové kanalizace bude dimenzováno na normový 
návrhový déšť o intenzitě 300 l/s.ha.
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Retenční nádrž

Ve spodní části areálu je dešťová kanalizace napojena na retenční dešťovou nádrž, ve 
které  bude  docházet  jednak  retardaci  odtoku  dešťových  vod  do  recipientu  –  max.  odtok 
stanoven na  343  l.s-1 (nastavení  regulátoru  odtoku  =  hodnota  přirozeného  odtoku  z plochy 
areálu – 29,6 ha) a jednak akumulaci závlahové vody – cca 300 - 600 m3. Retenční (pracovní) 
objem nádrže byl výpočtem stanoven na  2 135 m3.  Maximální objem vychází pro i45= 54,7 
l/s.ha.

Retenční  nádrž  bude  tvořit  kaskáda  3  kruhových  podzemních  nádrží  o  celkovém 
užitném objemu 2 520 m3. Nádrže budou realizovány v rámci I. etapy a jejich technické řešení 
není součástí tohoto oznámení.

Do vodoteče bude výústní objekt stávající, pouze bude upravený pro potrubí 900 mm.

Tabulka č.18: Výpočet objemu retenční nádrže   

odtok qo 11,48649
čas dotoku td 5
redukovaná plocha Sr 20,2ha

tc qc Objem nádrže
5 218 1313,20

10 150 1704,55
15 116 1890,08
20 93,9 1951,85
30 68,6 1959,27
45 54,7 2135,95
60 39,5 1706,98
90 28,3 1292,30

Kanalizace dešťová z parkovišť

Dešťové vody z komunikací, odstavných ploch a parkovišť jsou odváděné do dešťové 
kanalizace  přes  koalescenční  odlučovače  ropných  látek,  kde  budou  zachycovány  případné 
úkapy ropných produktů z parkujících vozidel.

V areálu bude umístěno pět koalescenčních odlučovačů ropných látek třídy 1 dle ČSN 
EN 858-1. Předpokládaná kvalita vypouštěných vod na odtoku z ORL bude pod 0,2 mg/l NEL, 
přičemž  bude  dále  docházet  k dalšímu snížení  koncentrace  NEL ve  vodách  smísením vod 
z ORL s dešťovými vodami ze střech v retenční nádrži (poměr vod z ORL:střech = 1:1,5) a 
dojde  tak  k dalšímu snížení  koncentrace vypouštěných z areálu do vodoteče.  Dešťové  vody 
vypouštěné z areálu budou splňovat požadavky na obsah NEL v povrchových vodách. 

Typ použitých odlučovačů ještě není přesně specifikován. Je možno využít například 
odlučovače  typu  Benefit,  výrobce  -  firma  Benefit,  obchodní  a  průmyslová  s.r.o.  Opava. 
Odlučovače jsou vyrobeny z  vysoce kvalitní  oceli  tl.  5 a 6  mm,  s  vnitřním dvojnásobným 
epoxidovým nátěrem, tvrzeným polyamidem a vnějším dvojnásobným epoxidovým nátěrem s 
dokončovací glyceroftalickou vrstvou. Koalescenční odlučovače jsou vybaveny koalescenčními 
filtry  speciální  konstrukce,  zajišťujícími  kontinuálně  stejné  výsledky  čištění  při  nízkých 
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nárocích na prováděnou údržbu a bez potřeby dalších spotřebních materiálů (náplní do filtrů). 
Odlučovače  budou  vybaveny  automatickým  plovákovým  uzávěrem  zabraňujícím  odtoku 
zachycených ropných látek při  dosažení jejich maximální  hladiny v odlučovači,  extrémních 
přítocích,  nebo při  špatně prováděné údržbě.  Obtok (by-pass)  umožňuje při  velkém přívalu 
dešťových vod až pětinásobný průtok odlučovačem při zajištění požadovaných výsledků čištění 
a  parametrů  koncentrace  ropných  látek  na  výstupu.  Odlučovače  s  obtokem (by-pass)  jsou 
konstruovány pro parkoviště a odstavné plochy, které jsou určeny pro parkování osobních a 
nákladních vozidel bez jakékoliv jiné manipulace s ropnými látkami.

Drenáže

Z důvodu zabránění vnikání srážkových vod pod objekty hal je navržen drenážní systém 
napojený do šachet dešťové kanalizace. Vzhledem k výškovému tvaru areálu, který je svažitý 
od severu k jihu, se předpokládá drenážní potrubí pouze na severní a v případě možnosti vsaku 
i na východní a západní straně objektů. 

Drenážní potrubí bude v profilech 125-160 mm a bude v pravidelných vzdálenostech 
opatřeno revizními šachtami, které budou sloužit i pro proplachování potrubí, kontrolu a sběr 
případných sedimentů (v každé šachtě je  kalový usazovací  prostor).  Drenážní  potrubí  bude 
napojeno do šachet dešťové kanalizace. Napojení bude provedeno volně cca 0,5 m nade dnem. 
Vlastní drenážní potrubí bude provedeno z perforovaného ohebného PVC, případně PP a bude 
uloženo ve spádu min. 0,5 %. 

B.III.3. Odpady 
(přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s     odpady)  

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru areálu je možno rozdělit – 
v závislosti na době jejich vzniku – do tří základních skupin:
- odpady vznikající při výstavbě areálu,
- odpady vznikající při provozu areálu,
- odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění stavby.

a) Odpady vzniklé při zemních pracích a při výstavbě

Zemní práce
Předpokládá  se,  že  z areálu  nebude  odvážena  žádná  ornice  ani  zemina  a  vše  bude 

využito v areálu. Byl proveden průzkum kontaminace, kde byla zjištěna kontaminace těžkými 
kovy.  Pokud  bude  z areálu  zemina  odvážena,  pak  pouze  nekontaminovaná  a  po  dohodě 
s orgánem  ochrany  ZPF.  Konkrétní  množství  odvážené  zeminy  bude  upřesněno  v dalších 
stupních projektové dokumentace. 

Realizace stavby
Při realizaci stavby budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich 

obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty (rozvody vody, odpadů a 
podobně). Dále budou vznikat znečištěné obaly od nátěrových hmot a jiných chemických látek 
a přípravků používaných na stavbách. Na zařízení staveniště budou vznikat klasické komunální 
odpady a odpady ze sociálních zařízení. 
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Seznam odpadů dle  jejich  katalogových čísel,  které mohou vznikat  během zemních 
prací a realizace stavby, je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.19: Odpady vznikající během zemních prací a realizace stavby  

Kód 
odpadu

Kategorie 
odpadu

Název druhu odpadu

08 ODPADY  Z  VÝROBY,  ZPRACOVÁNÍ,  DISTRIBUCE  A 
POUŽÍVÁNÍ  NÁTĚROVÝCH  HMOT  (BAREV,  LAKŮ  A 
SMALTŮ),  LEPIDEL,  TĚSNICÍCH  MATERIÁLŮ  A 
TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
08 01 12 O Odpadní  barvy  a  laky  (odpad  z  nátěru  ocelových  konstrukcí  a 

podlah)
08 04 09 N Odpadní  lepidla  a  těsnící  materiály  obsahující  organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 O Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 

09
12 ODPADY Z TVÁŘENÍ  A Z FYZIKÁLNÍ  A MECHANICKÉ 

ÚPRAVY POVRCHU KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů 
12 01 13 O Odpady ze svařování 
15 ODPADNÍ OBALY
15 01 Obaly 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 06 O Směsné obaly
15 01 10 N Obaly  obsahující  zbytky nebezpečných  látek  nebo  obaly  těmito 

látkami znečištěné
17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 

ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky
17 01 06 N Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 O Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 - Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 O Dřevo
17 02 02 O Sklo
17 01 03 O Plasty
17 02 04 N Sklo,  plasty  a  dřevo  obsahující  nebezpečné  látky  nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
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17 04 - Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz
17 04 05 O Železo a ocel
17 04 07 O Směsné kovy
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 - Zemina  (včetně  vytěžené  zeminy  z  kontaminovaných  míst), 

kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční  odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 02 02 O Zemina a kameny
20 03 01 O Směsný komunální odpad
20 03 03 O Uliční smetky
20 03 04 O Kal ze septiků a žump
Pozn.: O - ostatní odpad

N - nebezpečný odpad

Předpokládané nakládání s materiály z     výstavby  

Při  realizaci  stavby  vzniknou  odpady,  které  budou  zneškodňovány  v souladu 
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb.  v platném 
znění. S odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání  s odpady ve  znění  vyhlášky MŽP č.41/2005  Sb.  Pevné  odpady budou  tříděny a 
předávány k recyklaci druhotných surovin. 

Beton a cihly, keramické výrobky ( kód 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03) – např. znehodnocené 
zbytky stavebních materiálů budou odvezeny – např. odvoz na skládku Vysoká u Dobřan, 
okres Plzeň-západ nebo mohou být předány oprávněné firmě k dalšímu využití 

Zemina a kamení (kód 17 05 04, neuvedené pod č. 17 05 03 – neobsahující nebezpečné látky, 
17 05 06 a 20 02 02) - materiál vytěžený při zakládání a zemních pracích může být odvezen 
na mezideponii, popř. na skládku Vysoká u Dobřan (materiál nepoužitelný do zásypů), nebo 
např. na odkaliště Plzeň – Božkov, REKKA s.r.o..

Kabely (kód 17 04 11, neuvedené pod č. 17 04 10 – neobsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné  nebezpečné  látky)  –  odpadní  zbytky kabelových  rozvodů  –  mohou  být  odvezeny 
k recyklaci např. do Kovošrotu Plzeň, a.s, Jateční 49, Plzeň.

Směsný komunální odpad  (kód 20 03 01) - odpad z provozu zařízení staveniště – může být 
odvezen např. na skládku Vysoká u Dobřan.
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Kal  ze  septiků  a  žump  (kód  20  03  04)  -  odpadní  kaly z mobilních  chemických  záchodů 
užívaných  na  staveništi  –  mohou  být  odvezeny  prostřednictvím  poskytovatele 
(pronajímatele) na čistírnu odpadních vod, Jateční ul., Plzeň, případně na ČOV do Štěnovic. 

Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu § 12, odst.2 Zákona č. 
185/2001 Sb.,  o odpadech v platném znění  a  jejich  předávání  bude  ošetřeno ve  smlouvách 
o dílo.  Na  stavbě  bude  prováděna  evidence  odpadů  dle  Vyhlášky  MŽP č.  383/2001  Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady.

Dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  v platném  znění  a  dle  jeho  prováděcích 
předpisů musí původce odpadů předat odpad do vlastnictví pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání,  která je provozovatelem zařízení  k využití  nebo odstranění  nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení 
podle § 14 odst.2 zákona nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. V tomto případě 
zajistí odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby dodavatel stavby.

Povinností  původce odpadů je  kromě správného nakládání  s  odpady dle  požadavků 
zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 

Podrobná  specifikace  druhů  a  množství  vznikajících  odpadů  bude  možná  během 
realizace  stavby.  Ke  kolaudaci  stavby je  nutno  doložit  doklady o  způsobu  zneškodňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

b) Odpady vznikající při vlastním provozu

Během provozu areálu budou vznikat jak ostatní, tak i nebezpečné odpady. Z hlediska 
množství  lze  předpokládat,  že  budou  převládat  odpady  z obalových  materiálů.  Z hlediska 
nebezpečnosti  v areálu budou vznikat např. kal z odlučovačů ropných látek, zářivky, baterie 
z vysokozdvižných  vozíků  atp.).  Odpady  budou  zneškodňovány  jejich  předáním  (oproti 
podpisu) oprávněné právnické osobě. 

Zářivky a akumulátory podléhají  zpětnému odběru.  Odpady z obalů – papíry,  plasty, 
dřevo, sklo je možno dále využívat. 

V následující tabulce je uveden návrh zařazení jednotlivých druhů odpadů, jejichž vznik 
se  dá  předpokládat  během  provozu  areálu  dle  Vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí 
č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb.

Tabulka č.20: Odpady, jejichž vznik v     areálu se předpokládá  

Kód 
druhu 

odpadu 

Katego-
rie 

odpadu Název druhu odpadu 

Způsob nakládání Očekávané 
množství

(t/rok)

13 05 01 N
Pevný podíl  z  lapáků písku a odlučovačů 
oleje

2
?

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje 2 ?
13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 2 ?

13 05 08 N
Směsi  odpadů  z  lapáku  písku  a  z 
odlučovačů oleje

2
1,7

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1 200
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Kód 
druhu 

odpadu 

Katego-
rie 

odpadu Název druhu odpadu 

Způsob nakládání Očekávané 
množství

(t/rok)
15 01 02 O Plastové obaly 1,2 100
15 01 03 O Dřevěné obaly 1,2 Cca 90 m3

15 01 04 O Kovové obaly 1 1,8
15 01 06 O Směsné obaly 1,2 Cca 100
15 01 07 O Skleněné obaly 1,2 1,3

15 01 10 N
Obaly  obsahující  zbytky  nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

2
0,15

15 02 02 N

Absorpční  činidla,  filtrační  materiály 
(včetně  olejových  filtrů  jinak  blíže 
neurčených),  čisticí  tkaniny  a  ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

2

Cca 0,50

15 02 03 O

Absorpční  činidla,  filtrační  materiály, 
čistící  tkaniny  a  ochranné  oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02

2

0,05

16 06 01 N Olověné akumulátory
1 Cca 65 ks 

1 x za 5 let

16 10 01 N
Odpadní vody určené k úpravě mimo místo 
vzniku

2 3

16 10 02 O Odpadní vody obsahující nebezpečné látky 2 2
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 Cca 0,1
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 2 Cca 100 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 Cca 20
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 2 Cca 5

Pozn.: O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
? – u tohoto druhu není známo množství odpadů, které bude vznikat, nebude se jednat o velké množství
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2– odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.)

V této tabulce jsou uvedeny pouze návrhy zařazení jednotlivých druhů odpadů. Druhy 
produkovaných odpadů budou závislé na typu jednotlivých nájemců. U uvedených množství 
odpadů se  jedná  o  hrubý odhad.  U odpadů,  jejichž  množství  je  označeno otazníkem,  není 
množství známo, ale předpokládá se, že se nebude jednat o stěžejní velká množství. Vlastní 
zařazení jednotlivých druhů odpadů pod katalogová čísla a třídění jednotlivých druhů odpadů je 
povinností původce odpadů.  Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění 
odpadů není  třídění  nebo oddělené shromažďování  nutné,  může od něj  původce upustit  se 
souhlasem místně příslušného orgánu státní  správy. Podrobná specifikace druhů a množství 
vznikajících odpadů bude možná během zkušebního provozu areálu.
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Nakládání s odpady

Komunální  odpad je veškerý odpad vznikající  na území obce při  činnosti  fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu,  s výiimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Dle § 2 odst. 2 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (dále jen 
„Katalog odpadů“),  se odpadem podobným komunálnímu rozumí odpad podobného složení 
jako  komunální  odpad  zařazený  do  skupiny  odpadů  20  v  Katalogu  odpadů  vznikající  při 
nevýrobní  činnosti  právnických  osob  a  fyzických  osob  oprávněných  k  podnikání  (např.  v 
úřadech, kancelářích).

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou 
dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu. 

Dle § 4 Katalogu odpadů pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z  činnosti  právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálními odpady, vytřídí z odpadu i jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z 
podskupiny 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí 
pro  účely  odstranění  pod  katalogové  číslo  samostatného  druhu  odpadu  20  03  01  Směsný 
komunální odpad. 

Odpady vzniklé  při  výstavbě a  provozu je  třeba převést  do vlastnictví  pouze osobě 
oprávněné k  jejich  převzetí  podle  §  12  odst.  3  zákona o  odpadech a  to  buď přímo,  nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít 
nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. 

Odpady,  které  vzniknou  při  stavbě  a  následně  při  provozu  areálu  budou předány k 
využití nebo odstranění  pouze oprávněné osobě  dle  § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů,  v platném znění,  která zajistí  jejich  využití 
(recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle §  10 a  §  11 zákona č.  185/2001 Sb.,  o 
odpadech. 

Při  hospodaření  s  odpady budou respektována ustanovení  zákona č.185/2001 Sb.,  o 
odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  vyhlášky MŽP č.381/2001  Sb.  -  Katalog 
odpadů,  vyhlášky MŽP č.  383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady a  ostatních 
prováděcích  právních  předpisů.  Původce  bude  s  odpady nakládat  tak,  aby v  důsledku  této 
činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy.

V celém areálu si budou zajišťovat zneškodňování odpadů individuelně jejich původci – 
jednotliví nájemci nájemcích prostor. Tito si sami uzavřou smlouvy na odvoz odpadů. ProLogis 
jako vlastník areálu bude shromažďovat potvrzení o nakládání s odpady. Odpady vznikající 
v areálu (např. posekaná tráva, kaly z odlučovačů ropných látek atd.) budou zneškodňovány 
firmami - subdodavateli, kteří budou na tuto práci najímáni.

Každý nájemce si umístí nádoby na odpad do blízkosti objektu nebo do objektu, který 
bude mít pronajatý.

Původce  odpadů  je  povinen  vést  evidenci  odpadů a  podávat  pravidelně  každoročně 
hlášení o produkci a nakládání s odpady. Pokud bude produkovat více než 10 t nebezpečného 
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nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musí zpracovat plán odpadového hospodářství, kde 
uvede především způsob minimalizace jednotlivých druhů odpadů.

Veškerou  manipulaci  s odpadem  budou  provádět  odborné  autorizované  firmy. 
Provozovatel pro uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají 
oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich 
další zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. 

Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány 
na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být 
označeny  v  souladu  s  požadavky  vyhl.č.  383/2001  Sb.  Pro  nebezpečné  odpady  budou 
vyhotoveny identifikační  listy nebezpečných odpadů.  Pro  shromažďování  uvedených  druhů 
odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich 
vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. 

Dle  zákona  o  odpadech  má každý při  své  činnosti  nebo  v  rozsahu  své  působnosti 
povinnost  předcházet  vzniku  odpadů,  omezovat  jejich  množství  a  nebezpečné  vlastnosti. 
Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje  lidské  zdraví  a  životní  prostředí  a  který  je  v  souladu  s  tímto  zákonem  a  se 
zvláštními právními předpisy.

Původce odpadů je povinen především:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady,  které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit,  převést  do  vlastnictví  pouze  osobě 

oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby,

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést  průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,  ohlašovat odpady a 

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s 

právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

c) Odpady vzniklé po dožití stavby

Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady 
vznikající  při  realizaci  stavby.  Po  dožití  stavby  je  nutné  maximální  množství  odpadů  a 
stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít. 
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B.III.4. Hluk a vibrace

Hluk

Hluk bude vznikat  jak  během realizace  stavby,  tak  během jejího  provozu.  Hlavním 
zdrojem hluku ovlivňujícím venkovní  poměry během provozu stavby bude  hluk dopravy a 
bodové  zdroje  hluku  na  střeše  objektu.  Stávajícím  zdrojem  hluku  v okolí  je  především 
automobilová doprava z dálnice D5 a ze silnice II/180. 

1. Zdroje hluku během realizace stavby

Hlavními  zdroji  hluku  bude  především  realizace  stavby -  stavební  mechanismy  a 
doprava související se zemními pracemi a následně se stavebními pracemi. 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných 
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i 
snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale 
mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 

Pracovní doba se předpokládá v jedné směně s prováděním hlučných operací pouze od 
07:00 do 21:00 hodin. Výstavba bude mít čtyři etapy:
1. Sejmutí ornice, HTÚ
2. Založení objektů a položení
3. Výstavba hal a doprovodných objektů
4. Komunikace, plochy, sadové úpravy

Doprava související s realizací stavby bude vyjíždět na silnici č.II/180. Stroje, zařízení, 
ruční  mechanizované nářadí  a  dopravní  prostředky,  které budou využívány při  jednotlivých 
etapách  výstavby,  jsou  uvedeny  v  následujících  tabulkách.  V těchto  tabulkách  je  kromě 
označení  zdroje  hluku,  obvyklých  údajů  o  stroji  (jakožto  zdroji  hluku),  též  uvedeno 
předpokládané nasazení stroje v počtech dnů a průměrné hodinové využití ve dnech aktivního 
nasazení.

Tabulka č.21: Seznam strojů a jejich využití – 1. etapa  

Označení Název stroje, typ Umístění 
stroje 

Počet Skutečné využití
Počet 
dnů

Hodin/den 
(průměrně)

Z101 Dozer CAT typ D7R XR II Staveniště 1 90 10
Z102 Dozer CAT typ D7R XR II Staveniště 1 60 10
Z103 Pásové rýpadlo CAT 318 C 0,55 m³ Staveniště 6 90 10
Z104 Pásové rýpadlo CAT 318 C 1,05 m³ Staveniště 3 60 10
Z105 Nákladní automobil TATRA 815-2, 10 m³ Staveniště 6/6 30 -
Z106 Nákladní automobil TATRA 815-2, 20 m³ Staveniště 6/6 30 -
Z107 Nákladní automobil TATRA 815-2, 10 m³ Staveniště 10/10 90 -
Z108 Nákladní automobil TATRA 815-2, 20 m³ Staveniště 10/10 90 -

Tabulka č.22: Seznam strojů a jejich využití – 2. etapa  
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Označení Název stroje, typ Umístění 
stroje 

Počet Skutečné využití
Počet dnů Hodin/den 

(průměrně)
Z201 Vrtná souprava HBM 120 SD Staveniště 5 60 10
Z202 Vrtná souprava HBM 120 SD Staveniště 1 100 10
Z203 Autodomíchávač na podvozku 

TATRA 815-2
Staveniště 12/12 100 -

Z204 Válec CAT CS - 423E Staveniště 1 75 10
Z205 Válec CAT CS - 423E Staveniště 3 30 10
Z206 Nákladní automobil TATRA 815-2, 

10 m³ 
Staveniště 4/4 90 -

Z207 Nákladní automobil TATRA 815-2, 
20 m³ 

Staveniště 4/4 90 -

Tabulka č.23: Seznam strojů a jejich využití – 3. etapa  

Označení Název stroje, typ Umístění 
stroje 

Počet Skutečné využití
Počet dnů Hodin/den 

(průměrně)
Z301 Mobilní jeřáb AD 20 na povozku 

TATRA 815-2
Staveniště 6 60 10

Z302 Pásový jeřáb MANITOWOC 80 t Staveniště  3 60 10
Z303 Mobilní jeřáb AD 28 na povozku 

TATRA 815-2 
Staveniště 2 60 10

Z304 Autodomíchávač na podvozku 
TATRA 815-2

Staveniště 15/15 60 -

Z305 Kompresor ATLAS COPCO XAS 
67

Staveniště 2 120 10

Z306 Tahač DAF - doprava VZT Staveniště 10/10 10 -
Z307 Tahač DAF - doprava UT Staveniště 10/10 10 -
Z308 Tahač DAF – doprava elektro Staveniště 8/8 10 -
Z309 Tahač DAF - doprava ZTI Staveniště 10/10 10 -
Z310 Tahač DAF – doprava materiálů Staveniště 100/100 120 -
Z301 Mobilní jeřáb AD 20 na povozku 

TATRA 815-2
Staveniště 6 60 10
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Tabulka č.24: Seznam strojů a jejich využití – 4. etapa  

Označení Název stroje, typ Umístění 
stroje 

Počet Skutečné využití
Počet dnů Hodin za den 

(průměrně)
Z401 Tahač DAF - doprava zeleně Staveniště 2 1 -
Z402 Nákladní automobil TATRA 815-2 Staveniště 40/40 30 -
Z403 Rypadlo-nakladač JCB 3CX Site 

Master
Staveniště 2 60 10

Z404 Tahač DAF – doprava materiálů Staveniště 150/150 90 -
Z405 Dozer CAT typ D7R XR II Staveniště 1 50 10
Z406 Mobilní jeřáb AD 28 na povozku 

TATRA 815-2
Staveniště 1 90 10

2. Zdroje hluku během provozu stavby

Realizací stavby vzniknou bodové, liniové a plošné zdroje hluku. 
Největším zdrojem hluku při  provozování areálu je pohyb vozidel v areálu. Hluk ze 

samotné  činnosti  při  manipulaci  se  skladovaným materiálem  je  minimalizován  opatřeními 
provozního řádu. Pokud u objektu nebude přistaveno vozidlo a z vozidla nebude vykládán či 
nakládán materiál, budou vrata uzavřena.

V areálu nejsou instalována žádná technologická zařízení, která jsou trvalým zdrojem 
hluku. Vzduchotechnické jednotky v halách jsou umístěné na střechu vestavků pod střechu hal, 
nad střechu jsou vyvedeny jen výdechy jednotek od sociálního zařízení ve vestavcích.

a) Bodové zdroje hluku 

V následující  tabulce jsou  shrnuty předpokládané významné globální  zdroje  hluku z 
pohledu provozu II.  etapy řešeného areálu (haly DC4 a DC5),  aniž  by bylo kvantifikováno 
jejich působení.

Tabulka č.25: Předpokládané významné globální zdroje hluku z     provozu II.etapy areálu  

Umístění zdroje 
vzhledem k areálu

Působení zdroje 
vzhledem k areálu

Zdroje – popis

Součástí areálu Vně areálu - výfuky VZT
- odkouření plynových zářičů
- odkouření plynových kotlů
- nákladní automobilová doprava
- osobní automobilová doprava

Součástí areálu Uvnitř objektů - výfuky VZT
- odkouření plynových zářičů
- odkouření plynových kotlů
- nákladní automobilová doprava
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- osobní automobilová doprava
- manipulace se zbožím

Vně areálu Uvnitř objektů není významné

K výpočtu hluku ve venkovním prostoru a k případnému návrhu opatření k omezení 
hluku je potřebné znát základní charakteristiky zdrojů hluku, kterými jsou především hladiny 
akustického výkonu A. 

K  větrání  prostorů  sociálních  zařízení  budou  použity malé  ventilátorky osazené  ve 
stěnách  podhledu  sociálních  zařízení.  Chlazení  se  v  projektovaném  areálu  nepředpokládá. 
Vytápění hal DC4 a DC5 je navrženo pomocí tmavých infrazářičů, které budou osazeny pod 
stropní  konstrukcí  hal.  Jsou  uvažovány plynové infrazářiče  typu Schulte,  typ ESMS  50U. 
V následující tabulce jsou uvedeny hladiny akustického výkonu A bodových zdrojů hluku, které 
se budou nacházet v areálu během jeho provozu. 

Tabulka č.26: Hlukové charakteristiky venkovních zdrojů hluku  
Číslo 
zdroje 

Poznámka Umístění zdroje Počet LW  A 
(dB)

ZO – 01 Výfuk z plynového zářiče typ 
ESMS 50U

Střecha objektu DC 4 28 58,0

ZO – 02 Výfuk z plynového zářiče typ 
ESMS 50U

Střecha objektu DC 5 40 58,0

ZO – 03 Odkouření plynového kotle 
(vestavky) VU Turbotop

Střecha objektu DC 4, DC5 8 57,0

ZO – 04 Odvětrání sociálních zařízení Střecha objektu DC 4, DC5 - 46,0
ZO – 05 Osobní automobil s rychlostí do 30 

km/h 
silnice II/180 ↔ objekty - 85,0

ZO – 06 Kamion s rychlostí do 30 km/h silnice II/180 ↔  objekty - 105,0
Pozn.:  LW - hladina akustického výkonu (dB).

b) Liniové a plošné zdroje hluku 

Liniovým zdrojem hluku  bude  automobilová  doprava.  Intenzity dopravy související 
s provozem  záměru  jsou  uvedeny  v předcházejícím  textu.  Při  dvousměnném  provozu  se 
předpokládá celkem 410 jízd (205 příjezdů a 205 odjezdů) osobních vozidel a 280 jízd (140 
příjezdů a 140 odjezdů) nákladních vozidel.

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit provoz parkovišť pro osobní a nákladní dopravu. 
Celkem  se  bude  jednat  o  maximálně  205  parkovacích  stání  pro  osobní  automobily  a 
manipulační plochy pro nákladní automobily. 

Vibrace
Provozem areálu  nebudou vznikat  vibrace.  Z hlediska  vibrací  není  tedy předpoklad 

jejich negativního vlivu na životní prostředí. 
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B.III.5. Rizika havárií

Možnost vzniku havárií
Činnosti  provozované v posuzovaném areálu nebudou přinášet  zvýšená bezpečnostní 

rizika. Teoreticky je možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Požár vzniklý zkratem elektrického zařízení či z jiných příčin.
2. Výbuch zemního plynu.
3. Úkapy ropných látek z vozidel pohybujících se v areálu nebo ze zařízení staveniště během 

výstavby. 
4. Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních předpisů při 

výrobě a manipulaci se zbožím. 

Dopady na okolí
1. V případě  požáru  může  dojít  k úniku  většího  množství  škodlivin  a  toxických  látek  do 

ovzduší.
2. Při výbuchu zemního plynu může dojít k demolicím objektů a následně k požáru. 
3. Únikem ropných látek během realizace či provozu stavby by mohlo dojít ke kontaminaci 

půd, povrchových vod nebo podzemních vod. 
4. Nedodržováním  technologické  kázně  dochází  k  ohrožování  zdraví  lidí  a  k  pracovním 

úrazům. 

Preventivní opatření
1. Jako součást projektové dokumentace bude zpracována požárně bezpečnostní zpráva, která 

bude řešit požární zabezpečení celého areálu. V areálu budou umístěny sprinklery. 
Řešení protipožárních opatření v areálu bude reflektovat několik základních požadavků: 
• včasná identifikace požáru
• okamžité přenesení informací
• protipožární technické vybavení hal a areálu
• dostupnost pro požární techniku
• minimalizace škod hašením požáru

2. Budou provedena opatření, aby se minimalizovalo riziko úniku zemního plynu.  
3. Během  výstavby  je  nutno  stavební  mechanismy  udržovat  v dobrém  stavu,  aby  se 

minimalizovaly úkapy z vozidel  do  půdy.  Během provozu  areálu  budou  úkapy olejů  či 
ropných látek z vozidel na obslužných komunikacích a parkovacích stáních dešťovou vodou 
splaveny do retenční nádrže přes odlučovače ropných látek s dostatečnou účinností.  Pro 
odlučovače musí být zpracován provozní řád. 

4. Aby byla dodržována pracovní kázeň, je nutno dodržovat stanovené pracovní postupy a 
zaměstnanci musí být řádně proškoleni v souladu s platnou legislativou. 

B.III.6. Doplňující údaje 

Hmotová  skladba  objektů  spolu  s terasovým  uspořádáním  manipulačních  ploch 
nevyvolá nepříznivou konfrontaci s krajinným prostředím a vzhledem k prostorovým vazbám 
ani  s charakterem  osídlení.  Dokazují  to  zákresy  stavby do  fotografií,  které  jsou  doloženy 
v příloze  oznámení.  Výška  hal  bude  13  m –  stejná  jako u  hal  I.  etapy.  Výška  hal  nebude 
překračovat  horizont  v krajině.  V příloze  oznámení  je  doloženo posouzení  vlivu záměru na 
krajinný ráz. 
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ČÁST C
ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V     DOTČENÉM   
ÚZEMÍ

C.I.  Výčet  nejzávažnějších  environmentálních  charakteristik 
dotčeného území
(územní systém ekologické stability  krajiny, zvláště chráněná území, území přírodních 
parků, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, území hustě zalidněná,  území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,  staré 
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

a) Územní systém ekologické stability krajiny

Pro  zájmové  území  je  zpracován  Generel  místního  systému  ekologické  stability 
Zemědělskou  projekční  kanceláří  Josef  Marek  Plzeň  v prosinci  1993.  Údaje  z tohoto 
generelu jsou zaneseny do platného schváleného územního plánu obce Štěnovice. Dle tohoto 
generelu se podél jižní hranice areálu I. a II. etapy a podél východní hranice I.etapy areálu 
nachází lokální biokoridor. Při jižním okraji areálu se nachází lokální biocentrum č.23. Hranice 
biocenter a biokoridorů se nacházejí za hranicemi posuzovaného areálu.  

Lokální biokoridor podél východní hranice areálu I.etapy je tzv. „Černý les“ – jedná 
se o zalesněný pruh šíře cca 50 až 80 metrů podél drobné terénní deprese. Porost dřevin má 
charakter umělého lesního porostu silně ruderalizovaného vlivem dotace živinami z okolních 
zemědělských  ploch  a  také  z přívalových  vod  původem  rovněž  z dřívějších  zemědělských 
ploch. Vlivem eutrofizace je podrost ruderální s dominancí ostružiníku a bezu černého.

Lokální  biokoridor  podél  jižní  hranice areálu  je  tvořen  křovitými  porosty  podél 
občasné  vodoteče,  která  odvádí  k západu  občasné  přívalové  srážky ze  zmíněné  zalesněné 
enklávy a také z partií ležících od posuzované lokality směrem východním (od obce Losiná). 
Doprovod křovin  a  stromů podél  vodoteče při  jižním okraji  má charakter  vrbových křovin 
malých vodních toků svazu Salicion triandrae Th. Müller et Görs 1958 - vrbové křoviny na 
často  zaplavovaných  březích  toků  v  nížinách  a  pahorkatinách.  Porost  je  velmi  nekvalitní, 
ruderalizovaný  obdobně  jako  v předchozím  případě  přemírou  dusíkatých  látek  z okolních 
zemědělských ploch.

Lokální biokoridor ústí do lokálního biocentra č.23 při jihozápadním okraji hranice 
areálu.  Jedná se o ekosystém stabilizovaného lesního společenstva na 2/3 plochy a mokřadu 
postagrárních lad. Biocentrum se nachází cca 700 m východně od Štěnovic a má rozlohu cca 
5,5 ha. Stupeň ekologické stability biocentra je 3 – 4. 

Dále směrem k obci pokračuje lokální biokoridor č.22 – 23 – výrazná deprese spodní 
části Losineckého potoka. Dolní části procházejí intravilánem Štěnovic. Technicky upravený 
tok je propustný pouze pro vodní společenstva. 

Severozápadně od areálu se nachází lokální biocentrum – vrch Val (Valík) s výškou 435 
m  n.  m.  který  je  tvořen  tvrdými  spility  vzniklými  podmořskými  sopečnými  výlevy. 
Severozápadně  od  Štěnovic  a  západně  od  lokálního  biocentra  Val  se  nachází  regionální 
biocentrum č.887 „Val“.
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Západně od Štěnovic vede severojižním směrem stávající regionální biokoridor č.240 
„Val – U dvora“. Jihovýchodně od Štěnovic se nachází osa nadregion. biokoridorů „Běleč-K64. 
Západně  od  Nebílov  se  nachází  regionální  biocentrum  č.883  „Prusiny“.  Jižně  od  Starého 
Plzence se nachází regionální biocentrum č.884 „Radyně“. Východně od Šťáhlav se nachází 
reg. biokorodor stavající č.243 „Kamýky - Úslava u Šťáhlav“ 

b) Zvláště chráněná území, území přírodních parků

Zájmové území  nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, 
odst. 2 zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  a dle přílohy 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Chráněná území v okolí

Východně  od  zájmového  území  v lesním  komplexu  severně  od  Radyně se  nachází 
přírodní památka Andrejšky. Jižně od Čižic se nachází  přírodní památka Pod Smutným 
koutem. Severně od Starého Plzence se nachází přírodní památka Černá stráň. 

Východně  od  Šťáhlav  se  nachází  přírodní  park  Kornatický  potok.  Východně  od 
Kornatického potoka se nachází přírodní park Kamanky. 

Realizací stavby nebudou dotčeny evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Nejbližší ptačí oblastí je Křivoklátsko a Šumava. V následujícím textu jsou popsány nejbližší 
ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

Ptačí oblasti

Název: Křivoklátsko 
Kód lokality: CZ0211001 
Kraj: Plzeňský kraj, Středočeský kraj 
Rozloha: 31 932,13 ha 

Ptačí  oblast  Křivoklátsko  se  nachází  asi  40  km  jihozápadně  od  Prahy,  v  celku 
Křivoklátské vrchoviny. Středem protéká v hluboce zařízlém údolí řeka Berounka, až téměř 
kaňonovitý  ráz  mají  údolí  jejich  přítoků.  Geomorfologická  pestrost  podmiňuje  přítomnost 
bohaté mozaiky společenstev jak lesního, tak nelesního charakteru. Lesy zaujímají převážnou 
část rozlohy ptačího území, místy jsou však prostřídány bezlesými enklávami, a to převážně v 
okolí obcí nebo také místy skalních stepí na exponovaných lokalitách. Křivoklátsko slouží jako 
oblast hnízdění převážně pro lesní druhy ptáků - šplhavce a druhy hnízdící v dutinách, význam 
má i pro druhy využívající  skalní výchozy a prudké srázy. V oblastech mimo les se potom 
střídají louky, pole, pastviny, křoviny a remízky a tato pestrá krajina vytváří hnízdní možnosti 
pro další spektrum druhů. V území bylo zjištěno 120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo 
zaznamenáno mimo hnízdní  období  nebo jejich  hnízdění  nebylo potvrzeno.  Z významných 
druhů se zde vyskytují: čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), ledňáček říční (Alcedo atthis), datel 
černý  (Dryocopos  martius),  žluna  šedá  (Picus  canus),  strakapoud  prostřední  (Dendrocopos 
medius), luňák červený (Milvus milvus), moták pochop (Circus aeruginosus), včelojed lesní 
(Pernis apivorus), chřástal  polní (Crex crex), skřivan lesní (Lullula arborea), pěnice vlašská 
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(Sylvia nisoria),  lejsek malý (Ficedula parva),  lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)  a ťuhýk 
obecný (Lanius collurio).

Název: Šumava 
Kód lokality: CZ0311041 
Kraj: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj 
Rozloha: 97.501,12 ha 

Přestože dominujícím typem lesa jsou na Šumavě druhotné smrkové porosty, jsou zde 
zachovány také pralesovité nebo málo narušené enklávy květnatých bučin a jedlin. V nižších 
polohách vznikla po téměř úplném vysídlení Šumavy mozaika společenstev druhotného bezlesí 
a  různých sukcesních  stadií.  Typický je  také  značný počet  vodních  toků  a  velké  množství 
údolních a horských rašelinišť.

V oblasti je prokázáno 145 hnízdících druhů ptáků, především se jedná o druhy lesních 
a lučních biotopů. Mezi nejvýznamnější druhy patří lesní kurovití ptáci, zejména tetřev hlušec 
(Tetrao urogallus). Jeho populace na Šumavě je dnes jedinou reprodukceschopnou populací v 
rámci České republiky a představuje zhruba 90% výskytu v České republice. Dále zde žije 
velmi významná a početná populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia), vedle Alp největší ve 
střední  Evropě.  Stejně  tak  je  významná  i  populace  tetřívka  obecného  (Tetrao  tetrix).  Ve 
smrčinách  přirozeného  charakteru  hnízdí  datlík  tříprstý  (Picoides  tridactylus),  sýc  rousný 
(Aegolius  funereus),  kulíšek  nejmenší  (Glaucidium  passerinum)  a  kos  horský  (Turdus 
torquatus).  Zejména zbytky přirozených smíšených porostů  jsou  místem hnízdního  výskytu 
datla černého (Dryocopus martius).  Velmi významná je  v  populace chřástala polního (Crex 
crex),  svým  výskytem vázaného  na  mozaiku  antropogenního  bezlesí.  Na  dvou  lokalitách 
víceméně kontinuálně  od  80.  let  20.  století  hnízdí  sokol  stěhovavý (Falco  peregrinus).  Na 
Šumavě se vyskytuje a hnízdí také reintrodukovaná populace puštíka bělavého (Strix uralensis). 
Významným  reliktem  oblasti  je  malá  izolovaná  populace  strakapouda  bělohřbetého 
(Dendrocopos leucotos). Indikátorem smíšených lesů přirozeného charakteru se zastoupením 
mladých vývojových stadií lesa s převahou buku je lejsek malý (Ficedula parva).

Popis evropsky významné lokality

Název: Plzeň - Zábělá 
Kód lokality: CZ0323159 
Kraj: Plzeňský kraj 
Status: Navrženo 
Rozloha: 265,50 ha 
Biogeografické oblasti: Kontinentální 
Kategorie chráněného území: Přírodní památka, přírodní rezervace 

Lokalita se nachází v úseku mezi obcemi Bukovec a Druztová, cca 2 km východně od 
Plzně, po obou březích řeky Berounky. 

Ekotop
Lokalita se skládá ze dvou lesních komplexů, tvořených porosty doubrav a dubohabřin 

nad kaňonovitým údolím řeky Berounky. Území je budováno převážně břidlicemi, drobovými 
břidlicemi a drobami proterozoického stáří s výskyty metabazaltů (spility). Má charakter plošin, 
na které navazují nad řekou Berounkou strmé, většinou skeletovité svahy. Část Háj má orientaci 
svahů JZ, J a JV, část Zábělá SZ a S. Nadmořská výška od 290 m (Berounka) do 390 m.
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Biota
Komplex  tvořený dubohabřinami,  acidofilními  doubravami,  suťovými lesy,  skalními 

společenstvy,  teplomilnými  doubravami,  údolními  luhy L2.2B,  nepatrné  zastoupení  nelesní 
vegetace  -T1.1.  Hlavní  potenciální  vegetační  jednotkou  lokality  je  mozaika  dubohabřin  a 
acidofilních doubrav. 
L3.1 Hercynské dubohabřiny tvořené asociací Melampyro nemorosi-Carpinetum¨
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy tvořené asociací asociaci Abieti-Quercetum
L4 Suťové lesy asociace Aceri-Carpinetum
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin asociace Asplenietum septentrionalis

Kvalita
V okolí Plzně nejzachovalejší porosty doubrav, dubohabřin, suťových lesů a skalních 

společenstev s výskytem vzácné vegetace (Sesleria caerulea, Asplenium trichomanes, Lilium 
martagon,  Dentaria  enneaphyllos,  Dentaria  bulbiferra,  Daphne  mezereum,  Festuca  pallens, 
Polypodium vulgare, Sorbus torminalis),  avifauny (Bubo bubo, Picus canus) a entomofauny 
(Clytus tropicus, Pedostrangalia revestita, Saphanus piceus, Chlorophorus herbsti,  Calosoma 
inquisitor,  Gnorimus nobilis,  Aphodius  zenkeri,  Prionus  corarius,  Acalles  echinatus,  acalles 
hypocrita, Plagiotus detritus). 

Název: Lopata 
Kód lokality: CZ0323155 
Kraj: Plzeňský kraj 
Status: Navrženo 
Rozloha: 16,75 ha 
Biogeografické oblasti: Kontinentální 
Kategorie chráněného území: Přírodní rezervace 

Lokalita  se  nachází  na  severním  svahu  nad  Kornatickým  potokem,  cca  4  km 
východojihovýchodně od obce Šťáhlavy, 12 km jihovýchodně od Plzně. Většina území leží v 
PR Lopata.

Ekotop
Podloží je tvořeno proterozoickými břidlicemi, drobami s výchozy spilitů a buližníků. 

Lokalita  je  v  ploché  Radyňské  vrchovině,  reliéf  má  charakter  prudkého  svahu  s  jižní  až 
jihozápadní orientací, spadající do údolí Kornatického potoka.
Celé území je tvořeno souvislým lesním komplexem.
Biota

Jedná se o listnatý a smíšený les s výskytem biotopů:
L4-suťové lesy převážně sv. Tilio-Acerion
L7.1- suché acidofilní doubravy
V porostu jsou místy zastoupeny geograficky či  stanovištně  nepůvodní  druhy dřevin  (smrk 
ztepilý, modřín opadavý, jírovec maďal).  V Kornatickém potoce, tvořícím část jižní hranice 
lokality, se vyskytuje kromě jiných druhů i rak kamenáč.

Kvalita
Jedná  se  cenný  lesní  komplex  dochovaných  suťových  společenstev  s  výskytem 

vzácných druhů rostlin např. Lilium martagon a živočichů např. Osmoderma eremita. 
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Název: Berounka 
Kód lokality: CZ0323142 
Kraj: Plzeňský kraj 
Rozloha: 140,64 ha 
Biogeografické oblasti: Kontinentální 
Kategorie chráněného území: Přírodní památka 

Úsek řeky Berounky od jezu u obce Zvíkovec při  hranici CHKO Křivoklátsko proti 
proudu až k jezu Libštejnského mlýna pod obcí Robčice, v délce necelých 30 km.

Ekotop
Geologie: geologickým podkladem jsou proterozoické břidlice s vložkami buližníků a spilitů, 
pouze místy jsou vytvořeny nivní polohy, vzniklé z říčních teras.
Geomorfologie: území leží v celku Třebovická plošina, která je západní částí Říčanské plošiny.
Reliéf:  údolí  Berounky je  z  převážné části  tvořen prudkými svahy se  skalními  výchozy,  Z 
tohoto  důvodu  dochází  ve  vybraném úseku  Berounky  k  silnému  meandrování,  s  hluboce 
zaklesnutými meandry i s mělkým údolím; je zde množství různých stanovišť.
Krajinná charakteristika: nebýt několika jezů,  které svým vzdutím mění podstatně charakter 
přirozeného biotopu, představuje lokalita převážně parmové pásmo vodních toků s přechodem 
k cejnovému, se stojatou vodou. V proudných úsecích je dno převážně štěrkovité, v nadjezích 
se vyskytuje různě silná vrstva bahna, zvyšující eutrofní zátěž prostředí.

Biota
Vzhledem k množství jezů (současně i přirozených prahů z odolnější horniny) je značná 

část  úseku řeky s  klidnou,  pomalu proudící  vodou,  k  jejímž  charakteristickým rysům patří 
zarůstání míst mimo proudnici vodní vegetací. K typickým představitelům patří stulík žlutý, v 
mělčích úsecích pomístně i další druhy (chrastice, zblochan, kosatec žlutý, orobinec, rákos). V 
proudných úsecích je  běžný zárůst  lakušníkem říčním,  který místy zcela  pokrývá dno a  je 
závislý na eutrofní zátěži z lidských sídel. Z vodních živočichů se vyskytuje široké spektrum 
ryb parmového a cejnového pásma, v místech s čistými přítoky se dokonce vyskytuje i pstruh a 
rak říční. K běžným živočichům patří velevrub malířský a škeble říční. Mimo úseky, ovlivněné 
příliš  lidskými aktivitami,  je  přirozený břehový porost  tvořen převážně křovitými vrbami  s 
příměsí  dalších dřevin (olše,  střemcha,…), v okolí  obcí  a  jezů je tok částečně regulován a 
břehové porosty uměle udržovány.

Kvalita
Vzhledem k malému počtu sídel je tento úsek Berounky poměrně v přirozeném stavu, 

větší narušení je několika jezy, u kterých je umístěna malá vodní elektrárna a které tvoří zcela 
zásadní  překážku pro migraci  vodních živočichů. S tím je spojený další  průvodní jev,  a to 
nedostatečný průtok korytem Berounky mimo objekt  MVE v suchém období,  zabraňující  i 
poproudové migraci. 

c) Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky důležité části krajiny 
vzniklé přirozeným vývojem nebo lidskou činností.  Jsou to hlavně parky,  zahrady,  důležité 
aleje, hřbitovy, remízy, lada apod. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci 
VKP.
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Na vlastním zájmovém území nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Nejbližšími  významnými  krajinnými  prvky  taxativně  vymezenými  jsou  dle  zákona 
č.114/1992 Sb., § 3 jsou vodní tok Losinecký potok, lesní porosty, meze a remízky. 

V zájmovém  území  se  nenacházejí  ani  významné  chráněné  či  památné  stromy, 
významné či chráněné přírodovědné lokality apod.

d) Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Ve vlastním zájmovém území nejsou evidovány architektonické ani historické památky. 
Nenacházejí se zde žádné kulturní památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu či záchranu 
před  vlastní  stavbou či  jejím provozem.  Nejedná  se  o  území  historického nebo kulturního 
významu. 

V širším okolí  dotčených pozemků se nacházejí rozsáhlá archeologická naleziště 
z období pravěku, konkrétně mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, železné a z raného 
a vrcholného středověku. Přímo na dotčené ploše bylo v roce 1999 zachyceno osídlení z doby 
bronzové a z raného středověku. Na severním okraji obce Štěnovice v blízkosti stávající pily se 
nachází terénní úpravy příkopu a valu hradiště, které jsou však  bez památkové ochrany.

Proto  je  nutno  upozornit  na  povinnost  respektovat  požadavky  památkové  péče  z 
hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění zák.č.242/92 Sb., zejména § 21, § 22 a § 23 a vyhlášky č.66/1988 Sb.). 

Investor je povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. a to zejména:
• provádět zemní práce (rýhy pro infrastrukturu, skrývka ornice) pod dozorem  archeologa
• v případě  archeologických  nálezů  umožnit  dohled  a  záchranný  archeologický  výzkum 

odbornému pracovníkovi pověřené organizace.
• uhradit náklady spojené s případným provedením archeologického výzkumu (§ 22 odst. 2 

zákona).

e) Hustota osídlení 

Areál se bude nacházet na poli nacházejícím se severně od obce Štěnovice, severně od 
obce  Losiná  a  jižně  od  města  Plzeň.  Ve  městě  Plzeň  žilo  podle  posledního  sčítání 
obyvatel (z roku 2001) 165 259 obyvatel, v obci Štěnovice 1 331 obyvatel, v obci Losiná 856 
obyvatel, v sídle  Radobyčice žilo  v roce 1970 607 obyvatel.  Radobyčice spadají  pod město 
Plzeň, městský obvod Plzeň 3 (počet obyvatel na k 1. 1. 2007 činil 49 295). 

Městský  obvod  Plzeň  3  slučuje  historickou  část  města  s částmi  Bory,  Doudlevce, 
Skvrňany, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha a Radobyčice.

Černice tvoří městský obvod Plzeň 8 - Úřad městského obvodu Plzeň 8, Veská 11, 326 
00 Plzeň – Černice, starosta - Miroslav Štěrba, tel.: 378 036 860.

f)  Území  zatěžovaná  nad  míru  únosného  zatížení  a  staré  ekologické  zátěže,  extrémní 
poměry 
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Jako starou ekologickou zátěž v území by bylo možno považovat zvýšené koncentrace 
těžkých kovů v půdě, stávající hlukovou zátěž a imisní zátěž výfukovými plyny z dopravy na 
silnici  II/180  a  dálnici  D5.  Těžké  kovy v půdě  jsou  však  pravděpodobně  odrazem složení 
horninového prostředí. Nenacházejí se zde extrémní přírodní či jiné poměry. 
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C.II.  Charakteristika  současného  stavu  životního  prostředí 
v     dotčeném území   
(například ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a 
flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

C.II.1. Ovzduší a klima

a) Klimatologická data

Území Plzně a okolí patří dle Quitta (1970) do klimatické oblasti mírně teplé MT 11 s 
dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a 
velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Od východu a jihovýchodu zasahují 
k městu výběžky oblasti MT 10 s vlhčím létem a častějšími srážkami.

Tabulka č.27: Základní klimatické charakteristiky území Plzně za období 1901-1980  

Průměrný roční úhrn srážek 503 mm
Průměrná roční teplota 8 o C
Absolutní teplotní maximum 40,l o C
Absolutní teplotní minimum - 29,2 o C
Průměrné trvání slunečního svitu v roce 1680 hod
Roční průměr počtu dní s mlhou 65 dní
Převládající větry - západní 22 %
 - jihozápadní 18 %
Bezvětří 10 %

Pro zájmové území byla použita větrná růžice pro Plzeň. Větrnou růžici, reprezentující 
údaje o proudění ve středních výškových partiích uvádí následující tabulka pro všechny třídy 
stability atmosféry:

Tabulka č.28: Větrná růžice města Plzně  

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Plzeň
Platný ve výšce 10 m nad zemí v %

I. třída stability - velmi stabilní
Třídní Směr větru Suma

Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM
1,7 0,66 1,13 0,47 0,30 0,41 0,73 0,44 0,27 8,34 12,75
5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 0,66 1,13 0,47 0,30 0,41 0,73 0,44 0,27 8,34 12,75
II. třída stability – stabilní
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Třídní Směr větru Suma
Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM

1,7 1,66 2,21 1,14 0,74 1,38 2,54 1,33 1,17 5,68 17,85
5,0 0,02 0,12 0,05 0,02 0,07 0,20 0,05 0,03 0,56
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 1,68 2,33 1,19 0,76 1,45 2,74 1,38 1,20 5,68 18,41
III. třída stability – izotermní

Třídní Směr větru Suma
Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM

1,7 1,32 1,87 0,96 0,75 1,40 3,12 1,96 1,36 2,31 15,05
5,0 0,77 2,20 1,48 0,71 1,20 5,30 1,91 0,66 14,23
11,0 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,15 0,04 0,00 0,25

Suma 2,09 4,07 2,48 1,47 2,61 8,57 3,91 2,02 2,31 29,53
IV. třída stability – normální

Třídní Směr větru Suma
Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM

1,7 0,52 0,77 0,49 0,32 0,66 1,55 0,82 0,43 2,11 7,67
5,0 0,81 1,32 0,81 0,42 0,65 7,73 3,36 0,91 16,01
11,0 0,03 0,14 0,38 0,20 0,09 3,17 1,42 0,10 5,53

Suma 1,36 2,23 1,68 0,94 1,40 12,45 5,60 1,44 2,11 29,21
V. třída stability – konvektivní

Třídní Směr větru Suma
Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM

1,7 0,47 0,91 0,38 0,26 0,69 1,60 0,78 0,35 1,19 6,63
5,0 0,17 0,90 0,24 0,14 0,27 1,12 0,50 0,13 3,47
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 0,64 1,81 0,62 0,40 0,96 2,72 1,28 0,48 1,19 10,10
Celková růžice

Třídní Směr větru Suma
Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM

1,7 4,63 6,89 3,44 2,37 4,54 9,54 5,33 3,58 19,63 59,95
5,0 1,77 4,54 2,58 1,29 2,19 14,35 5,82 1,73 34,27
11,0 0,03 0,14 0,42 0,21 0,10 3,32 1,46 0,10 5,78

Suma 6,43 11,57 6,44 3,87 6,83 27,21 12,61 5,41 19,63 100,00

Podrobným rozborem větrné růžice zjistíme následující:
• největší četnost výskytu v uvažované lokalitě má jihozápadní vítr 27,21 %, tj. 2 384 h.r-1

• druhou největší četnost výskytu, 19,63 %, tj. 1 720 h.r-1 má bezvětří
• třetí v pořadí je západní vítr s četností výskytu, 12,61 %, tj. 1 105 h.r-1

• přes 10 % výskytu, přesně 11,57 %, tj. 1 014 h.r-1 má ještě severovýchodní vítr
• větry vanoucí z jiných směrů mají četnost výskytu pod 6,83 %
• vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 lze očekávat v 59,95 %, tj. 5 252 h.r-1

• větry v rozmezí rychlostí 2,5 až 7,5 m.s-1 se předpokládají v 34,27 %, tj. 3 002 h.r-1 
• vítr o rychlosti větší jak 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 5,78 %, tj. 506 h.r-1

• špatné rozptylové podmínky včetně inverzí, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově 
v 31,16 %, tj. 2 730 h.r-1

• dobré rozptylové podmínky, neboli III. a IV. třída stability se předpokládají v 58,74 %, tj. 
5 146 h.r-1

• četnost  výskytu  V.  třídy  stability,  ve  které  jsou  sice  nejlepší  rozptylové  podmínky,  ale 
v důsledku silné vertikální turbulence se mohou v malých vzdálenostech od zdroje nárazově 
vyskytovat vysoké koncentrace se předpokládá v 10,10 %, tj. 885 h.r-1
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Z uvedeného vyplývá, že posuzovaná lokalita je poměrně dobře provětrávána především 
jihozápadními  a  západními  větry  nižších  a  středních  rychlostí.  Téměř  třetinu  roku  jsou 
očekávány špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy. S tím souvisí i poměrně 
vysoký výskyt bezvětří a větru do rychlosti 2,5 m.s-1.

Srážkové  údaje  pro  danou  oblast  jsou  charakterizovány na  základě  údajů  HMÚ za 
období 1901 - 1950 pro nejbližší srážkoměrnou stanici HMÚ Plzeň - Doudlevce (312 m n.m.), 
která se nachází na jižním okraji města Plzně cca 5,8 km severozápadně od zájmového území. 

Tabulka č.29: Průměrná teplota vzduchu (  o  C) za období 1901 - 1950 stanice Plzeň -   
Doudlevce     

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok
-2,0 -1,0 2,9 7,3 12,8 16,1 17,8 16,7 12,9 7,7 2,7 -0,8 7,8

Tabulka č.30: Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 - 1950 stanice Plzeň - Doudlevce  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok
23 22 27 38 57 63 71 62 44 34 27 27 495

Tabulka č.31: Průměrné hodnoty výparu (mm) stanice Plzeň   

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok
1 5 20 42 74 70 68 58 37 19 6 1 401

Tabulka č.32: Maximální hodnoty infiltrace (mm)   

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok
22 17 7 -4 -17 -7 3 4 7 15 21 26 94

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze 
zájmového území cca 2,98 l/s/km2. Z porovnání měsíčních úhrnů srážek a výparu je zřejmé, že 
v  období  duben  až  červen  výpar  přesahuje  nad  srážkami.  V tomto  období  tedy prakticky 
nedochází k infiltraci srážkových vod do horninového prostředí. 

b) Kvalita ovzduší

V Plzni  a  okolí  se  nachází  celkem 8  stanic  imisního  monitoringu.  Nejbližší  měřící 
stanice  od  místa  výstavby jsou stanice  číslo  1322 a  1543 – Plzeň – Slovany (stanice  jsou 
umístěny  vedle  sebe).  Jedná  se  o  stanice  umístěné  na  volném  prostranství  v zástavbě 
s blokovými  kotelnami,  sousedící  s nízkopodlažní  zástavbou  vilové  čtvrti.  Cíl  měřícího 
programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území, reprezentativnost 
naměřených hodnot je okrskové měřítko (0,5 až 4 km). Dle klasifikace EOI se jedná o typ 
stanice dopravní, typ zóny městská. Lokalizace stanice je 49°43’56,81‘‘ sš, 13°24‘8,21‘‘ vd, 
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nadmořská výška 340 m. Od středu místa výstavby je stanice vzdálena vzdušnou čarou cca 6 
km.  Imisní  koncentrace  naměřené  na  těchto  stanicích  lze  s jistou  mírou  pravděpodobnosti 
považovat za stávající imisní situaci v okolí výstavby.

Na základě měření na stanicích č.  1322 a 1543 Plzeň Slovany lze v místě  výstavby 
očekávat:
• maximální  hodinové  koncentrace  NO2 ve  výši  max.  286,2  µg.m-3 ((limitní  hodnota 

200 µg.m-3 je sice překročena, četnost překročení však byla 17, což je méně než přípustných 
18  překročení  za  rok,  imisní  limit  proto  překročen není,  19.  nejvyšší  koncentrace  byla 
193,0 µg.m-3)

• průměrné roční koncentrace NO2 na úrovni 25,5 µg.m-3

• maximální osmihodinové koncentrace CO na úrovni 2300,1 µg.m-3

• maximální denní koncentrace PM10 v rozmezí 176,0 µg.m-3 až 218,9 µg.m-3, průměr 197,5 
µg.m-3 (limitní hodnota 50 µg.m-3 je na obou stanicích překročena, četnost překročení byla 
36, resp. 56, což je více než přípustných 35 překročení za rok, 36. nejvyšší koncentrace byla 
51,0 µg.m-3 resp. 59,0 µg.m-3, imisní limit byl v této imisní charakteristice překročen)

• průměrné roční koncentrace PM10 v rozmezí 35,5 µg.m-3 až 36,5 µg.m-3, průměr 36,0 µg.m-3

• průměrné roční koncentrace benzenu ve výši 1,2 µg.m-3

• průměrné  roční  koncentrace  BaP  ve  výši  2,4  ng.m-3,  cílový  imisní  limit  1  ng.m-3 je 
překročen

Kromě maximálních denních koncentrací PM10 a průměrných ročních koncentrací BaP 
nejsou příslušné imisní limity hodnocených znečišťujících látek překračovány.

Tabulka č.33: Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky v     Plzni v     roce 2006  

Stanice Reprezentati-
vnost

Vzdále-
nost od 
zdroje 
[km]

Znečiš-
ťující 
látka

Koncentrace [µg.m-3], BaP [ng.m-3]

čtvrtletní

I.Q II.Q III.Q IV.Q

roční 
průměr

denní maximum 
(datum)

osmihodinové 
maximum 
(datum)

hodinové 
maximum 
(datum)

1105 okrskové 9,8 NO2 25,8 11,9 13,2 25,4 18,9 74,0(2.2.) --- 95,1(2.2.)
Plzeň měřítko  CO 517,1 309,2 292,7 407,4 379,5 1385,2(2.2.) 1737,7(2.2.) ---

Doubravka 0,5-4 km  PM10 47,2 24,3 23,7 29,5 31,0 213,4(31.1.) --- 257,0(31.1.)
1194 oblastní 9,6 NO2 6,9 3,2 3,3 8,0 5,4 20,2(30.1.) --- 27,7(30.1.)
Plzeň měřítko  CO 325,4 109,4 104,8 --- 199,8 2141,7(31.1.) 2764,3(31.7.) ---

Roudná 4-50 km  PM10 34,4 22,8 22,2 26,1 26,5 159,8(31,1.) --- 197,5(1.2.)
   BaP 6,2 0,6 0,4 3,5 2,8 21,8(12.1.) --- ---

1321 střední 8,1 NO2 38,9 24,1 24,5 33,4 30,2 89,0(30.1.) --- 145,8(30.1.)
Plzeň měřítko  CO 599,7 312,7 292,4 505,4 426,8 2102,2(31.1.) 3016,5(2.2.) ---
střed 100-500 m  PM10 34,2 23,6 24,4 27,7 27,4 139,1(31.1.) --- 225,0(30.1.)
1322 okrskové 6,0 NO2 38,6 22,7 --- 23,1 25,5 170,1(1.2.) --- 286,2(31.1.)
Plzeň měřítko  CO 730,2 332,5 258,0 443,8 446,2 1815,3(1.2.) 2300,1(1.2.) ---

Slovany 0,5-4 km  PM10 54,3 30,1 27,5 33,4 36,5 218,9(31.1.) --- 268,0(1.2.)
   Benzen 2,2 0,7 0,6 1,4 1,2 8,9(31.1.) --- 31,0(5.4.)

1323 okrskové 6,4 NO2 29,2 18,0 16,4 26,8 22,5 67,9(2.2.) --- 110,2(1.2.)
Plzeň měřítko  CO 567,2 338,9 276,2 515,5 424,0 1806,2(1.2.) 2041,9(1.2.) ---
Bory 0,5-4 km  PM10 34,0 20,5 22,5 25,9 25,8 130,6(31.1.) --- 181,0(31.1.)
1324 okrskové 10,8 NO2 26,5 15,6 13,8 22,0 19,5 76,7(31.1.) --- 113,2(30.1.)
Plzeň měřítko  PM10 30,4 21,4 21,4 --- 24,7 139,9(31.1.) --- 177,0(31.1.)

Lochotín 0,5-4 km           
1325 okrskové 10,4 NO2 --- 8,1 --- 15,2 11,0 35,1(15.12.) --- 51,8(18.7.)

Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.                                                                                 „ProLogis park Štěnovice II“ 



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                         strana 72

Plzeň měřítko  PM10 22,1 12,2 12,4 13,2 14,9 96,9(13.1.) --- 239,0(19.5.)
Skvrňany 0,5-4 km           

1543 okrskové 6,0 PM10 51,0 29,5 27,1 34,7 35,5 176,0(1.2.) --- ---
Plzeň měřítko  BaP 5,5 0,8 0,4 3,5 2,4 14,1(30.1.) --- ---

Slovany 0,5-4 km           

C.II.2. Voda

a) Povrchové vody

Území je odvodňováno k jihu přes Losinský potok, který je pravostranným přítokem 
významného vodního toku Úhlava, č.h.p.1-10-03-085. Území se nachází v ochranném pásmu 
II. stupně vnější část pro úpravnu vody Plzeň Homolka. 

Úhlava vzniká na svazích mezi Pancířem a Můstkem na české straně Šumavy ve výšce 
1110 m n. m. Řeka je dlouhá 102 kilometrů, průtok v ústí je 6 m3/s. Úhlava protéká Nýrskem 
(vodárenská  přehrada  od  roku 1969),  západně od  Klatov,  Švihovem,  Přešticemi,  Čižicemi, 
Štěnovicemi,  Radobyčicemi  a  v Plzni  se  zprava vlévá do  Radbuzy.  Úhlava  je  významným 
zdrojem pitné  vody pro  Plzeň.  V ř.km 13,5  zprava do  Úhlavy vtéká Losinský potok.  Dle 
zpracovaného návrhu územního plánu obce Štěnovice, kde je vymezena a potvrzena hranice 
zátopového území při řece Úhlavě , není pozemek navrhované stavby ohrožen povodněmi, tzn. 
plocha leží mimo záplavové území. 

Údaje o toku Úhlava z kanalizačního řádu obce Štěnovice:
Recipient : Úhlava, Mlýnský náhon 
č. hydrologického pořadí: 1-10-03-086
Kategorie dle Vyhl.č. 470/2001 Sb.: významný vodní tok s vodárenským odběrem
Identifikační číslo vypouštění vod: 143195 
břeh: pravý
Správce toku: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Průtokové poměry: Q355 = 1020 l/s
Kvalitativní hodnocení při Q355 dle údajů správce toku:

BSK5: 6,3 mg/l
CHSKCR: 26,3 mg/l
NL: 138 mg/l
N-NH4: 0,41 mg/l
Nanorg.: 5,0 mg/l
PC: 0,63 mg/l

Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod jsou uvedeny v příloze 
č.3,  v tabulce č.1  k  Nařízení  vlády č.  61/2003 Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod  do  vod  povrchových  a  do  kanalizací  a  o  citlivých  oblastech  ve  znění  nařízení  vlády 
č.229/2007 Sb.,  kterým se  mění  nařízení  vlády č.61/2003 Sb. Úhlava je  ve  správě Povodí 
Vltavy a.s.,  správa  Plzeň.  Správcem Losinského  potoka,  č.h.p.  1-10-03-085  je  Zemědělská 
vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Klatovy. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
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b) Podzemní vody

Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé studny se 
ve vlastním zájmovém území nevyskytují.  Zájmové území se  nenachází  v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. 

Generelní směr proudění podzemní vody je J až JJV směrem..
V průběhu vrtných prací byla hladina podzemní vody naražena pouze ve dvou sondách 

– J 8 a HJ 12. Z průzkumných sond, které zůstaly otevřené do následujícího dne po odvrtání, 
vystoupila hladina ještě ve vrtu J 10 a HJ 11. 

Tabulka č.34: Hladina podzemní vody ve vrtech  

vrt č. hladina podzemní vody
naražená v m pod

terénem
vyjádřeno
v mn.m.

ustálená v m
pod terénem

vyjádřeno
V mn.m.

J 8 8,00 363,86 7,60 364,26
J 10 - - 7,30 354,12

HJ 11 - - 5,30 356,11
HJ 12 4,70 356,95 2,05 359,60

SUT 45 8,20 361,29 8,90 360,59
SUT 46 - - 4,20 358,28

Vrty,  ve  kterých  byla  zastižena  podzemní  voda  jsou  vesměs  situovány  v  oblasti 
mělkých splachových depresí nebo v jejich blízkosti. 

Podzemní  voda  byla  zastižena  v  průlinovém  prostředí  terciérních  sedimentů,  v 
průlinovo  -  puklinovém  prostředí  zvětralých  proterozoických  břidlic  a  ve  vrtu  HJ  12  v 
písčitých zvětralinách granodioritů. Vyznačuje se mírně napjatou až napjatou hladinou. 

Hydrodynamické zkoušky byly provedeny pouze ve vrtu HJ 11. U vrtu HJ 12 došlo v 
důsledku opakovaných přívalových dešťů k zanesení kalem z okolních polí a vrt se nepodařilo 
vyčistit tak, aby bylo možné provést čerpání. 

Vrt HJ 11 je situován v prostředí terciérních jílů. Ověřovací čerpací zkouška probíhala 
metodou neustáleného proudění po dobu 5 hodin a následný stoupací pokus na úroveň ustálené 
hladiny trval 1 hodinu. Čerpáno bylo 0,002 l/s. 

Při vyhodnocení čerpací zkoušky byly zjištěny následující údaje:
koeficient průtočnosti T = 1,93.10-6 m2/s
koeficient filtrace k = 7,74.10-7 m/s

Při vyhodnocení stoupací zkoušky bylo zjištěno následující: 
koeficient průtočnosti T = 6,89.10-7 m2/s
koeficient filtrace k = 2,76.10-7 m/s

Průměrná hodnota koeficientu filtrace terciérních jílů dosahuje hodnoty 5,25.10-7 m/s. 
Jedná se tedy o zeminy velice málo propustné. 

S koeficientem propustností řádu 10-6 - 10-7 m/s lze orientačně uvažovat i v prostředí 
jílovitopísčitých  zvětralin  granodioritu  v  oblasti  vrtu  HJ  12.  V silně  zvětralých,  písčitě 
rozpadavých granodioritech zastižených ve spodní části průzkumného vrtu lze předpokládat 
propustnost ještě zhruba o řád vyšší. 

Protože  hloubka  hladiny  podzemní  vody  je  dlouhodobě  závislá  na  stavu 
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atmosférických srážek, při hodnocení hydrogeologických poměrů je třeba brát v úvahu, že 
průzkumné práce byly prováděny v období  déletrvajícího  deficitu  atmosférických srážek, 
který se obecně projevoval zaklesnutím hladin podzemní vody. Nelze tedy vyloučit, že ve 
srážkově  bohatším  období  se  hladina  podzemní  vody bude  nacházet  blíže  k  povrchu  a 
případně i v jiných částech staveniště. Přesto i v tomto srážkově deficitním období bylo v 
terénu zaznamenáno lokální povrchové zamokření v SV části zájmového území - pod patou 
násypu stávající silnice a také těsně za hranicí zájmového území v JV části lokality. 

Pro  zjištění  chemizmu  a  agresivních  vlastností  podzemní  vody  byly  odebrány 
laboratorní vzorky z vrtů J 8, HJ 11 a HJ 12. Každý z vrtů se nacházel v jiném geologickém 
prostředí. Podzemní voda je slabě alkalická, tvrdá, s celkovou mineralizací 540 mg/l a 579 
mg/l.

C.II.3. Půda

Bonitované půdně ekologické jednotky

Půdní  pokryv formovaly klimatické,  geologické a morfologické podmínky,  charakter 
přirozené  bioty  i  zemědělské  a  lesnické  hospodaření  během  vývoje  lidské  společnosti.  V 
řešeném území je  zemědělská půda zastoupena luvizemí  modální  a  kambizemí  modální  na 
proterozoických břidlicích. V jižní části  řešeného území se nachází kambizemě oglejené na 
granodioritech. Celkově lze tyto půdy charakterizovat jako středně hluboké půdy, středně těžké, 
s drobnými úlomky hornin. Ornice je hnědé, tmavě hnědé až šedohnědé barvy, písčitohlinitého 
zrnitostního  složení,  místy  s  jílovitou  příměsí  až  jílovitohlinitého  zrnitostního  složení.  Je 
totožná s humózním horizontem a její mocnost je 15 až 30 cm. Z agronomického hlediska se 
tyto půdy řadí ke středně kvalitním až kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany II a III.

Zemědělské  půdy  je  možno  z  hlediska  kvality  půd  a  z  hlediska  agronomicko  - 
ekologického  charakterizovat  bonitovanými  půdně  ekologickými  jednotkami  (BPEJ).  Ve 
vlastním areálu bonitované půdně ekologické jednotky pozemků (BPEJ) mají hodnoty 4.14.10 
(II.TO), 4.15.10 (II.TO), 4.26.11.(II.TO) a 5.50.11 (III.TO). 

Tabulka č.35: Bonitované půdně ekologické jednotky  

Kód BPEJ 5.50.11 4.26.11 4.15.10 4.14.10
Třída ochrany ZPF III II II II

Pozn.: 1.číslo - klimatický region,
2.+3. číslo - hlavní půdní jednotka,
4. číslo - svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým stranám, 
5. číslo - hloubka a skeletovitost půdního profilu.

Zájmové území spadá do dvou klimatických regionů:
č.4 – klimatický region MT 1 – mírně teplý, suchý, průměrná roční teplota 7 – 8,5oC, průměrný 

roční úhrn srážek 450-550 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40 %, 
vláhová jistota 0 - 4. 

č.5 – klimatický region MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 7 - 8oC, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 
15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10. 
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Charakteristika hlavních půdních jednotek nacházejících se v areálu je následující: 
HPJ 14 – illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na 

sprašových  a  svahovinách,  středně  těžké  s těžkou  spodinou,  vláhové  poměry jsou 
příznivé.

HPJ  15  –  illimerizované  půdy,  hnědozemě  illimerizované,  hnědé  půdy  a  hnědé  půdy 
illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, 
středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem.

HPJ 26 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a 
jim  podobných  horninách,  středně  těžké,  výjimečně  těžší,  obvykle  štěrkovité, 
s dobrými vláhovými poměry až převlhčením. 

HPJ 50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) 
s výjimkou hornin v HPJ 48,49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až 
kamenité, dočasně zamokřené. 

Následující  kódy uvádějí  svažitost  pozemku,  jeho orientaci  vůči  světovým stranám, 
hloubku a skeletovitost půdního profilu (12, 00) :
Kód 10 - mírný svah 3-7 o, expozice všesměrná,

půdy bezskeletovité, půdní profil hluboký (60 cm).
Kód 11 - mírný svah 3-7 o, expozice všesměrná,

půdy slabě skeletovité až bezskeletovité, půdní profil středně hluboký až hluboký.

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělské půdy

Třídy ochrany zemědělské půdy byly vytvořeny jako účelové agregace bonitovaných 
půdně  ekologických  jednotek  pro  dokonalejší  ochranu  zemědělské  půdy.  Dle  Metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve 
znění zákona ČNR č.10/1993 Sb. jsou BPEJ zařazeny do pěti tříd, přičemž k zástavbě je možno 
využít třídy III. - V.

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovných nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
ZPF pouze výjimečně, a  to  převážně na záměry související  s  obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Na plochách dotčených plánovanou 
zástavbou se nenacházejí půdy zařazené do I. třídy ochrany. 

Do  II.  třídy  ochrany  jsou  situovány  zemědělské  půdy,  které  mají  nadprůměrnou 
produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Pozemky nacházející se v ostatních třídách je možno využít pro výstavbu.
V zájmovém území  se  nacházejí  půdy  s II.  a  III.třídou  ochrany.  Stavba  je  však 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

V zájmovém území byl proveden pedologický průzkum – bylo vyhloubeno 25 sond 
s následujícím zjištěním pedologických profilů:
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Tabulka č.36: Sondy   pedologického   průzkumu  

Č. sondy Mocnost 
v cm

Popis půdního profilu

S1 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s drobnými úlomky 
hornin

20 - 70 světle až rezivě hnědý horizont jílovitohlinitý s hojnými drobnými 
úlomky hornin

S2 0 - 30 tmavě hnědý orniční humózní horizont písčitohlinity s jílovitou 
příměsí a s drobnými úlomky hornin

30 - 80 hnědý až rezavě hnědý horizont jílovitohlinitý místy s písčitou 
příměsí a s úlomky podložních hornin

S3 0 - 30 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s 
ojedinělými drobnými úlomky hornin

30 - 70 hnědý horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s ojedinělými 
drobnými úlomky hornin

S4 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s 
drobnými úlomky hornin

20 - 70 rezivě hnědý horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s drobnými 
úlomky hornin

S5 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příl1,lěsí a 
s drobnými úlomky hornin

20 - 80 hnědý až rezavě hnědý horizont jílovitohlinitý s písčitou příměsí a s 
úlomky pod ložních hornin 

S6 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s 
drobnými úlomky hornin

20 – 70 světle až rezivě hnědý horizont jílovitohlinitý s písčitou příměsí a s 
hojnými drobnými úlomky hornin

S7 0 - 30 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a s 
drobnými úlomky hornin

30 – 70 světle hnědý horizont písčitohlinitý s drobnými úlomky hornin
S8 0 - 30 tmavě hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou 

příměsí a s drobnými úlomky hornin 
30 – 75 hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky podložních hornin 

S9 0 - 25 tmavě hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou 
příměsí a s ojedinělými drobnými úlomky hornin 

25 – 65 hnědý horizont jílovitohlinitý se slabě písčitou příměsí a s drobnými 
úlomky podložních hornin 

S10 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky hornin

20 – 80 rezavě hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin
S 11 0 - 15 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 

drobnými úlomky hornin
15 – 70 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin

S12 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitoh!initý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky hornin

20 – 65 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin
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S13 0 – 20 hnědý orniční humózní horizont písčitoh!initý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky hornin

15 – 60 narezle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin
S 14 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 

drobnými úlomky hornin 
20 - 60 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin 

S 15 0 - 20 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky hornin 

20 - 70 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin 
S 16 0 - 25 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 

drobnými úlomky hornin 
25 - 70 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin 

S 17 0 - 25 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky pod ložních hornin 

25 - 70 světle hnědý horizont jílovitohlinitý s písčitou příměsí a s drobnými 
úlomky hornin 

S 18 0 - 30 tmavě šedohnědý orniční humózní horizont jílovitohlinitý s 
drobnými úlomky podložních hornin 

30 - 70 hnědý horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky hornin 
S 19 0 - 20 tmavě hnědý orniční humózní horizont jílovitohlinitý s ojedinělými 

drobnými úlomky hornin 
20 - 70 hnědý šedě smouhovaný horizont jílovitohlinitý s ojedinělými 

drobnými úlomky hornin
S 20 0 - 20 tmavě hnědý orniční humózní horizont 

20 - 70 jílovitohlinitý s ojedinělými drobnými úlomky hornin hnědý šedě 
smouhovaný horizont jílovitohlinitý 

S 21 0 - 20 tmavě šedohnědý orniční humózní horizont jílovitohlinitý s 
ojedinělými drobnými úlomky podložních hornin 

20 - 70 hnědý horizont jílovitohlinitý s četnými drobnými úlomky 
podložních hornin 

S 22 0 - 30 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s drobnými úlomky 
podložních hornin 

30 - 70 světle rezavě hnědý šedě smouhovaný horizont hlinitopísčitý s 
jílovitými polohami a s drobnými úlomky podložních hornin 

S 23 0 - 25 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s jílovitou příměsí a 
drobnými úlomky hornin 

25 - 70 rezavě hnědý šedě smouhovaný horizont písčitohlinitý s drobnými 
úlomky hornin

S 24 0 - 30 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s drobnými úlomky 
podložních hornin 

30 - 70 hnědý šedě smouhovaný horizont jílovitohlinitý s drobnými úlomky 
hornin 

S 25 0 - 25 hnědý orniční humózní horizont písčitohlinitý s drobnými úlomky 
podložních hornin

25 - 70 rezavě hnědý horizont jílovitohlinitý s ojedinělými s drobnými 
úlomky hornin
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Kontaminace území

Mezi  zdroje  znečištění  půdy  na  lokalitě  mohly  v  minulosti  patřit  především  dříve 
používané přípravky obsahující  nebezpečné látky jako  jsou  pesticidy a  některé  herbicidy a 
insekticidy obsahující  sloučeniny toxických kovů nebo hnojiva.  Vyloučit  nelze ani  náhodný 
únik nebezpečných látek (především ropných produktů) například ze zemědělských strojů či 
jiné  techniky.  Z tohoto  důvodu  byl  v zájmovém území  II  etapy výstavby proveden  firmou 
Stavební  geologie  Geotechnika  a.s.  Praha v říjnu  2007  Průzkum  kontaminace  -  orientační 
průzkum znečištění půd a podzemních vod. 

V rámci průzkumu II. etapy bylo vyhloubeno 9 průzkumných sond o hloubce 1,5 m, ze 
kterých  byly odebrány směsné  vzorky zemin  na  stanovení  potenciálních  polutantů.  Během 
průzkumu byly sledovány obsahy NEL (nepolární extrahovatelné látky), jež jsou indikátorem 
znečištění  ropnými  látkami.  Dále  byly  vzorky  podrobeny  analýzám  na  stanovení  obsahu 
těžkých kovů.  Vzorek podzemní vody byl odebrán z vrtu HJ 11.  Zjištěné koncentrace NEL a 
TK jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka č.37: Výsledky laboratorních rozborů - zeminy  

Sledovaný 
ukazatel

místo odběru Kritéria  znečištění  zemin 
(mg/kg)  dle  Metodického 
pokynu MŽP z roku 1996

mg/kg 
sušiny

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 A B C C
prům. všest.

Arsen 13,3 14,7 12,7 11,2 13,5 6,7 19,5 16,0 28,5 30 65 140 55

Berylium 1,8 2,2 1,8 2,0 2,2 1,4 2,5 1,8 1,3 5 15 30

Měď 45,1 74,0 82,2 45,7 57,7 163 57,3 109 50,5 70 500 1500 190

Molybden < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 0,8 50 240 100

Nikl 41,4 71,6 64,6 49,7 60,7 164 34,5 34,6 18,1 60 180 500 210

Zinek 71,8 113 92,2 73,4 91,0 91,0 69,8 82,9 43,9 150 1500 5000 720

NEL < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 100 400 1000 500

překročení kritéria A Metodického pokynu MŽP  
překročení kritéria B Metodického pokynu MŽP  
překročení kritéria C Metodického pokynu MŽP  

Tabulka č.38: Výsledky laboratorních rozborů  podzemní vody z     vrtu HJ 11  

Sledovaný ukazatel
(mg/l)

HJ 11
Kritéria znečištění zemin (mg/kg) dle 

Metodického pokynu MŽP z roku 1996
A B C

Arsen < 0,010 0,005 0,05 0,1
Berylium < 0,0050 0,0002 0,001 0,0025
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Měď < 0,010 0,02 0,2 0,5
Molybden 0,021 0,005 0,18 0,35
Nikl < 0,006 0,02 0,1 0,2
Zinek 0,017 0,15 1,5 5,0
NEL < 0,05 0,05 0,5 1,0

překročení kritéria A Metodického pokynu MŽP  
překročení kritéria B Metodického pokynu MŽP  
překročení kritéria C Metodického pokynu MŽP  

Porovnání  výsledků  analýz  s  hodnotami  Metodického  pokynu  MŽP ČR  z  roku  1996 
„Kritéria znečištění zemin a podzemní vody“

Průzkumné  práce  a  výsledky  laboratorních  analýz  byly  vyhodnoceny  v citované 
závěrečné zprávě srovnáním s hodnotami metodického pokynu MŽP ČR z roku 1996 „Kritéria 
znečištění zemin a podzemní vody“, který vysvětluje význam hodnot jednotlivých kritérií  a 
způsob hodnocení koncentrací nebezpečných látek v přírodních médiích následovně:

Kitérium A - kritérium odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. 
Překročení této hodnoty se posuzuje jako znečištění, vyjma oblasti s přirozeným 
vyšším obsahem sledované látky. Pokud však není překročena hodnota kritéria 
„B“,  znečištění  není  pokládáno  za  tak  významné,  aby  bylo  nutné  zahájení 
průzkumu nebo monitorování.

Kitérium B - překročení kritéria B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na 
zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Vyžaduje proto zjištění 
jeho zdroje a příčiny a dle výsledku je třeba rozhodnout o dalším průzkumu či 
zahájení monitoringu.

Kitérium  C  –  zohledňuje  fyzikálně-chemické,  toxikologické,  ekotoxikologické,  popř.  další 
vlastnosti  látek.  Překročení  kritéria  C  představuje  znečištění,  které  může 
znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. 
Proto  je  třeba  prokázat  závažnost  rizika  jeho  analýzou.  Výsledkem  je  buď 
navržení sanace, nebo zvýšení uvedených kritérií. 

Žádný  z analyzovaných  ukazatelů  nepřekročil  kritérium  B,  tj.  hodnotu,  která  by 
vyžadovala realizaci dalších opatření (průzkum nebo monitoring). Mírně zvýšené hodnoty kovů 
(nad kritériem A) ve vzorcích mohou být odrazem stávajícího horninového prostředí.

Je  možno konstatovat,  že orientační průzkum nezjistil  významné znečištění  lokality, 
které by vyžadovalo další průzkumné akce či sanační zásah. Mírně zvýšené obsahy běžných 
kovů, kterými jsou měď a nikl jsou pravděpodobně projevem odlišného přirozeného pozadí a 
zvýšeného množství jílovitých minerálů ve vzorkované vrstvě zemin. Zvýšený obsah těžkých 
kovů  může  být  také  způsobem  používáním  méně  kvalitních  strojených  hnojiv  v rámci 
intenzivní zemědělské činnosti v minulosti. S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že 
stejná situace bude i na okolních zemědělských pozemcích. Stejná situace byla zjištěna i na 
pozemcích I.etapy výstavby.
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Porovnání výsledků analýz s nejvýše přípustnými hodnotami znečištění půd uvedenými ve 
vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb.

Maximálně  přípustné  hodnoty  obsahu  rizikových  prvků  v  půdách  (mg.kg-1)  podle 
způsobu analytického zjišťování jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky. 
V tabulce č. 1 je uveden obsah rizikových prvků v půdách - Výluh 2 M HNO3 (výluh roztokem 
2 M HNO3 při poměru půdy k vyluhovadlu 1 : 10) a v tabulce č.2 je uveden celkový obsah 
rizikových prvků v půdách (rozklad lučavkou královskou). Při průzkumu byl stanoven celkový 
obsah  rizikových  prvků  (byl  proveden  rozklad  zemin  lučavskou  královskou).  Naměřené 
hodnoty jsou tudíž porovnány v limity uvedenými v tabulce č.2. Limitní hodnoty jsou rozdílné 
pro lehké půdy a pro ostatní půdy. V tomto případě se v areálu nacházejí ostatní půdy.

Tabulka č.39: Porovnání naměřených hodnot s     limitními hodnotami celkového obsahu rizikových   
prvků ve vzorcích zemin v mg.kg  -1     suš.  

Sledovaný 
ukazatel

místo odběru Kritéria vyhl.č.13/1994 Sb.

mg/kg 
sušiny

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Lehké půdy Ostatní půdy

Arsen 13,3 14,7 12,7 11,2 13,5 6,7 19,5 16,0 28,5 30,0 30,0

Berylium 1,8 2,2 1,8 2,0 2,2 1,4 2,5 1,8 1,3 7,0 7,0

Měď 45,1 74,0 82,2 45,7 57,7 163 57,3 109 50,5 60,0 100,0

Molybden < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,0 5,0

Nikl 41,4 71,6 64,6 49,7 60,7 164 34,5 34,6 18,1 60,0 80,0

Zinek 71,8 113 92,2 73,4 91,0 91,0 69,8 82,9 43,9 130,0 200,0

Vysvětlivky 
1. Údaje o obsahu rizikových prvků neplatí pro organické půdy.
2. Lehkými půdami se rozumí písčité a hlinitopísčité půdy podle analytické metody prof. Nováka (Komplexní 

metodika výživy rostlin č. 1/1990, vydaná Ústavem vědeckotechnických informací v zemědělství Praha).
3. K obsahu rizikových prvků v půdách (mg.kg-1): Uvedené údaje platí pro směsné vzorky získané z horní vrstvy 

vyšetřovaných minerálních půd v tloušťce 0,25 m, vysušené na vzduchu do konstantní hmotnosti.

Koncentrace Cu a Ni ve vzorcích S6 a koncentrace Cu ve vzorku S8 překračují 
hodnoty přípustného znečištění půd ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 13/1994  Sb.,  kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu.

Ornice, která bude skryta v místech realizace budov, komunikací a zpevněných ploch by 
neměla být použita k zemědělským účelům, neboť koncentrace Ni a Cu překračují  nejvýše 
přípustné hodnoty znečištění půd ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. 

Porovnání výsledků analýz  s požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na 
povrchu terénu
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Dle zákona č.185/2002 Sb.,  o odpadech v platném znění,  § 2  se  zákon vztahuje na 
nakládání  se  všemi  odpady,  s  výjimkou kromě jiného i  vytěžených zemin  a  hlušin,  včetně 
sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití 
na zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu 
(terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem. Tyto limity jsou uvedeny ve 
vyhlášce č.294/2005 Sb.,  o  podmínkách ukládání  odpadů na skládky a  jejich  využívání  na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady.

Využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona pod kódem R10 
je rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření 
uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových 
dolů, lomů, pískoven vyjma aplikace na zemědělskou půdu. 

Dle § 12 vyhlášky obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických 
testů  odpadů  využívaných  na  povrchu  terénu  nesmějí  překročit  limitní  hodnoty  ukazatelů 
stanovených v příloze č. 10. Ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se 
zařízení k využívání odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou 
být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je jejich sledování, včetně 
stanovení  limitních  hodnot,  nezbytné  z  hlediska  ochrany  zdraví  lidí  a  ochrany  životního 
prostředí.

Tabulka č.40: Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu   
(  Příl.č.10 vyhl.č.294/2005 Sb. -   Tabulka č. 10.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině   
odpadů)

Sledovaný 
ukazatel

místo odběru Kritéria 
vyhl.č.294/2005 Sb.

mg/kg 
sušiny

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 mg/kg sušiny

Arsen 13,3 14,7 12,7 11,2 13,5 6,7 19,5 16,0 28,5 10

Berylium 1,8 2,2 1,8 2,0 2,2 1,4 2,5 1,8 1,3 -

Měď 45,1 74,0 82,2 45,7 57,7 163 57,3 109 50,5 -

Molybden < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 -

Nikl 41,4 71,6 64,6 49,7 60,7 164 34,5 34,6 18,1 80,0

Zinek 71,8 113 92,2 73,4 91,0 91,0 69,8 82,9 43,9 -

Z výše  uvedeného  vyhodnocení  vyplývá,  že  zemina  nevyhovuje  stanoveným 
parametrům  škodlivin  v  odpadech  využívaných  na  povrchu  terénu  z hlediska  obsahu 
niklu a arzenu. 

Pokud by měla být zemina odvezena z areálu, pak by nemohla být uložena na povrchu 
terénu (rekultivace  povrchu  terénu,  vyrovnávání  terénních nerovností  a  jiné  úpravy terénu, 
vytváření  uzavíracích  vrstev  skládky,  rekultivace  uzavřených  skládek,  zavážení  vytěžených 
povrchových dolů, lomů, pískoven). 
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Z výše uvedeného vyhodnocení  vyplývá,  že  ornici  a  zeminu není  možno použít  pro 
uložení na povrchu terénu, pokud by se jednalo o odpad. Odpad je každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje  nebo má úmysl  nebo povinnost  se  jí  zbavit  a  přísluší  do některé ze  skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, 
kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 
k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o 
bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou 
věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba 
sama. Kontaminované zeminy a ornice se investor nepředpokládá zbavit  – chce ji  ponechat 
v areálu a využít ji pro násypy a vegetační úpravy, tudíž se nejedná o odpad. 

Závěr:
Vzhledem  k tomu,  že  se  v půdách  v zájmovém  území  nacházejí  zvýšené  kocentrace 

některých sledovaných škodlivin, předpokládá se následující postup:
1) Kontaminovaná ornice či  zemina bude ponechána v areálu.  Zemina bude použita do 

násypů pod skladové haly, čímž se zabrání dalšímu vymývání škodlivin z půdy a ornice 
bude použita pro vegetační úpravy v areálu.

2) Ostatní nekontaminovaná ornice a zemina budou v maximální možné míře také využity 
pro  terénní  úpravy,  případně  menší  nadbytek bude  odvezen  a  bude  s ním naloženo 
v souladu s požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Geomorfologické podmínky

Geomorfologicky zájmové území náleží do Poberounské subprovincie, oblasti Plzeňská 
pahorkatina,  celku  Švihovská  vrchovina  (Vyšší  geomorfologické jednotky České  republiky, 
Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 1996). Zájmové území zabírá plochu cca 15,8 ha. 
Terén je mírně svažitý, s úklonem k J až JJV. Nadmořské výšky v rozsahu plánovaných hal se 
pohybují mezi cca 361 až 385 m n.m. Území je součástí zemědělsky využívaných ploch.
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Tabulka č.41: Členění zájmového území dle geomorfologické mapy  

Systém: Hercynský systém
Subsystém: Hercynská pohoří
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Poberounská subprovincie
Oblast: Plzeňská pahorkatina 
Celek: Švihovská vrchovina 
Podcelek: Radyňská pahorkatina 
Okrsek: Štěnovická vrchovina 

b) Geologické podmínky

Z regionálně geologického hlediska lokalita leží na dvou jednotkách. Severní část území 
patří do barrandienského proterozoika a skalní podloží zde tvoří fylitické břidlice, jižní část 
území náleží k paleozoickému štěnovickému masívu a skalní podloží zde tvoří granodiority. 
Povrch území pokrývá humózní hlína v mocnosti cca 0,2 m, pod humózní hlínou je vyvinuto 
kvartérní  souvrství  reprezentované  především  vysoce  plastickými  jíly  tuhé  až  pevné 
konzistence,  méně  jsou  zastoupeny  tuhé  až  pevné  písčité  jíly  a  jílovité  písky.  Mocnost 
kvartérního pokryvu je značně kolísavá.

Na geologické stavbě zájmového území se podílejí proterozoické horniny barrandienu, 
dále horniny terciérní  a granodiority paleozoického stáří  (stupeň karbon).  Kvartérní  pokryv 
představují deluviální sedimenty. 

Svrchnoproterozoický  podklad  náleží  k  horninám  kralupsko  -  zbraslavské  skupiny 
zastoupené v zájmové oblasti souvrstvím fylitických břidlic a drob. V širším okolí zájmového 
území, severně od lokality se vyskytují i  metabazalty a metatufy. V převážné části území je 
proterozoikum překryto denudačními zbytky terciérních uloženin, které se vyznačují střídáním 
písků s polohami jílů. Do jihovýchodní části zájmového území zasahuje severní, okrajová část 
štěnovického  masivu,  který  proráží  barrandienským proterozokem.  Je  tvořen  amfibolicko  - 
biotitickým až biotiticko - amfibolitickým granodioritem a přisuzováno je mu karbonské stáří. 

Kvartérní  pokryv  představují  deluviální  jílovité,  jílovitohlinité  až  písčitojílovité 
sedimenty s  různým podílem úlomků  hornin.  V jihovýchodní  části  se  mohou vyskytovat i 
sedimenty deluviofluviální (splachové). 

Dle geologické mapy probíhá zájmovým územím tektonická linie směru SZ - JV. Zlom 
zřejmě předisponoval směr části toku Losinského potoka, který protéká jižně od lokality.

Pro  zájmové  území  zpracovala  Stavební  geologie  GEOTECHNlKA  a.s. 
inženýrskogeologický průzkum „Štěnovice - Haly - II.etapa“ v září 2007. 

Terénní průzkumné práce provedené v oblasti plánované výstavby zahrnovaly odkryvné 
práce - průzkumné vrtané sondy a měření radonového indexu pozemku .

Odkryvné  práce  spočívaly  v  realizaci  12  jádrových  vrtů,  z  nichž  2  byly  dočasně 
hydrogeologicky vystrojeny. Vrty jsou označeny J 1 až J 10, hydrogeologicky vystrojeny jsou 
vrty HJ 11 a HJ 12. Kromě vrtu HJ 12, který dosáhl hloubky 7 m byly všechny vrty hluboké 10 
m. Celková metráž dosáhla 117 bm. 11 vrtů bylo situovaných v prostoru plánovaných hal DC 4 
a DC 5, vrt HJ 12 byl realizován v místě projektované retenční nádrže.

Přípovrchovou pokryvnou vrstvu v zájmovém území tvoří  humózní hlína -  ornice  o 
mocnosti převážně od 0,2 m do 0,60 m. Větších mocností dosahuje v prostoru kolem vrtu J 8, 
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kde spolu s podorniční vrstvou vystupuje až do hloubky 0,8 m. Naopak menší mocnost - cca 
0,15 m - byla zjištěna v sondě J 9. Humózní vrstvu bude třeba z povrchu staveniště skrýt. 

Kvartér v podloží humózních hlín je tvořen svahovými (deluviálními) sedimenty, které 
v zájmové oblasti představují souvislý pokryv zasahující do hloubky od 1,0 m do 4,4 m. 

Deluviální  sedimenty  mají  charakter  jílů  a  jílovitých  až  jílovotopísčitých  hlín,  s 
proměnlivým obsahem částečně opracovaných i ostrohranných úlomků hornin a ojedinělých 
valounů (metabazalty, spility, křemence, droby). Zeminy se vyznačují převážně pevnou, lokálně 
až tuhou konzistencí. Místy mají charakter jílovitých písků. 

Předkvartérní podloží v SV části zájmového území představují proterozoické fylitické 
břidlice, místy s polohami drob. Horniny se vyznačují velice nepravidelným zvětráním, takže 
se často střídají polohy s různou intenzitou zvětrání a pevností horninového materiálu. 

Eluviální  zvětraliny mají  charakter,  pevných jílovitých a prachovitých hlín až  jílů  s 
proměnlivým obsahem a různou pevností úlomků a střípků horniny. Místy se v nich mohou 
vyskytovat polohy více úlomkovité. 

Zvětralé  břidlice  jsou  intenzivně  rozpukané,  na  některých  puklinách  se  vyskytují 
limonitové povlaky, hornina podél diskontinuit často jílovitě zvětrává. 

V jihozápadní části  zájmového území je předkvartérní podloží budováno terciérními 
sedimenty,  které  jsou  vyvinuty na  horninách  proterozoika.  Při  vrtání  byl  terciér  zastižen 
sondami J 6, J 7, J 9, J 10 a HJ 11.

Terciér tvoří souvrství nepravidelně se střídajících poloh písků a jílů; v zájmové oblasti 
výrazně převládají písčité polohy. 

Terciérní  jíly jsou převážně středně až vysokoplastické, místy prachovité až písčité. 
Jsou  většinou rezavěhnedě,  šedohnědě,  až  šedě  zbarvené  a  vyznačují se  pevnou až  tvrdou 
konzistencí. 

Terciérní písky jsou ulehlé, zrnitostně variabilní (jemně - středně - hrubozrnné), čisté 
nebo s jílovitou příměsí, místy až jílovité, s pevnou konzistencí. 

Celková mocnost  terciérních uloženin  nebyla průzkumnými vrty ověřena,  neboť při 
jejich zastižení se vyskytovaly až do konečné hloubky vrtů, tj. 10 m. 

V jihovýchodním výběžku zájmového území byly vrtem HJ 12 zastiženy granodiority 
štěnovického masivu. Do zájmového území zasahuje jen okraj granodioritového tělesa, který 
vytváří  souvislý  předkvartérní  podklad  v  oblasti  jižně  od  lokality.  Je  mu  přisuzováno 
karbonské  stáří.  Granodiority  jsou  svrchu  postiženy  intenzivním  fosilním,  kaolinickým 
zvětráním.

Eluviální  zvětraliny  (vrtem  HJ  12  zastiženy  v  hloubce  od  1,9  m)  mají  charakter 
písčitých jílů převážně pevné, lokálně až tuhé konzistence s drobnými úlomky horniny, níže i 
hrubozrnných jílovitých písků. Intenzita zvětrání směrem do hloubky klesá. Zmíněným vrtem 
byly ověřeny i silně zvětralé granodiority, v ruce rozpadavé v hrubozrnný písek.

c) Hydrogeologické podmínky

Z hydrogeologického  hlediska  náleží  lokalita  do  hydrogeologického  rajónu  č.  622. 
Krystalinikum  a  proterozoikum  v mezipovodí  Mže  pod  Stříbrem  (M.  Olmer,  J.  Krsal, 
Hydrogeologické  rajóny,  VÚV  Praha,  1990),  část  6222  -  Krystalinikum  a  proterozoikum 
mezipovodí Mže pod Stříbrem - povodí Úhlavy a dolní Radbuzy. 

Proterozoické břidlice se vyznačují značně omezenou puklinovou propustností, která je 
závislá na intenzitě rozpukání a tektonickém porušení hornin,  na charakteru puklin a jejich 
výplni. Puklinovou propustností se vyznačují rovněž granodiority. 

V terciérních a kvartérních uloženinách se uplatňuje propustnost průlinová. 
V zóně  povrchového  zvětrání  předkvartérních  hornin,  zejména  v  rozsahu  eluvií  je 
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propustnost průlinová, v zvětralých horninách skalního podloží až průlinovo-puklinová. 

d) Radonová zátěž

Podle  Vyhlášky Státního  úřadu  pro  jadernou  bezpečnost  č.307/2002  Sb.,  o  radiační 
ochraně  je  kategorizace  radonového  indexu  pozemku  v prostředí  s nízkou  až  vysokou 
propustností pro plyny následující:

Tabulka č.42: Radonový index pozemku  

Radonový index pozemku Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu cA(kBq.m-3)
Vysoký > 100 > 70 > 30
Střední 30 - 100 20 - 70 10 – 30
Nízký < 30 < 20 < 10

Plynopropustnost nízká střední vysoká

Radonový index pozemku je kombinací hodnot objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu  na  zkoumané  ploše  (rozhodující  je  hodnota  Q75 –  třetí  kvartil  hodnot  objemové 
aktivity radonu a propustnosti základových půd na zkoumané ploše. 

V zájmovém  území  bylo  provedeno  v  srpnu  2007  firmou  Terratec,  s.r.o.  měření 
radonového indexu pozemku.  Měření radonového indexu pozemku bylo realizováno v místě 
projektovaných skladových hal. Spočívalo v odběru a následné analýze 2x 15 vzorků půdního 
vzduchu. Vzorky půdního vzduchu byly odebrány z hloubky cca 80 cm.

Výsledky měření radonového indexu pozemku a stanovení charakteru podložních zemin z 
hlediska propustnosti pro plyny jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.43: Třetí kvartil objemové aktivity   222  Rn v půdním vzduchu c  A(kBq.m  -3  )   

Hala Nejnižší 
naměřená 
hodnota

(kBq.m-3)

Nejvyšší 
naměřená 
hodnota

(kBq.m-3)

Třetí kvartil
(kBq.m-3)

Aritmetický 
průměr

(kBq.m-3)

Medián
(kBq.m-3)

Propustnost 
půdy

Radonový 
index 

pozemku

DC4 
(15 sond)

37,3 74,2 63,2 57,2 60,7 nízká až 
střední

střední

DC5 
(15 sond)

17,8 60,8 51,9 40,3 42,3 střední střední

Na  základě  zjištěných  hodnot  objemové  aktivity  222Rn  a  charakteru  horninového 
podloží v daném území jsou pozemky v prostoru obou plánovaných hal z hlediska Vyhlášky 
Státního  úřadu  pro  jadernou  bezpečnost  č.  307/2002  Sb.  zařazeny  do  kategorie  střední 
radonový index pozemku. 

Realizace  stavby vyžaduje  provedení  ochranných  opatření  stavebního  objektu  proti 
vnikání půdního radonu do projektované stavby. Ochranná opatření jsou specifikována v ČSN 
73  0601  -  Ochrana  staveb  proti  radonu  z  podloží.  Rámcově  se  předpokládá  použití 
protiradonové izolace provedené z asfaltového pásu o známem součiniteli difůze radonu, např. 
FOALBIT, SIZ A1 S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat všude, kde se stavba stýká se zemí. Je 
třeba zajistit kvalitní propojení spojů a utěsnění prostupů. 
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e) Seismicita a geodynamické jevy

Seismické  poměry,  resp.  seismicita  nevybočuje  z hodnot  běžných  v této  oblasti 
seismicky stabilního Českého masívu.  Dle mapy seismických oblastí  ČR (ČSN EN 1998-1 
ČSN 73 0036) se zájmové území nachází v oblasti s referenčním zrychlením základové půdy 
agR=0,00 až 0,02 g a proto zde tedy nebezpečí poškození staveb seismickými otřesy nehrozí. 
Oblast  výstavby  areálu  není  zatížena  seizmicitou.  Celé  území  v  oblasti,  kde  očekávané 
maximální intenzity zemětřesení nedosahují 6o M.C.S.. Epicentra historických zemětřesení zde 
nejsou zaznamenána. 

f) Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Posuzovaný záměr  se  nedotkne žádného ložiska  nerostných  surovin,  chráněného 
ložiskového území či dobývacího prostoru. 

Dle  Registru  poddolovaných  území  (MŽP ČR  -  Geofond  ČR,  mapa  LNS  ČR)  se 
v zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí  nenacházejí poddolovaná území.  Tato 
území jsou vymezená dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR prostřednictvím Geofondu 
ČR, 1996).

Nejbližší chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska, prognózní zdroje:
(Surovinový informační systém SURIS – Geofond ČR

Na k.ú. Štěnovice se nachází dobývací prostor těžený - kámen pro hrubou a ušlechtilou 
kamenickou výrobu (granodiorit), provozuje firma Špaček - kamenolomy s.r.o., Štěnovice. Dále 
se na k.ú. Štěnovice nachází bilancované ložisko – výhradní plocha č.304070000 - Kámen pro 
hrubou  a  ušlechtilou  kamenickou  výrobu  (granodiorit  )  –  provozuje  také  firma  Špaček  - 
kamenolomy s.r.o., Štěnovice. 

Jihozápadně  od  Litic  se  nachází  dobývací  prostor  těžený  č. 27096670  –  surovina 
stavební kámen, provozuje Tarmac CZ a.s., Liberec  a bilancované ložisko výhradní 302480000 
pro  stavební  kámen  (spilit),  provozuje  firma  Tarmac  CZ  a.s.,  Liberec (těžba  současná 
povrchová ) v lokalitě Litice u Plzně-Dubová hora.

Jihovýchodně od Nebílovského Borku se nachází dobývací prostor těžený č. 00028941 - 
kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (granodiorit ), provozuje DCK Holoubkov 
Bohemia a.s.  a chráněné ložiskové území č. 18120000 pro kámen pro hrubou a ušlechtilou 
kamenickou výrobu - Nebílovský Borek 

Východně  od  Koterova  se  nachází  dobývací  prostor  netěžený  -  stavební  kámen se 
zastavenou těžbou, provozovatel firma RKM - Rekult a.s., Plzeň.

Nejbližší poddolovaná území, hlavní důlní díla, haldy

Dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR - Geofond ČR, základní mapy 1 : 50 000) 
se v zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nenacházejí poddolovaná území. 

Nejbližší poddolovaná území jsou následující:
K.ú. Plzeň - Černice - rudy 
K.ú. Starý Plzenec -  rudy  ( severně od Starého Plzence)
K.ú. Letkov - rudy 
K.ú. Tymákov - rudy 
K.ú. Losiná - rudy (jižně od Losiné)
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V zájmovém území ani jeho širším okolí se nenacházejí stará důlní díla.

g) Sesuvy půdy

Zájmový pozemek areálu  ProLogis  park  Štěnovice  II náleží  k  jedinému krajinnému 
celku, pro který je typická mírně zvlněná krajina s nízkou horizontální i vertikální členitostí. 
Navržená stavba není proto ohrožena sesuvy půdy.

Nejbližší  registrované sesuvy se nacházejí  na k.ú.  Starý Plzenec. Jedná se o bodové 
potenciální sesuvy č.1215 a č.1216.

C.II.5. Fauna a flóra

V zájmovém území byl proveden biologický průzkum RNDr.Ing. Miroslavem Hájkem - 
GeoVision s.r.o.  Plzeň,  v září  2007.  Převážnou část  zájmového území areálu ProLogis park 
tvoří agrocenózy, které souvislou rozlohou přesahují výměru posuzovaného území. Aktuálně se 
tyto plochy nacházejí po sklizni obilovin, pravděpodobně pšenice. 

a) Flóra

Ve  strništi  dominuje  v pozdně  letním  aspektu  Elytrigia  repens (pýr  plazivý), 
Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha) a vyklíčená Triticum aestivum (pšenice setá). 

Roztroušeně se v různém zastoupení  uplatňují  následující  segetální  i  ruderální  druhy 
rostlin:
Plantago major (jitrocel větší), 
Thlaspi arvense (penízek rolní), 
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný), 
Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), 
Chenopodium album (merlík bílý),
Brassica napus ssp. napus (brukev řepka olejka), 
Taraxacum sect. Ruderalia (smetánka ruderální), 
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), 
Geranium pyrenaicum (kakost pyrenejský), 
Rubus crispus (šťovík kadeřavý), 
Vicia cracca (vikev ptačí), 
Sonchus oleraceus (mléč zelinný), 
Daucus carota (mrkev obecná), 
Chenopodium polyspermum (merlík mnohosemenný), 
Cirsium arvense (pcháč oset),
 Euphorbia peplus (pryšec okrouhlý), 
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý), 
Solanum nigrum (lilek černý), 
Convolvulus arvensis (svlačec rolní), 
Chenopodium pedunculare (merlík stopečkatý), 
Viola arvensis (violka rolní), 
Galium aparine (svízel přítula), 
Geranium columbinum (kakost holubičí), 
Veronica persica (rozrazil perský),
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 Symphytum officinale (kostival lékařský), 
Erodium cicutarium (pumpava obecná), 
Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná), 
Cirsium vulgare (pcháč obecný), 
Arctium sp. (lopuch),
Lamium purpureum (hluchavka nachová) a 
Sonchus asper (mléč drsný).

Na  vlhčích  místech  se  ojediněle  vyskytuje  také  Agrostis  stolonifera (psineček 
výběžkatý). Holou půdu mezi stébly pšenice často porůstají ruderální mechy.

Na  svahu  silničního  náspu  dominují  ruderální  ovsíkové  drny  se  silnou  expanzí 
Calamagrostis epigeios (třtina křovištní). 

Mezofilní trávníky charakterizuje především přítomnost následujících druhů:
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Dactylis glomerata (srha říznačka), Centaurea jacea 
(chrpa mluční),  Geranium pratense (kakost luční),  Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý) aj. 
Zcela vzácně se vyskytuje také Lathyrus sylvestris (hrachor lesní). Na střídavě vlhkých místech 
se jen místy vyskytuje také Deschampsia caespitosa (metlice trsnatá). Ruderalizaci představují 
kromě  třtiny  též  Symphytum  officinale (kostival  lékařský)  a  Rubus sp.div.  (ostružiníky). 
Rozptýleně  se  v drnech  vyskytují  také  subhalofilní  druhy –  především  Potentilla  anserina 
(mochna  husí).  Silnější  eutrofizaci  charakterizují  ostrůvky  Ballota  nigra (měrnice  černá). 
V mezofilních  drnech  se  v různém  stupni  zápoje  vyskytují  na  svazích  silničního  náspu  a 
příkopu také četné nálety dřevin –  Rosa sp.  (růže),  Prunus spinosa (trnka obecná),  Betula 
pendula (bříza bělokorá), Populus tremula (topol osika), Pinus sylvestris (borovice lesní), Acer 
pseudoplatanus (javor  klen),  Quercus  robur (dub  letní)  a  místy  také  invazní  Robinia 
pseudacacia (trnovník akát). Na vlhčích dnech příkopu jsou přítomny vrby – Salix purpurea (v. 
nachová), S. fragilis (v. křehká) a S. caprea (v. jíva). Tyto náletové dřeviny tvoří ochranný plášť 
komunikace s výskyty živočišných druhů (viz dále).

Podél silniční krajnice se v rozvolněných okrajích drnů vyskytují fragmenty ruderálních 
společenstev  svazu  Dauco-Melilotion (Daucus  carota,  Melilotus  alba)  a  také  suchomilné 
subasociace vratičo-pelyňkového spol. Tanaceto-Artemisietum vulgaris tanacetosum (Artemisia 
vulgaris, Tanacetum vulgare).

Na zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny ve smyslu 
Přílohy II. Vyhlášky 395/1992 Sb. ani ohrožené druhy podle Červeného seznamu cévnatých 
rostlin ČR (Procházka et al. 2001).

V následujícím textu je uveden výsledek orientačního průzkumu křovinné lokality podél 
jižní hranice areálu, která nebude dotčena stavbou. Jedná se o průzkum z července 2006, který 
zpracoval RNDr.Jiří Vávra, CSc. 

Tabulka č.44: Soupis druhů cévnatých rostlin zastižených v     křovitém porostu podél vodoteče   
při jižní hranici lokality

(pouze orientační průzkum – nebude dotčen stavbou)

Vědecký název Český ekvivalent
Alnus glutinosa olše lepkavá
Crataegus monogyna hloh jednosemenný
Glechoma hederacea popenec obecný
Lysimachia nummularia vrbina penízkovitá
Poa trivialis lipnice pospolitá
Populus tremula topol osika
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Vědecký název Český ekvivalent
Prunus domestica švestka domácí
Prunus spinosa trnka obecná
Quercus robur dub letní
Rubus fruticosus agg. ostružiník křovitý
Salix fragilis vrba křehká
Sambucus nigra bez černý
Ulmus laevis jilm vaz
Urtica dioica kopřiva dvoudomá

b) Fauna

Výskyty fauny jsou  na  zájmovém  území  značně  ovlivňovány probíhající  rozsáhlou 
výstavbou podél východního okraje území a značnou hlukovou zátěží z provozu na pozemních 
komunikacích  podél  celého  severního  okraje  území.  Charakterem  využívání  představuje 
zájmové území vesměs plochy s nízkou biodiverzitou i abundancí živočišných druhů. 

Průzkum bezobratlých
Z bezobratlých živočichů byly na lokalitě zjištěny běžné a vesměs všudypřítomné druhy 

sarančat  (rovnokřídlý  hmyz  –  řád  Caelifera).  Z  denních motýlů  (Lepidoptera)  byl  zjištěn 
bělásek zelný (Pierris  brassicae)  a  na  Cirsium arvense také  housenky babočky bodlákové 
(Vanessa cardui). 

Průzkum obratlovců
Z hlodavců  zde  jednoznačně  dominuje  hraboš  polní  (Microtus  arvalis).  Místy  byly 

zjištěny též  pobytové znaky zajíce  polního (Lepus europaeus).  Z běžných polních  ptáků se 
vyskytuje skřivan polní (Alauda arvensis). Na sousední lokální biocentrum pod jižní hranicí 
zájmového území mají vazbu draví ptáci, především káně lesní (Buteo buteo) a poštolka obecná 
(Falco tinnunculus), kteří na zájmových plochách loví.

V lemu silniční komunikace podél severního okraje území byla ojediněle zjištěna pod 
různými odpadními materiály (kámen, dřevo, pneu) zvláště chráněná ještěrka obecná (Lacerta 
agilis; kat. silně ohrožená - §2: 1 ex ♀). V náletových porostech se vyskytovaly hejna vrabce 
polního (Passer  montanus)  a  stehlíka  obecného (Carduelis  carduelis).  Z motýlů  byl zjištěn 
výskyt babočky admirál (Vanessa atalanta).

Na  zájmovém  území  uvažovaném  pro  zástavbu  nebyl  zjištěn  žádný  zvláště 
chráněný  druh  živočicha  ve  smyslu Přílohy III.  Vyhlášky 395/1992  Sb.,  podél  severního 
okraje území byl však zjištěn ojedinělý výskyt plaza v kategorii silně ohrožený (komunikační 
napojení  areálu).  Během  vegetační  sezóny  se  však  na  zájmovém  území  s velkou 
pravděpodobností  předpokládá  také  přítomnost  zvláště  chráněných  druhů  hrabavých  ptáků, 
především  koroptve  polní  (Perdix  perdix;  kat.  ohrožená  -  §3)  a  křepelky polní  (Coturnix 
coturnix;  kat.  silně  ohrožená -  §2).  Tyto druhy však nebudou zástavbou zájmového území 
v kulturní krajině ohroženy, protože se zahájení stavby předpokládá až po sklizni zemědělských 
plodin. 
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C.II.6. Ekosystémy

Zájmové území spadá do sosiekoregionu Plzeňská pahorkatina. Z hlediska ekologické 
stability  krajiny  zájmové  území  spadá  do  území  s převahou  vegetačních  formací  silně 
změněných s nízkou ekologickou stabilitou – území s převahou polí.  Stav kostry ekologické 
stability krajiny v sosiekoregionu je téměř vyhovující. Koeficiet ekologické stability krajiny je 
střední.

C.II.7. Krajina

V dosavadním dlouhodobém vývoji krajinného prostředí jižně od Plzně (v prostoru obcí 
Štěnovice  a  Losiná)  se  nejvýrazněji  projevuje  ráz  krajiny  zemědělské,  s převahou 
zemědělských  produkčních  ploch.  Reliéf  terénu  je  i  širším  zázemí  mírně  zvlněný,  bez 
výrazných přírodních útvarů,  v dané  lokalitě  výrobně-obchodní  zóny s 5  -7% ním sklonem 
k jihu.  Civilizační  a  technický  vývoj  poznamenaly toto  krajinné  prostředí  až  v posledním 
období, zejména dostavbou dálnice D5 jižním obchvatem Plzně a na něj navazujícími úpravami 
hlavních  oblastních  komunikacích.  V důsledku  bývalé  intenzifikace  zemědělské  výroby byl 
z původních  porostů  zachován  v dané  lokalitě  jen  souvislý  lesní  soubor  „Černý  les“ 
ohraničující obchodně-výrobní zónu na její východní hraně a drobné enklávy lužních a lesních 
porostů lemujících malou vodoteč - Losinský potok na jižní hraně zóny.

Krajinný ráz  je  v obecné  poloze  charakterizován  v  §  12  zákona  č.114/1992  Sb.,  o 
ochraně  přírody a  krajiny.  Krajinný  ráz,  kterým je  zejména  přírodní,  kulturní  a  historická 
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou 
být  prováděny pouze  s  ohledem  na  zachování  významných  krajinných  prvků,  chráněných 
území, kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

V příloze oznámení je doloženo vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. 
Z vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz vyplývá, že realizace záměru bude 

znamenat  pozitivní zásah na územní systémy ekologické stability a na lesy,  slabý zásah na 
významné krajinné prvky, na vodoteč, na reliéf, na mozaiku krajinných složek a na barevnost v 
krajinné scéně,  středně silný zásah na prostorové vztahy a uspořádání krajinné scény a na 
harmonii vztahů a měřítka. Nebudou významně dotčeny typické znaky krajinného rázu dané 
oblasti ani estetické hodnoty krajiny ani významné krajinné prvky. Nebudou  dotčena  žádná 
zvláště  chráněná území ani  žádné kulturní  dominanty území.  Z hlediska  vlivu záměru na 
krajinný ráz je možno záměr realizovat.

C.II.7. Obyvatelstvo

(Údaje ze Sčítaní lidu, domů a bytů 2001)
Název obce: Plzeň, Kód obce: 554791, NUTS 4: CZ0323 
Název obce: Štěnovice, Kód obce: 558435, NUTS 4: CZ0324
Název obce: Losiná, Kód obce: 558001, NUTS 4: CZ0324
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Tabulka č.45: Obyvatelstvo podle věku   

Věk Štěnovice Losiná Plzeň
Počet obyvatel celkem 1331 856 165259
Z toho ženy 658 426 85736

v tom ve věku 0-4 53 38 6271
5-14 154 101 16987

15-19 95 66 10273
20-29 208 116 27245
30-39 170 128 21189
40-49 214 124 24378
50-59 198 119 25341
60-64 54 39 8613
65-74 109 95 15345
75+nezj. 76 30 9617

Tabulka č.46: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu   

Stav Štěnovice Losiná Plzeň
Muži svobodní 271 159 31578

ženatí 348 234 38546
rozvedení 36 25 6692
ovdovělí 17 12 2062
nezjištěno 1 0 645

Ženy svobodné 205 128 26247
vdané 339 238 38807
rozvedené 43 16 9512
ovdovělé 71 44 10541
nezjištěno 0 0 629

Tabulka č.47: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity     

Štěnovice Losiná Plzeň
Obyvatelstvo celkem 1331 856 165259
Ekonomicky aktivní celkem 707 436 87065
v tom Zaměstnaní 682 412 79986

- z toho pracuj. důchodci 23 9 3549
- z toho ženy na mat. dov. 10 12 1203
Nezaměstnaní 25 24 7079

Ekonomicky neaktivní celkem 621 416 76413
z toho nepracuj. důchodci 277 200 37749

žáci, studenti, učni 235 152 26202
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou 3 4 1781
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Tabulka č.48: Ekonomicky aktivní podle odvětví   

Štěnovice Losiná Plzeň
Obyvatelstvo celkem 1331 856 165259
Ekonomicky aktivní celkem 707 436 87065

z  toho 
podle 
odvětví

Zemědělství, lesnictví, rybolov 24 15 808
Průmysl 226 157 22097
Stavebnictví 90 39 7142
obchod,opravy motor. vozidel 76 53 10514
doprava, pošty a telekomunikace 56 39 6585
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 49 28 6090
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 67 27 11847

Tabulka č.49: Vyjíždějící do zaměstnání a škol   

Štěnovice Losiná Plzeň
Vyjíždějící do zaměstnání 608 370 71973
Z toho V rámci obce 145 39 60536

V rámci okresu 40 35 0
V rámci kraje 404 289 5558
do jiného kraje 7 3 2594

vyjíždějící do zam. denně mimo obec 430 312 6032
Žáci vyjíždějící denně mimo obec 106 140 762

C.II.9. Hmotný majetek

Realizací stavby budou dotčeny soukromé pozemky. Investor předpokládá pozemky od 
majitelů odkoupit. S majiteli dotčených pozemků jsou v současné době uzavírány smlouvy o 
smlouvě budoucí. 

C.II.10. Kulturní památky

Ve vlastním zájmovém území nejsou evidovány architektonické ani historické památky. 
Realizací  záměru nebudou přímo dotčeny žádné památkově chráněné objekty.  Jiné  objekty 
chráněné ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., a zák.č.242/1992 Sb., o státní památkové péči, objekty 
nebo urbanistické celky zapsané v seznamu kulturních památek, nejsou stavbou přímo dotčeny. 

Zbytky opevnění v severní části obce jsou datovány z přelomu 12. a 13. století. 
V roce 1723 byl vystavěn na levém břehu řeky v místě zaniklé obce Štěnovičky barokní 

zámek podle projektu plzeňského stavitele Jakuba Augustona mladšího. Při okolních úpravách 
byly v řadě bokem k zámku osazeny sochy sv. Lva, Josefa a Floriána. Dnes je zrekonstruovaný 
zámek v soukromých rukou a slouží k bydlení. 

V polovině 18. století byla ranně barokní sýpka přestavěna na  kostelík zasvěcený sv. 
Prokopu,  při  kterém byl založen  malý klášter  trinitářů.  Klášter  byl za  josefských reforem 
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zrušen, přesto kostel s klášterem (farou) pod společnou střechou tvoří jednu z dominant obce. 
Kdysi  stával  na  okraji  obce,  ale  dnes  spolu  s farskou  zahradou  a budovou  bývalé  školy 
(dnešního obecního úřadu) tvoří přirozený střed obce. 

Kolem  roku  1800  byl  vybudován  krytý  dřevěný  most přes  řeku  Úhlavu,  který  je 
významnou stavebně technickou památkou a dosud slouží místní dopravě. 

Na východním okraji obce se dochoval židovský hřbitov, synagoga se bohužel dnešních 
dnů nedočkala - byla zbořena v 60. letech.

Mimořádně  rozsáhlý  hospodářský  dvůr  -  zemědělský  dvůr  čp.  162,  Ve  Statku -  s 
historickou  vazbou  na  sousedící  zámecký  areál  je  významným dokladem  vývoje  zástavby 
lokality.  Dokumentuje  stavební  podobu  hospodářského  zázemí  panských  sídel,  jejichž 
nezbytnou součástí byl i hospodářský dvůr spojený se zemědělskou činností. Jednotlivé objekty 
zůstaly zachovány v původních hmotách, konstrukcích i vnější podobě. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Hluk

Nejvýznamnějším stávajícím zdrojem hluku  v okolí  je  doprava  na  silnici  č.II/180 a 
dálnici  D 5.  V širším okolí  posuzovaného areálu byl zkoumán možný výskyt stacionárních 
zdrojů hluku. Jediným zdrojem hluku tohoto charakteru je v současné době stavební činnost v 
areálu APB Plzeň u obce Losiná. Dalším zdrojem hluku bude provozu I. etapy areálu - haly 
DC1, DC2 a DC3. Výsledky výpočtů hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem I. 
etapy areálu byly využity při výpočtu celkového hluku ve venkovním prostoru.

V akustické studii zpracované pro ProLogis park I. etapu byl zjištěn v areálu APB Plzeň 
provoz  stavebních  mechanizmů  a  dopravních  prostředků  související  s  ukládáním  sypkých 
stavebních hmot. Hluk spojený s těmito činnostmi byl v původní akustické studii stanoven. Za 
dobu více než 1 roku od zpracování akustické studie pro I. etapu došlo ke změně a pozemky, na 
něž byly ukládány sypké materiály jsou v současné době oplocovány a je upravován jejich 
terén.

Měření  hluku spojeného s  výše uvedenými stavebními  pracemi bylo provedeno dne 
06.09. 2007 v době od 15:30 do 16:30 hodin. Měřicí bod označený M1 byl lokalizován na 
hranici parcely RD Losiná č.p. 176. Výška mikrofonu byla 3 m nad terénem.

Měřením  byly  konkrétně  stanovovány  ekvivalentní  hladiny  akustického  tlaku  A a 
hladiny akustického tlaku A překročené v N % měřeného intervalu při  běžném provozu na 
staveništi.  Výsledky  měření  jsou  uvedeny  v následující  tabulce.  Hluk  neobsahoval  žádné 
výrazné tónové složky.

Tabulka č.50: Výsledky měření hluku  

Měřicí 

bod

Měřicí interval od 

– do (hh:mm)

Hladina akustického tlaku A (dB)
LpAeq LpA01 L pA10 L pA50 L pA90 L pA99

M1 15:30 16:00 40,7 42,6 41,7 40,6 40,0 39,5
16:00 16:30 40,1 41,3 40,7 39,9 39,3 38,9

Doprava
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Areál se nachází v bezprostřední blízkosti komunikací D5 a č.II/180. 
Komunikace D5 je  obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Na této 

komunikaci je vysoká intenzita provozu a to i v noční době. Dopravní proud tvoří všechny 
druhy vozidel, významnou složkou jsou těžké nákladní automobily a kamiony. V noční době 
převažuje kamionová a nákladní doprava. Kryt vozovky tvoří živice; kryt je v dobrém stavu. Je 
již zprovozněn úsek komunikace D5, jehož součástí je nový tunel Valík v délce 380 m. 

Komunikace II/180 je obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Na této 
komunikaci  je  nízká  intenzita  provozu.  Dopravní  proud tvoří  všechny druhy vozidel.  Kryt 
vozovky tvoří živice; kryt je v dobrém stavu.

Stávající intenzity dopravy

V následující tabulce jsou uvedeny údaje ze sčítání dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic 
z roku 2005. 

Tabulka č.51: Stávající dopravní zatížení komunikací přiléhajících k dotčenému území (rok   
2005)

č. 
silnice 

Sčítací 
úsek T O M S začátek úseku konec úseku 

19 3-1106 594 3062 9 3665 vyús.ze 20 vyús.183
180 3-1326 776 1396 6 2178 x s 20 sjezd z D5 

180 3-1329 10312 8934 37 19283 sjezd z D5 hr.okr.Plzeň-jih 
a město 

180 3-1320 10312 8934 37 19283 hr.okr.Plzeň-
město a jih x s 27 

D 5 3-8183 9350 7067 83 16500 Ejpovice Starý Plzenec 
D 5 3-8185 12116 8722 62 20900 Černice Útušice 
D 5 3-8190 9586 5481 33 15100 Útušice Plzeň,západ 
D 5 3-8191 9769 10683 48 20500 Plzeň,západ Nýřany 

Legenda:
č. silnice  číslo silnice nebo dálnice 
MK - místní komunikace
sčítací úsek  označení sčítacího úseku
T celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod]
O celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod]
M celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel / 24 hod]
S celoroční průměrná intenzita všech vozidel [počet vozidel / 24 hod]
začátek úseku, konec úseku  z.z. - začátek zástavby, k.z. - konec zástavby, x - křižovatka
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Uvažované stávající a výhledové intenzity dopravy

Tabulka č.52: Stávající a výhledové intenzity dopravy na přilehlých komunikacích, rok 2007 a   
2010, bez záměru

Komunikace/úsek č. Intenzita dopravy (aut za den)

rok 2007 rok 2010 bez záměru
OA TNA OA TNA

K1 – dálnice D5 9 263 12 681 9 982 13 528
K2 - silniceII/180 1 475 803 1 538 842
K3 - místní komunikace 206 5 216 5

Tabulka č.53: Výhledové intenzity pouze vyvolané dopravy na přilehlých komunikacích, rok   
2010, s     I. etapou, II. etapou, I. a II. etapou      

Komunikace/úsek č. Intenzita dopravy (aut za den)

rok 2010, etapa I rok 2010, etapa II rok 2010, etapa I + etapa II
OA TNA OA TNA OA TNA

K1 - dálnice D5 175 145 205 140 380 285
K2 - silnice II/180 0 0 0 0 0 0
K3 - místní komunikace 0 0 0 0 0 0
K4 - nová silnice II/180 350 290 410 280 760 570
K5 - vjezd 350 290 410 280 760 570
K6 - vnitřní 1 175 145 273 187 448 332
K7 - vnitřní 2 117 97 137 93 253 190
K8 - vnitřní 3 58 48 137 93 195 142
K9 - vnitřní 4 58 48 0 0 58 48
K10 - vnitřní 5 117 97 0 0 117 97
K11 - vnitřní 6 175 145 0 0 175 145
K12 - vnitřní 7 58 48 0 0 58 48
K13 - vnitřní 8 58 48 0 0 58 48
K14 - vnitřní nová sever 0 0 137 93 137 93
K15 - vnitřní nová střed 0 0 137 93 137 93
K16 - vnitřní nová jih 0 0 137 93 137 93

Tabulka č.54: Výhledové předpokládané veškeré intenzity dopravy na přilehlých   
komunikacích, rok 2010, s     I. etapou, s I. a II. etapou      

Komunikace/úsek č. Intenzita dopravy [aut za den]

rok 2010,stávající + etapa I rok 2010,stávající + etapa I + etapa II
OA TNA OA TNA

K1 - dálnice D5 10 157 13 673 10 362 13 813
K2 - silnice II/180 1 538 842 1 538 842
K3 - místní komunikace 216 5 216 5
K4 - nová silnice II/180 350 290 760 570
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Komunikace/úsek č. Intenzita dopravy [aut za den]

rok 2010,stávající + etapa I rok 2010,stávající + etapa I + etapa II
OA TNA OA TNA

K5 - vjezd 350 290 760 570
K6 - vnitřní 1 175 145 448 332
K7 - vnitřní 2 117 97 253 190
K8 - vnitřní 3 58 48 195 142
K9 - vnitřní 4 58 48 58 48
K10 - vnitřní 5 117 97 117 97
K11 - vnitřní 6 175 145 175 145
K12 - vnitřní 7 58 48 58 48
K13 - vnitřní 8 58 48 58 48
K14 - vnitřní nová sever 0 0 137 93
K15 - vnitřní nová střed 0 0 137 93
K16 - vnitřní nová jih 0 0 137 93

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

Kvalita  životního  prostředí  na  území  plánovaného  areálu  je  vysoká.  Na  základě 
zhodnocení jednotlivých složek životního prostředí uvedeném v předcházejícím textu je možno 
konstatovat, že celkové zatížení území je únosné. 
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a 
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání. frekvence 
a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů 

Nejbližší  chráněné  objekty  vzhledem  k posuzovanému  areálu  jsou  jižní  zástavba 
bytových domů a rodinných domků Černice, zástavba rodinných domů v obci Losiná, chatové 
osady v obci Losiná, zástavba rodinných domů v obci Štěnovice včetně chatové osady v okolí 
Valíku a jižní zástavba rodinných domů v obci Útušice. 

Mezi nejzávažnější vlivy z provozu areálu patří hluk z dopravy a z bodových zdrojů 
hluku a emise produkované dopravou a spalováním zemního plynu. 

a) Zdravotní rizika

Ovzduší:
Během realizace stavby budou emitovány emise prachu a výfukové plyny z nákladních 

automobilů. Nejvíce emisí bude vznikat po dobu realizace zemních prací a hrubých stavebních 
prací. Pro minimalizaci emisí primární a sekundární prašnosti během realizace stavby je nutné 
udržovat pořádek v areálu staveniště a dodržovat technologickou kázeň. Pro minimalizaci emisí 
z dopravy musí  být automobily pravidelně kontrolovány a  udržovány v dobrém technickém 
stavu. 

Z  provozu  areálu budou  emitovány  emise  prachu,  NOx,  CO,  CxHy,  benzen, 
benz(a)pyren a další škodliviny z výfukových plynů a ze spalování zemního plynu. 

Charakteristika základních škodlivin:

NOx 
Termínem oxidy dusíku (NOx)  je  označována směs oxidu dusičitého -  NO2 a  oxidu 

dusnatého – NO. Jsou součástí emisí z každého spalování, zejména ze spalování fosilních paliv 
a z výfukových plynů. Při spalování je uvolňován hlavně NO, který se vzdušným kyslíkem dále 
oxiduje na NO2. 

Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3) a dalšími 
látkami. Za účasti těkavých organických látek a slunečního záření vytvářejí fotochemický smog. 
V  reakci  s  polycyklickými  aromatickými  uhlovodíky  (PAU)  vytváří  oxid  dusičitý  jejich 
nitroderiváty, což jsou látky mutagenní a karcinogenní.

Produkce NOx je soustředěna do průmyslových center a velkých městských organizací, 
kde koncentrace NOx značně převyšuje průměrnou hodnotu naměřenou ve volné krajině. 
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Z hlediska  fyziologického  působení  je  oxid  dusičitý  NO2  dráždivý  plyn  palčivého, 
dusivého zápachu, čichově začíná být patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3, při postupném 
růstu koncentrace však dochází  k adaptaci  a nemusí  být ani  při  podstatně vyšších dávkách 
smyslově vnímán. Účinky na organismus jsou krátkodobé (akutní) - při expozicích do několika 
hodin, a dlouhodobé - v průběhu měsíců a let. Mezi akutní účinky patří změny plicních funkcí, 
zúžení  průdušinek,  vzestup  dýchacího  odporu  (astmatici  od  koncentrací  cca  500µg.m-3, 
bronchitici od koncentrací cca 900 µg.m-3, zdraví lidé od koncentrací cca 1 900 µg.m-3), při 
několikahodinových  expozicích  za  spolupůsobení  chladu,  zvýšené  fyzické  zátěže  či  jiných 
alergenů se náchylnost k astmatickým projevům zvyšuje.  Dlouhodobé účinky jsou známé z 
pokusů na zvířatech (po cca půlročním působení při koncentracích mezi 200 a 900 µg.m-3 u 
nich  vyvolávají  např.  změny  struktury  a  biochemických  pochodů  v plicích,  snížení 
obranyschopnosti plic proti nákazám, změny připomínající rozedmu plic, bolesti v krku (častěji 
děti), kašel, dráždění očí, tzv. nemoci z nachlazení.

CO
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn, bez zápachu, vzniká při nedokonalém spalování a 

do zevního ovzduší je emitován především z topenišť na fosilní paliva a z výfukových plynů 
motorových vozidel. Oxid uhelnatý je o něco lehčí než vzduch, takže nesetrvává v přízemní 
zóně ovzduší,  ale  stoupá vzhůru.  Přírodní  pozadí  činí  10 – 230 µg.m-3,  ve městech bývají 
koncentrace podstatně vyšší, především v závislosti na hustotě automobilové dopravy.

Fyziologické působení oxidu uhelnatého CO: 
- toxický - váže se na molekuly krevního barviva hemoglobinu a ty pak nejsou schopné přenášet 

do tkání kyslík, 
- mírné otravy – snižuje tělesnou i duševní výkonnost, 
- těžké otravy – smrtelné, 
-  nebezpečný  pro  osoby  se  srdečním  onemocněním  (ischemická  choroba  srdeční,  angina 

pectoris apod., při koncentraci 30 mg.m-3) 

Aromatické uhlovodíky v ovzduší
Těkavé  organické  látky  označované  mezinárodně  jako  VOC  (volatile  organic 

compounds) jsou všechny organické sloučeniny nebo směs organických sloučenin, s výjimkou 
methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 ºC, při normálním atmosférickém 
tlaku 101,3 kPa. 

Těkavé  organické  látky  jsou  obsaženy,  nebo  vznikají  při  výrobě  řady  hromadně 
užívaných produktů,  jako jsou např.  rozpouštědla,  paliva,  barvy a nátěrové hmoty,  čistící  a 
kosmetické přípravky atd. 

Významným zdrojem VOC je rovněž automobilová doprava. Volatilní organické látky 
patří  mezi  významnou  složku  výfukových  plynů.  Množství  VOC  a  jejich  zastoupení  ve 
výfukových  plynech závisí  na  typu motoru,  druhu  použitého  paliva,  na  režimu  a  seřízení 
motoru  a  na  dalších  podmínkách.  Světové  odhadované  emise  VOC při  provozu  pístových 
spalovacích  motorů  se  pohybují  v  desítkách  milionů  tun  ročně.  Dle  různých  výzkumů  se 
dieselové motory podílejí na emisích VOC přibližně v rozsahu 17 -18 %, benzinové motory 67 
-72 % a odpařením pohonných hmot se dostává do ovzduší 12 - 14% volatilních uhlovodíků. 
Jedním z důležitých přístupů ke snížení emisí je použití katalyzátoru.

VOC snadno ve vzduchu reagují s oxidy dusíku a účastní se tak na vzniku agresivních 
smogů působících škody nejen na zdraví lidí, ale i zemědělské a lesní vegetaci a akcelerují 
korozi a stárnutí různých materiálů. 

Fyziologické působení VOC je následující:
- toxické (akutně/chronicky v závislosti na koncentraci – vyvolávají otravu), 
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- kancerogenní  (prokázané/podezřelé  kancerogeny  v  závislosti  na  koncentraci  – 
vyvolávají nádorová bujení) 

- mutagenní – způsobují genové a chromozomové mutace, mohou způsobit až vývojové 
změny genotypu 

- teratogenní – vyvolávají vady nebo abnormality v postnatálním vývoji.

Dle výsledků uvedených v rozptylové studii (podrobné vyhodnocení výsledků v další 
kapitole  oznámení)  nedojde  vlivem  emisí  z dopravy  a  ze  spalování  zemního  plynu 
v zájmovém území k významnému navýšení stávající imisní zátěže sledovaných škodlivin. 

Hluk:

Vystavení  obyvatel  nadměrnému  hluku  má  prokazatelně  negativní  vliv  na  jejich 
zdravotní  stav.  Zejména  jeho  dlouhodobé  působení  na  lidský  organismus  může  vyvolat 
následné odezvy:

a) specifické účinky hluku - působení na sluchový orgán (poruchy sluchu), 

b) systémové účinky hluku -  působení na ostatní  systémy organismu (vliv hluku na 
vegetativní funkce a srdečně cévní systém, na metabolismus, na vnitřní sekreci, na 
spánek, na smyslové vnímání, motoriku, výkonnost, na obtěžování populace, rušení 
činností, rozmrzelost, na sociální chování), 

Mezi  nejzávažnější  projevy  působení  nadlimitních  hladin  hluku  patří  akutní  nebo 
chronické poškození sluchového orgánu s následným poškozením sluchu, funkční poškození 
vestibulárního  aparátu,  poruchy  spánkového  cyklu,  funkční  poruchy  vegetativní  soustavy, 
poruchy motorických a psychomotorických funkcí, funkční poruchy emocionální rovnováhy. 

U  každého  člověka  existuje  určitý  stupeň  senzitivity  k  rušivému  působení  hluku. 
Nadměrná hlučnost způsobuje rozmrzelost, poruchy spánku, zvýšený výskyt nemocí. Nemocní 
lidé  snášejí  hluk  mnohem  hůře  než  zdraví.  Dříve  než  lze  zaznamenat  chorobné  změny, 
projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 
85 dB o 2 %.

Obecně lze konstatovat,  že území v okolí  areálu je a i  v budoucnosti  bude prioritně 
hlukově zatěžováno provozem liniových zdrojů hluku (dopravy) vzhledem k blízkosti dálnice 
D5 a silnice č.II/180. Realizace navrhovaného záměru je z hlediska potenciálních hlukových 
dopadů spojených s provozem nově vzniklých zdrojů akustického tlaku vybudovaných v rámci 
realizace areálu akceptovatelná. 

Radon:

Zájmové území se dle výsledků radonového průzkumu nachází v území se  středním 
radonovým indexem. V tomto případě je tedy  nutné přijmout stavební opatření uvedená 
v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží a dle doporučení zpracovatelů 
posouzení lokality pro ochranu pracovníků. Předpokládá se, že na základě ČSN 73 0601 budou 
u všech objektů provedeny hydroizolační vrstvy s vlastnostmi, které současně zajišťují ochranu 
proti  pronikání  půdního radonu do  objektu  pro střední  riziko a  prostupy budou plynotěsně 
utěsněny.
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b) Pracovní příležitosti, sociální a ekonomické důsledky

Realizací záměru vznikne celkem 166 nových pracovních míst. Záměr tedy bude mít 
pozitivní  vliv  na  pracovní  příležitosti  i  bude  mít  pozitivní  ekonomické  důsledky jak  pro 
zaměstnance,  tak  pro  investora  a  provozovatele  záměru.  Realizace  záměru  je  v souladu 
s regulací uvedenou v územním plánu. 

c) Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Pozitivně budou realizací záměru ovlivněni zaměstnanci. Záměr nebude mít významný 
negativní vliv na nejbližší obytnou zástavbu. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

a) Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí, význačný zápach

Vyhodnocení rozptylové studie:

Předmětem této  studie  je  posouzení  a  vyhodnocení  vlivu  provozu  stavby,  tj.  vlivu 
obslužné  osobní  a  nákladní  automobilové  dopravy a  vytápění skladových  hal  na  celkovou 
imisní situaci v okolí předpokládaných dopravních tras a vlastního ProLogis parku se zřetelem 
k nejbližší obytné a jiné zástavbě.

V současné době probíhá výstavba již schváleného investičního záměru ProLogis park 
Štěnovice I. V rámci výstavby I. etapy budou vystavěny 3 skladové haly označené DC1, DC2, 
DC3, správní objekt a nezbytná parkoviště a manipulační plochy. 

V rámci II. etapy, která je předmětem posouzení, budou západně od stavby ProLogis 
park Štěnovice I vystavěny další dvě skladové haly označené DC4 a DC5 a další parkoviště a 
manipulační plochy. 

V rámci  zpracování  dokumentace  pro  stavbu  I.  etapy  byla  vypracována  rozptylová 
studie, která hodnotila vliv I. etapy na celkovou imisní situaci. V průběhu dalších projektových 
prací však došlo k upřesnění některých údajů, majících vliv na emise znečišťujících látek do 
ovzduší.  Proto  byly  v rámci  zpracování  této  rozptylové  studie  provedeny  nové  výpočty 
očekávaných imisních  koncentrací  i  pro  I.  etapu stavby.  Studie  byla proto  vypracována ve 
variantách:

1. Stávající stav 2007, hodnotící vliv stávající dopravy na okolních komunikacích v roce 
2007.

2. Výhled 2010,  hodnotící vliv ostatní dopravy na okolních komunikacích v roce 2010 
bez stavby.

3. Výhled  2010  +  etapa  I,  hodnotící  vliv  I.  etapy  (vytápění  a  vyvolaná  doprava 
v souvislosti s I. etapou) a ostatní dopravy na okolních komunikacích v roce 2010.
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4. Výhled 2010 + etapa I + etapa II,  hodnotící vliv I. a II. etapy (vytápění a vyvolaná 
doprava v souvislosti  s etapami I a II) a ostatní dopravy na okolních komunikacích 
v roce 2010.

5. Etapa I, hodnotící vliv pouze staveb I. etapy (vytápění hal DC1, DC2, DC3, vytápění 
správního objektu, vyvolaná doprava v souvislosti s I. etapou.

6. Etapa II,  hodnotící vliv pouze staveb II. etapy (vytápění hal DC4, DC5, vyvolaná 
doprava v souvislosti s II. etapou).

7. Etapa I + Etapa II, hodnotící vliv pouze staveb etap I a II (vytápění hal DC1, DC2, 
DC3,  DC4,  DC5,  vytápění  správního  objektu,  vyvolaná  doprava  v souvislosti 
s etapami I a II).

Referenční body, souřadný systém

Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek za všech možných kombinací tříd 
stability a rychlosti větru a dále průměrná roční koncentrace, která respektuje četnost výskytu 
jednotlivých  směrů  a  rychlostí  větru,  stabilitních  tříd  atmosféry  a  fond  provozní  doby 
jednotlivých zdrojů, byly počítány v celkem 449 referenčních bodech ve výšce 2 m nad terénem 
(dýchací  zóna). Za referenční  body zvoleny průsečíky pravidelné čtvercové sítě  2 000 m x 
2 000 m s krokem 100 m. Dále bylo za referenční body vybráno 8 konkrétních budov nebo 
důležitých oblastí (oblast plánované obytné výstavby, místní biotop, chatové kolonie) v okolí 
ProLogis  parku.  Tyto  body  pak  reprezentují  obytnou  a  jinou  zástavbu  v nejbližším  i 
vzdálenějším okolí ProLogis parku. 

Tabulka č.55: Vybrané referenční body u zástavby  

Číslo a popis referenčního bodu Souřadnice [m]
X Y Z

Výška výpočtu nad 
terénem L [m]

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2
2 – chatová kolonie 280 990 382 2
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2
4 – obytná zástavba Štěnovice (novostavba) 125 430 352 2
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2
7 – dům na samotě 620 115 363 2
8 – lokální biocentrum 880 530 364 2

Hodnocené znečišťující látky, imisní limity

Nové skladové haly budou stejně jako haly stavěné v rámci I. etapy vytápěny plynovými 
spotřebiči  na  zemní  plyn.  Na  emisích  znečišťujících  látek  do  ovzduší  se  v souvislosti 
s provozem  ProLogis  parku  bude  proto  podílet  vytápění  a  vyvolaná  doprava.  Výpočty 
očekávaných imisních koncentrací byly proto provedeny pro emise oxidu dusičitého (NO2), 
oxidu uhelnatého (CO), tuhých znečišťujících látek (TZL), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).

Pro tyto základní  znečišťující  látky jsou  závazné imisní  limity stanoveny Nařízením 
vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty závazných imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se 
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na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 
kPa. 

Tabulka č.56: Imisní limity hodnocených znečišťujících látek  

Znečišťující látka

Imisní limit

Účel vyhlášení Doba průměrování

Hodnota imisního 
limitu / přípustná 
četnost překročení 
za kalendářní rok

Datum, do něhož 
musí být limit 

dosažen

Oxid dusičitý 
(NO2)

Ochrana zdraví lidí 1 hodina 200 µg.m-3 / 18 31.12.2009
Ochrana zdraví lidí 1 rok 40 µg.m-3 31.12.2009

Suspendované 
částice (PM10) 

Ochrana zdraví lidí 24 hodin 50 µg.m-3 / 35 -
Ochrana zdraví lidí 1 rok 40 µg.m-3 -

Oxid uhelnatý 
(CO) Ochrana zdraví lidí Maximální denní 

osmihodinový průměr 10 000 µg.m-3 -

Benzen Ochrana zdraví lidí 1 rok 5 µg.m-3 31.12.2009

Benzo(a)pyren Ochrana zdraví lidí
cílový imisní limit 1 rok 1 ng.m-3

(1 000 pg.m-3) 31.12.2012

Pro NO2 a benzen jsou v NV č.597/2006 Sb. stanoveny pro léta 2006 až 2009 meze 
tolerance, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.57: Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu  

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009

Oxid dusičitý (NO2)
1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3

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

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

Vzhledem k předpokládanému  termínu  realizace  záměru  (2007  -  2010)  nebyla mez 
tolerance v hodnocení znečištění ovzduší uvažována. 

Výpočty  imisních  koncentrací  jednotlivých  znečišťujících  látek  byly provedeny  ve 
formách, umožňujících porovnání s příslušnými imisními limity.

V případě oxidů dusíku (NOx) je stanoven imisní limit NOx pouze ve vztahu k ochraně 
ekosystémů.  Pro ochranu zdraví  lidí  je  stanoven imisní  limit  pro NO2.  Proto  byl proveden 
výpočet znečištění ovzduší podle novelizované metodiky SYMOS 97, který umožňuje počítat 
přímo imisní koncentrace NO2 z emisí NOx. Vypočtené hodinové imisní koncentrace NO2 byly 
porovnávány s imisním limitem 200 µg.m-3 NO2 (Ochrana zdraví lidí, aritmetický průměr / 1 h) 
a  průměrné  roční  koncentrace  s imisním  limitem  40 µg.m-3 NO2  (Ochrana  zdraví  lidí, 
aritmetický průměr / kalendářní rok).

V případě  oxidu  uhelnatého  (CO)  byly  vypočteny  pouze  osmihodinové  imisní 
koncentrace, které byly porovnávány s imisním limitem 10 000 µg.m-3 CO (Ochrana zdraví lidí, 
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr).

V případě tuhých znečišťujících látek je imisní limit stanoven pro suspendované částice 
PM10.  Podíl  PM10 na  celkových  emisích  TZL byl  vypočten pomocí  koeficientů  uvedených 
v novele  metodiky  SYMOS  97.  Vypočtené  denní  imisní  koncentrace  byly  porovnávány 
s imisním limitem 50 µg.m-3 PM10 (Ochrana zdraví lidí, aritmetický průměr / 24 h), a průměrné 
roční koncentrace s imisním limitem 40 µg.m-3 PM10 (Ochrana zdraví lidí, aritmetický průměr / 
kalendářní rok).
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V případě benzenu byly vypočteny pouze průměrné roční imisní koncentrace, které byly 
porovnávány s imisním limitem 5 µg.m-3 (Ochrana zdraví lidí, cílový imisní limit, aritmetický 
průměr / kalendářní rok).

V případě  benzo(a)pyrenu  (BaP)  byly  vypočteny  pouze  průměrné  roční  imisní 
koncentrace,  které  byly porovnávány s imisním limitem 1  ng.m-3 tj.  1 000 pg.m-3 (Ochrana 
zdraví lidí, aritmetický průměr / kalendářní rok).

Výsledky výpočtů

Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že veškeré vypočtené imisní koncentrace 
jednotlivých  znečišťujících  látek  je  třeba  chápat  jako  příspěvky  ke stávajícímu  imisnímu 
pozadí.

Ve studii  jsou v jednotlivých variantách výpočtů hodnoceny pouze zdroje  související 
s provozem  areálu,  tj.  stavba  a  uvedené  úseky  komunikací,  modelová  pole  koncentrací 
jednotlivých znečišťujících látek proto představují  vliv pouze těchto zdrojů na vyšetřovanou 
lokalitu. 

Pro  jednotlivé  znečišťující  látky byly vypočteny jen  takové  imisní  koncentrace,  pro 
které  je  stanoven  nebo  doporučen  imisní  limit.  V případě  emisí  NOx byly proto  počítány 
hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO2, v případě tuhých znečišťujících látek byly 
počítány maximální  denní a průměrné roční koncentrace PM10,  v případě CO byly počítány 
pouze osmihodinové koncentrace a v případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly počítány pouze 
průměrné roční koncentrace.

Hodinové a denní imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek byly vypočteny 
ve všech referenčních bodech pro všechny možné kombinace tříd stability a rychlostí větru. 
Z těchto hodnot pak bylo pro každou znečišťující látku v každém referenčním bodě vybráno 
maximum, které je uváděno ve výsledkových tabulkách a obrázcích uvedených v rozptylové 
studii. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedené imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících 
látek představují absolutní maximum bez ohledu na třídu stability a rychlost větru. 

Průměrné roční koncentrace respektují četnosti výskytu tříd stability, směrů a rychlostí 
větru dle větrné růžice a fond provozní doby (FPD) jednotlivých zdrojů emisí. 

Vzhledem k rozsahu  výpočtu  jsou  dále  v tabelární  formě  uvedeny pouze  referenční 
body,  reprezentující  nejbližší  vybranou  zástavbu.  Imisní  koncentrace  jednotlivých 
znečišťujících látek vypočtené v síti  referenčních bodů jsou pro snazší  orientaci zpracovány 
v grafické formě pomocí izoplet – viz rozptylová studie v příloze oznámení. Izoplety jsou čáry 
spojující  místa  o  stejné  koncentraci  analogicky jako např.  vrstevnice spojují  místa  o stejné 
nadmořské výšce.

Při  hodnocení  maximálních  hodinových  a  denních  koncentrací  jakékoli  znečišťující 
látky je třeba si uvědomit rozdíl mezi fyzikální podstatou modelových a měřených koncentrací. 
Měřené hodnoty představují stav, který v atmosféře skutečně vznikl a trval alespoň 60 minut 
resp.  celý  den  v případě  denních  koncentrací.  Oproti  tomu  modelové  hodnoty  popisují 
teoretický  stav,  který  by  v atmosféře  mohl  nastat  za  souběhu  všech  nejméně  příznivých 
rozptylových  podmínek  (vítr  o  nejméně  příznivé  rychlosti  vanoucí  od  zdroje  přímo  na 
referenční bod, nejméně příznivá třída stability a tyto podmínky se nesmí změnit po dobu 1 
hodiny resp. 24 hodin). Teoreticky taková situace nastat může, ale zpravidla v průběhu celého 
roku  či  dokonce  let  nenastává.  Skutečné naměřené hodinové  či  denní  koncentrace se  tedy 
mohou od modelových výrazně lišit. 

Popsaná  fyzikální  podstata  modelových  a  měřených  maximálních  koncentrací  je 
hlavním důvodem, proč modelové hodnoty maximálních koncentrací lze jen obtížně a s velmi 
malou mírou spolehlivosti, na rozdíl od průměrných ročních hodnot, porovnávat s naměřenými 
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maximy a též,  pokud jsou počítány pouze příspěvky určitých zdrojů ke stávajícímu pozadí, 
přičítání vypočtených maximálních hodinových a denních koncentrací k naměřeným maximům 
je velice diskutabilní.

Stávající imisní zátěž území – rok 2007

Hodnocenými  zdroji  emisí  v této  variantě  výpočtů  je  pouze  stávající  doprava  po 
okolních komunikacích, tj. dálnici D5, silnici č.II/180 a místní komunikaci.

Oxid dusičitý – NO2

Hodnocenými zdroji emisí NOx respektive imisí NO2  v současné době ve vyšetřované 
lokalitě je stávající doprava po komunikacích.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.58: Vypočtené imisní koncentrace NO  2, současný stav, rok 2007

Název referenčního bodu Výška 
výpočtu nad 
terénem [m]

Imisní koncentrace NO2

hodinové
[µg.m-3]

roční
[µg.m-3]

1 – trvale obydlený domek 2 7,01 0,1254
2 – chatová kolonie 2 12,64 0,2109
3 – 2 opuštěné chaty 2 4,07 0,0758
4 – obytná zástavba Štěnovice (novostavba) 2 3,59 0,0547
5 – oblast budoucí obytné výstavby 2 5,15 0,0938
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 2 2,43 0,1236
7 – dům na samotě 2 3,59 0,0584
8 – lokální biotop 2 3,65 0,0814

Maximum u zástavby 12,64 0,2109
Maximum v síti referenčních bodů 20,39 0,8329

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u vybrané zástavby ve výši 12,64 µg.m-

3 byla vypočtena v referenčním bodě č.  2  –  chatová kolonie  jižně od dálnice D5 v I.  třídě 
stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. V referenčních bodech 1 až 8, které reprezentují vybrané 
chráněné objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí od 2,43 µg.m-3 do 12,64 µg.m-3. 

Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 20,39 µg.m-

3 v referenčním bodě č. 237 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
Porovnáme-li vypočtenou maximální koncentraci s maximem naměřeným na nejbližší 

stanici  AIM č.  1322 Plzeň Slovany (286,2 µg.m-3)  je  zřejmé, že hodnocené komunikace se 
mohou za určitých podmínek podílet na maximálních koncentracích z cca 7,12 %. Vypočtené 
maximum odpovídá 10,19 % imisního limitu 200 µg.m-3.

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  NO2 u  vybrané  zástavby ve  výši 
0,2109 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5. 
V referenčních bodech 1 až 8,  které reprezentují  vybrané chráněné objekty,  jsou očekávány 
roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0547 µg.m-3 do 0,2109 µg.m-3. 
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Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,8329 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286.

Porovnáme-li  vypočtenou  nejvyšší průměrnou koncentraci  s hodnotou  naměřenou na 
nejbližší stanici AIM č. 1322 Plzeň Slovany (25,5 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené komunikace 
se podílejí na průměrných ročních koncentracích z cca 3,27 %. Vypočtené maximum odpovídá 
2,08 % imisního limitu 40 µg.m-3.

Benzen

Hodnocenými zdroji emisí benzenu v současné době ve vyšetřované lokalitě je stávající 
doprava po okolních komunikacích.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.59: Vypočtené imisní koncentrace benzenu, současný stav, rok 2007  

Název referenčního bodu Souřadnice [m]
x y z

Výška 
výpočtu nad 
terénem [m]

Imisní koncentrace 
benzenu

Roční [µg.m-3]
1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 0,0039

2 – chatová kolonie 280 990 382 2 0,0064

3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,0018

4 – obytná zástavba Štěnovice (novostavba) 125 430 352 2 0,0012

5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,0025

6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,0033

7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,0012

8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,0019
Maximum u zástavby 0,0064
Maximum v síti referenčních bodů 0,0275

Maximální průměrná roční imisní koncentrace benzenu u vybrané zástavby ve výši 
0,0064 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5. 
V referenčních bodech č.1 až 8, které reprezentují vybrané chráněné objekty, jsou očekávány 
roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0012 µg.m-3 do 0,0064 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,0275 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286.

Porovnáme-li  vypočtenou nejvyšší průměrnou koncentraci  s hodnotou naměřenou na 
nejbližší stanici AIM č. 1322 Plzeň Slovany (1,2 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené komunikace 
se podílejí na průměrných ročních koncentracích z cca 2,30 %. Vypočtené maximum odpovídá 
0,55 % imisního limitu 5 µg.m-3.

Benzo(a)pyren

Veškeré  imisní  koncentrace  benzo(a)pyrenu  v této  kapitole  jsou  uváděny 
v jednotkách pg.m-3.
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Hodnocenými zdroji emisí benzo(a)pyrenu v současné době ve vyšetřované lokalitě je 
stávající doprava po okolních komunikacích.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.60: Vypočtené imisní koncentrace benzo(a)pyrenu, současný stav, rok 2007  

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace 
benzo(a)pyrenu

roční
[pg.m-3]

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 1,0534
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 2,0694
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,6038
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,4016
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,7761
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 1,1547
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,4057
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,6359
Maximum u zástavby 2,0694
Maximum v síti referenčních bodů 9,9161

Maximální průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu u vybrané zástavby 
ve  výši  2,0694 pg.m-3 byla vypočtena  v referenčním bodě  č.  2  –  chatová  kolonie  jižně  od 
dálnice D5. V referenčních bodech 1 až 8, které reprezentují vybrané chráněné objekty, jsou 
očekávány roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,4016 pg.m-3 do 2,0694 pg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
9,9161 pg.m-3 v referenčním bodě č. 286.

Porovnáme-li  vypočtenou nejvyšší průměrnou koncentraci  s hodnotou naměřenou na 
nejbližší stanici AIM č. 1322 Plzeň Slovany (2400 pg.m-3) je zřejmé, že hodnocené komunikace 
se podílejí na průměrných ročních koncentracích z cca 0,41 %. Vypočtené maximum odpovídá 
0,99 % imisního limitu 1000 pg.m-3.

Oxid uhelnatý

Hodnocenými zdroji  emisí  CO v současné  době  ve  vyšetřované  lokalitě  je  stávající 
doprava po okolních komunikacích.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.
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Tabulka č.61: Vypočtené imisní koncentrace CO, současný stav, rok 2007  

Název referenčního bodu
Souřadnice [m]

x y z
Výška výpočtu 

nad terénem [m]

Imisní koncentrace CO
maximální osmihodinové

[µg.m-3]
1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 48,52
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 79,99
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 27,90
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 22,69
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 36,58
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 16,72
7 – dům na samotě 620 115 363 2 18,95
8 – lokální biotop 880 530 364 2 23,17
Maximum u zástavby 79,99
Maximum v síti referenčních bodů 139,84

Maximální  osmihodinová  imisní  koncentrace  CO u  vybrané  zástavby  ve  výši 
79,99 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5 v I. 
třídě stability při  rychlosti  větru 1,5 m.s-1.  V referenčních bodech 1 až 8,  které reprezentují 
vybrané  chráněné  objekty,  jsou  očekávány osmihodinové  imisní  koncentrace  v rozmezí  od 
16,72 µg.m-3 do 79,99 µg.m-3. 

Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální osmihodinová imisní koncentrace 
139,84 µg.m-3 v referenčním bodě č. 237 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1.

Porovnáme-li  vypočtenou nejvyšší průměrnou koncentraci  s hodnotou naměřenou na 
nejbližší  stanici  AIM  č.  1322  Plzeň  Slovany  (2300,1 µg.m-3)  je  zřejmé,  že  hodnocené 
komunikace  se  mohou  za  určitých  podmínek  podílet  na  maximálních  osmihodinových 
koncentracích  z cca  6,08 %.  Vypočtené  maximum odpovídá  1,40 % imisního  limitu  10000 
µg.m-3.

Suspendované částice PM10 

Hodnocenými zdroji  emisí  PM10 v současné době ve vyšetřované lokalitě je stávající 
doprava po okolních komunikacích.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.62: Vypočtené imisní koncentrace PM  10, současný stav, rok 2007

Název referenčního bodu
Souřadnice [m]

x y z

Výška výpočtu 
nad terénem 

[m]

Imisní koncentrace PM10

denní
[µg.m-3]

roční
[µg.m-3]

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 1,06 0,0297
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 2,07 0,0524
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,56 0,0153
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,44 0,0102
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,75 0,0203
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,39 0,0274
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Název referenčního bodu
Souřadnice [m]

x y z

Výška výpočtu 
nad terénem 

[m]

Imisní koncentrace PM10

denní
[µg.m-3]

roční
[µg.m-3]

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 1,06 0,0297
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,44 0,0100
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,51 0,0157
Maximum u zástavby 2,07 0,0524
Maximum v síti referenčních bodů 3,86 0,2364

Maximální denní imisní koncentrace PM10 mají význam, vzhledem k metodice výpočtu, 
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, 
trvaly celý den. To znamená, že při  jakékoli  změně rozptylových podmínek (rychlosti  nebo 
směru větru či stability atmosféry) budou imisní koncentrace vždy nižší. Pravděpodobnost, že 
konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění je velmi malá a proto 
skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností nižší než vypočtené.

Maximální denní imisní koncentrace PM10 u vybrané zástavby ve výši 2,07 µg.m-3 

byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5 v I. třídě stability 
při rychlosti větru 1,7 m.s-1. V referenčních bodech 1 až 8, které reprezentují vybrané chráněné 
objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí od 0,39 µg.m-3 do 2,07 µg.m-3. 
Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  denní  koncentrace  3,86 µg.m-3 

v referenčním bodě č. 237 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 
Porovnáme-li vypočtenou maximální koncentraci s maximem naměřeným na nejbližší 

stanici  AIM č.  1322 Plzeň Slovany (218,9 µg.m-3)  je  zřejmé, že hodnocené komunikace se 
mohou za určitých podmínek podílet na maximálních koncentracích z cca 1,76 %. Vypočtené 
maximum odpovídá 7,72 % imisního limitu 50 µg.m-3.

Maximální  průměrná roční  imisní  koncentrace PM10 u  vybrané zástavby ve výši 
0,0524 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5. 
V referenčních bodech 1 až 8,  které reprezentují  vybrané chráněné objekty,  jsou očekávány 
roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0100 µg.m-3 do 0,0524 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,2364 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286.
Porovnáme-li vypočtenou nejvyšší průměrnou koncentraci s hodnotou naměřenou na nejbližší 
stanici  AIM č.  1322  Plzeň  Slovany (36,5 µg.m-3)  je  zřejmé,  že  hodnocené  komunikace  se 
podílejí  na průměrných ročních koncentracích z cca 0,65 %. Vypočtené maximum odpovídá 
0,59 % imisního limitu 40 µg.m-3.

Období provozu – výhledová imisní zátěž území – rok 2010     

Oxid dusičitý – NO2

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k maximálním 
hodinovým a průměrným ročním imisním koncentracím u vybrané zástavby v období provozu 
pro jednotlivé varianty výpočtů.
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Tabulka č.63: Vypočtené imisní koncentrace NO  2, období provozu, rok 2010

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace NO2 [µg.m-3]

hodinové

Bez 
stavby

Bez 
stavby 

+ Etapa 
I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 7,50 7,64 7,82 0,28 0,39 0,66
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 13,53 13,76 14,00 0,46 0,55 0,96
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 4,35 4,53 4,89 0,27 0,43 0,70
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 3,84 4,01 4,35 0,26 0,39 0,63
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 5,51 5,64 5,82 0,27 0,37 0,64
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 2,60 3,01 3,32 0,80 0,54 1,23
7 – dům na samotě 620 115 363 2 3,84 4,16 4,38 0,39 0,49 0,72
8 – lokální biotop 880 530 364 2 3,91 4,10 4,30 0,40 0,48 0,65
Maximum u zástavby 13,53 13,76 14,00 0,80 0,55 1,23
Maximum v síti referenčních bodů 21,82 22,15 22,46 2,64 2,43 5,06

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace NO2 [µg.m-3]

roční

Bez 
stavby

Bez 
stavby 

+ Etapa 
I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 0,1337 0,1399 0,1476 0,0062 0,0077 0,0140
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 0,2253 0,2342 0,2446 0,0090 0,0104 0,0193
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,0810 0,0871 0,0958 0,0061 0,0087 0,0148
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,0584 0,0628 0,0684 0,0045 0,0056 0,0100
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,1003 0,1063 0,1143 0,0061 0,0080 0,0141
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,1323 0,1395 0,1461 0,0072 0,0066 0,0139
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,0615 0,0679 0,0749 0,0065 0,0068 0,0133
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,0908 0,1032 0,1212 0,0127 0,0178 0,0305
Maximum u zástavby 0,2253 0,2342 0,2446 0,0127 0,0178 0,0305
Maximum v síti referenčních bodů 0,8857 0,9239 0,9570 0,0653 0,0736 0,1390

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u vybrané zástavby ve výši 13,53 µg.m-

3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od 
dálnice D5 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši  13,76 µg.m-3 ve  stejném  referenčním  bodě  za 
stejných rozptylových podmínek. Pro variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena maximální 
koncentrace ve výši 14,00 µg.m-3 opět ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových 
podmínek jako v předchozích případech. Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 
0,80 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability 
při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Stavby samotné etapy II se nejvyšším nárůstem ve výši 0,55 µg.m-3 

projeví v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od dálnice D5 v I. třídě stability při 
rychlosti větru 1,5 m.s-1. Stavby etap I a II dohromady se projeví nejvyšším nárůstem 1,23 µg.m-

3 v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability při rychlosti větru 
1,5 m.s-1.

Z referenčních bodů v síti byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální hodinová 
koncentrace  21,82 µg.m-3 v referenčním  bodě  č.  237  v I.  třídě  stability  při  rychlosti  větru 
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1,5 m.s-1.  Pro  variantu  se  stavbou  etapa  I  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši 
22,15 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Pro variantu se 
stavbami  etap  I  a  II  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši  22,46 µg.m-3 opět 
v referenčním  bodě  237  za  stejných  rozptylových  podmínek  jako  v předešlých  případech. 
Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 2,64 µg.m-3 projeví v referenčním bodě 
č. 241 v I. třídě stability při rychlosti  větru 1,5 m.s-1.  Stavby samotné etapy II se nejvyšším 
nárůstem ve výši  2,43 µg.m-3 projeví  opět v referenčním bodě č.  241 v I.  třídě stability při 
rychlosti větru 1,5 m.s-1 na. Stavby etap I a II dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 
5,06 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě a za stejných rozptylových podmínkách jako samotné 
stavby I a II. Bod č. 241 se nachází na severní hranici areálu poblíž vjedu v oblasti bez jakékoli 
zástavby.

Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší  je  v případě  maximálních  hodinových  imisních  koncentrací  NO2 téměř  stejný.  Při 
posuzování celého dokončeného areálu ProLogis parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
lokalitě očekávat za určitých rozptylových podmínek zvýšení hodinových imisních koncentrací 
NO2 v rozmezí max. 0,39 µg.m-3 až 5,06 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů pak zvýšení 
v rozmezí  max.  od  0,63 µg.m-3 až  1,23  µg.m-3.  Budeme-li  považovat  za  imisní  pozadí  ve 
vyšetřované lokalitě  koncentraci  286,2 µg.m-3 (maximum,  naměřené v roce  2006  na  stanici 
Plzeň Slovany) je zřejmé, že limitní hodnota 200 µg.m-3 je překročena již samotným pozadím. 
Četnost překročení však byla 17, což je méně než přípustných 18 překročení za rok, imisní limit 
proto překročen nebyl. 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO2 koncentrace byla naměřena ve 
výši 193,0 µg.m-3. Připočteme-li k této hodnotě koncentraci 5,06 µg.m-3 (maximum vypočtené 
pro obě stavby) pak výsledná koncentrace bude 198,06 µg.m-3, tedy méně než limitních 200 
µg.m-3.  Z toho vyplývá,  že po realizaci  staveb etap I a II může sice docházet  k  překročení 
limitní koncentrace 200 µg.m-3, četnost překročení však bude stejná nebo nižší než přípustných 
18 překročení za rok, proto imisní limit, tak jak je definován v NV 597/2006 Sb.[7], nebude 
překračován.

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  NO2 u  vybrané  zástavby ve  výši 
0,2253 µg.m-3 pro  variantu  bez  stavby byla vypočtena v referenčním bodě  č.  2  –  chatová 
kolonie  jižně  od  dálnice  D5.  Pro  variantu  se  stavbou  etapa  I  byla  vypočtena  maximální 
koncentrace ve výši 0,2342 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro variantu se stavbami etap I 
a II byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 0,2446 µg.m-3 opět v referenčním bodě č. 2 
– chatová kolonie. Samotná stavba etapy I se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0127 µg.m-3, 
stavby samotné etapy II se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0178 µg.m-3 a stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0305 µg.m-3. Ve všech třech případech se 
nejvyšší nárůst projeví v referenčním bodě č. 8 – lokální biotop jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu bez stavby vypočtena nejvyšší  průměrná 
roční koncentrace 0,8857 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,9239 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro 
variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,9570 µg.m-3 

opět  v referenčním  bodě  286.  Samotná  stavba  etapy  I  se  nejvyšším  nárůstem  ve  výši 
0,0653 µg.m-3 projeví  v referenčním  bodě  č.  241.  Stavby  samotné  etapy  II  se  nejvyšším 
nárůstem ve výši  0,0736 µg.m-3 projeví  opět v referenčním bodě č.  241. Stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,1390 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě 
jako  samotné  stavby I  a  II.  Bod č.  241 se  nachází  na  severní  hranici  areálu  poblíž  vjedu 
v oblasti bez jakékoli zástavby.

Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší  je  v případě  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  NO2 téměř  stejný.  Při 
posuzování celého dokončeného areálu ProLogis parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
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lokalitě  očekávat  zvýšení  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  NO2 v rozmezí 
0,0029 µg.m-3 až 0,1390 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů pak zvýšení v rozmezí max. od 
0,0100 µg.m-3 až  0,0305 µg.m-3.  Imisní  limit  40 µg.m-3 nebude v žádném referenčním bodě 
překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 25,5 µg.m-3 (koncentrace naměřená v roce 
2006  na  stanici  Plzeň  Slovany),  výsledná  koncentrace  25,639  µg.m-3 představuje  64,1  % 
imisního limitu 40 µg.m-3.

Benzen

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky k průměrným ročním 
imisním koncentracím u vybrané zástavby v období provozu pro jednotlivé varianty výpočtů.

Tabulka č.64: Vypočtené imisní koncentrace benzenu, období provozu, rok 2010  

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace benzenu [µg.m-3]

roční

Bez 
stavby

Bez 
stavby 
+ Etapa 

I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 0,0041 0,0043 0,0046 0,0002 0,0002 0,0004
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 0,0069 0,0072 0,0075 0,0003 0,0003 0,0006
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,0020 0,0022 0,0025 0,0002 0,0003 0,0005
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,0013 0,0014 0,0016 0,0001 0,0002 0,0003
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,0027 0,0029 0,0031 0,0002 0,0003 0,0004
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,0035 0,0037 0,0039 0,0002 0,0002 0,0004
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,0013 0,0015 0,0017 0,0002 0,0002 0,0004
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,0020 0,0025 0,0032 0,0005 0,0007 0,0012
Maximum u zástavby 0,0069 0,0072 0,0075 0,0005 0,0007 0,0012
Maximum v síti referenčních bodů 0,0295 0,0310 0,0324 0,0038 0,0041 0,0079

Maximální průměrná roční imisní koncentrace benzenu u vybrané zástavby ve výši 
0,0069 µg.m-3 pro  variantu  bez  stavby byla vypočtena v referenčním bodě  č.  2  –  chatová 
kolonie  jižně  od  dálnice  D5.  Pro  variantu  se  stavbou  etapa  I  byla  vypočtena  maximální 
koncentrace ve výši 0,0072 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro variantu se stavbami etap I 
a II byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 0,0075 µg.m-3 opět v referenčním bodě č. 2 
– chatová kolonie. Samotná stavba etapy I se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0005 µg.m-3, 
stavby samotné etapy II se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0007 µg.m-3 a stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0012 µg.m-3. Ve všech třech případech se 
nejvyšší nárůst projeví v referenčním bodě č. 8 – lokální biotop jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu bez stavby vypočtena nejvyšší  průměrná 
roční koncentrace 0,0295 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,0310 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro 
variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,0324 µg.m-3 

opět  v referenčním  bodě  286.  Samotná  stavba  etapy  I  se  nejvyšším  nárůstem  ve  výši 
0,0038 µg.m-3 projeví  v referenčním  bodě  č.  241.  Stavby  samotné  etapy  II  se  nejvyšším 
nárůstem ve  výši  0,0041µg.m-3 projeví  opět  v referenčním bodě č.  241.  Stavby etap I a  II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0079 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě 
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jako  samotné  stavby I  a  II.  Bod č.  241 se  nachází  na  severní  hranici  areálu  poblíž  vjedu 
v oblasti bez jakékoli zástavby.

Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší  je  v případě  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  benzenu  téměř  stejný.  Při 
posuzování celého dokončeného areálu ProLogis parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
lokalitě  očekávat  zvýšení  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  benzenu  v rozmezí 
0,0001 µg.m-3 až 0,0079 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů pak zvýšení v rozmezí max. od 
0,0003 µg.m-3 až  0,0012  µg.m-3.  Imisní  limit  5 µg.m-3 nebude  v žádném referenčním bodě 
překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 1,2 µg.m-3 (koncentrace naměřená v roce 
2006  na  stanici  Plzeň  Slovany),  výsledná  součtová  koncentrace  1,2079  µg.m-3 představuje 
24,16 % imisního limitu 5 µg.m-3.

Benzo(a)pyren

Veškeré  imisní  koncentrace  benzo(a)pyrenu  v této  kapitole  jsou  uváděny 
v jednotkách  pg.m-3.  V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky 
k průměrným  ročním  imisním  koncentracím  u  vybrané  zástavby  v období  provozu  pro 
jednotlivé varianty výpočtů.

Tabulka č.65: Vypočtené imisní koncentrace BaP, období provozu, rok 2010  

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace BaP [pg.m-3]

roční

Bez 
stavby

Bez 
stavby 

+ Etapa 
I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 1,121 1,135 1,149 0,014 0,014 0,028
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 2,207 2,235 2,263 0,028 0,028 0,057
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,644 0,654 0,665 0,010 0,011 0,021
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,428 0,435 0,442 0,007 0,007 0,014
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,827 0,839 0,851 0,012 0,012 0,024
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 1,232 1,255 1,277 0,022 0,022 0,045
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,433 0,440 0,448 0,008 0,008 0,015
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,678 0,691 0,705 0,013 0,014 0,026
Maximum u zástavby 2,207 2,235 2,263 0,028 0,028 0,057
Maximum v síti referenčních bodů 10,585 10,764 10,941 0,202 0,200 0,402

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  BaP u  vybrané  zástavby ve  výši 
2,207 pg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie 
jižně od dálnice D5. Pro variantu se stavbou etapa I byla vypočtena maximální koncentrace ve 
výši  2,235 pg.m-3 ve  stejném referenčním bodě.  Pro  variantu  se  stavbami  etap  I  a  II  byla 
vypočtena maximální koncentrace ve výši 2,263 pg.m-3 opět v referenčním bodě č. 2 – chatová 
kolonie. Samotná stavba I. etapy se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,028 pg.m-3, stavby 
samotné II.  etapy se projeví  nejvyšším nárůstem ve výši  0,028 pg.m-3 a  stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,057 pg.m-3. Ve všech třech případech se 
nejvyšší nárůst projeví v referenčním bodě č. 8 – lokální biotop jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu bez stavby vypočtena nejvyšší  průměrná 
roční koncentrace 10,585 pg.m-3 v referenčním bodě č. 286. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 10,764 pg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro 
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variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 10,941 pg.m-3 

opět  v referenčním  bodě  286.  Samotná  stavba  I.  etapy  se  nejvyšším  nárůstem  ve  výši 
0,202 pg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 287. Stavby samotné II. etapy se nejvyšším nárůstem 
ve výši 0,200 pg.m-3 projeví opět v referenčním bodě č. 287. Stavby etap I a II dohromady se 
projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,402 pg.m-3 ve stejném referenčním bodě jako samotné 
stavby I a II. Bod č. 287 se nachází severovýchodním směrem od areálu poblíž křížení dálnice 
D5 a nové silnice č.II/180 v oblasti bez jakékoli zástavby.

Stávající imisní koncentrace BaP ve výši 2400 pg.m-3 naměřená na nejbližší stanici AIM 
č. 1533 Plzeň Slovany v současné době překračuje cílový imisní limit 1000 pg.m-3. Je třeba 
ovšem poznamenat, že reprezentativnost zde naměřených hodnot je 0,5 až 4 km a vzdálenost 
místa výstavby od stanice je 6 km. Proto zde naměřené hodnoty imisních koncentrací lze jen 
s jistou  mírou  pravděpodobnosti  považovat  za  imisní  pozadí  v místě  výstavby.  Vypočtené 
maximum pro obě stavby je tak malé, že se na celkové imisní koncentraci BaP v lokalitě téměř 
neprojeví,  oproti  současnému  stavu  se  jedná  o  zvýšení  o  0,017  %.  Vypočtené  maximum 
představuje 0,040 % imisního limitu 1000 pg.m-3.

Oxid uhelnatý - CO

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k maximálním 
osmihodinovým imisním koncentracím u vybrané zástavby v období provozu pro jednotlivé 
varianty výpočtů.

Tabulka č.66: Vypočtené imisní koncentrace CO, období provozu, rok 2010  

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace CO [µg.m-3]

osmihodinové

Bez 
stavby

Bez 
stavby 

+ Etapa 
I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 51,84 53,15 54,70 2,65 2,70 5,36

2 – chatová kolonie 280 990 382 2 85,50 87,24 89,06 3,84 3,33 7,16
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 29,83 31,64 34,52 2,13 3,11 5,29
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 24,25 25,68 27,94 1,75 2,50 4,31
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 39,10 40,46 42,47 2,33 2,74 5,08
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 17,87 20,54 23,83 4,25 3,84 7,89
7 – dům na samotě 620 115 363 2 20,26 23,05 25,41 2,87 3,58 6,21
8 – lokální biotop 880 530 364 2 24,76 27,73 30,63 3,16 4,68 7,20
Maximum u zástavby 85,50 87,24 89,06 4,25 4,68 7,89
Maximum v síti referenčních bodů 149,50 152,21 154,84 30,02 30,35 60,36

Maximální  osmihodinová  imisní  koncentrace  CO u  vybrané  zástavby  ve  výši 
85,50 µg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie 
jižně od dálnice D5 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Pro variantu se stavbou etapa 
I byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 87,24 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za 
stejných rozptylových podmínek. Pro variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena maximální 
koncentrace ve výši 89,06 µg.m-3 opět ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových 
podmínek jako v předchozích případech. Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 
4,25 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability 
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při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Stavby samotné etapy II se nejvyšším nárůstem ve výši 4,68 µg.m-3 

projeví v referenčním bodě č. 8 – lokální biotop jižně od areálu v I. třídě stability při rychlosti 
větru 1,5 m.s-1. Stavby etap I a II dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 7,89 µg.m-3 

v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability při rychlosti větru 
1,5 m.s-1.

Z referenčních  bodů  v síti  byla  pro  variantu  bez  stavby  vypočtena  maximální 
osmihodinová  koncentrace  149,50 µg.m-3 v referenčním  bodě  č.  237  v I.  třídě  stability  při 
rychlosti větru 1,5 m.s-1. Pro variantu se stavbou I. etapy byla vypočtena maximální koncentrace 
ve výši 152,21 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Pro 
variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 154,84 µg.m-3 

opět v referenčním bodě 237 za stejných rozptylových podmínek jako v předešlých případech. 
Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 30,02 µg.m-3 projeví v referenčním bodě 
č. 241 v I. třídě stability při rychlosti  větru 1,5 m.s-1.  Stavby samotné etapy II se nejvyšším 
nárůstem ve výši 30,35 µg.m-3 projeví opět v referenčním bodě č. 241 v I. třídě stability při 
rychlosti větru 1,5 m.s-1 na. Stavby etap I a II dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 
60,36  µg.m-3 ve  stejném  referenčním  bodě  a  za  stejných  rozptylových  podmínkách  jako 
samotné stavby I a II. Bod č. 241 se nachází na severní hranici areálu poblíž vjedu v oblasti bez 
jakékoli zástavby.

Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší je v případě maximálních osmihodinových imisních koncentrací CO téměř stejný. Při 
posuzování celého dokončeného areálu ProLogis parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
lokalitě  očekávat  za  určitých  rozptylových  podmínek  zvýšení  osmihodinových  imisních 
koncentrací CO v rozmezí max. 2,71 µg.m-3 až 60,36 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů 
pak zvýšení v rozmezí  max. od 4,31 µg.m-3 až 7,89 µg.m-3.  Budeme-li  považovat za imisní 
pozadí ve vyšetřované lokalitě koncentraci 2300,1 µg.m-3 (maximum, naměřené v roce 2006 na 
stanici Plzeň Slovany) je zřejmé, že i při součtu s tímto pozadím imisní limit 10000 µg.m-3 

nebude  překračován.  Výsledná  součtová  koncentrace  2360,36  µg.m-3 představuje  23,60  % 
imisního limitu.

Suspendované částice PM10 

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k maximálním 
hodinovým a průměrným ročním imisním koncentracím u vybrané zástavby v období provozu 
pro jednotlivé varianty výpočtů.
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Tabulka č.67: Vypočtené imisní koncentrace PM  10, období provozu, rok 2010

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu nad 
terénem [m]

Imisní koncentrace PM10 [µg.m-3]

denní

Bez 
stavby

Bez 
stavby 
+ Etapa 

I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 1,13 1,15 1,18 0,06 0,08 0,13
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 2,21 2,25 2,29 0,11 0,11 0,22
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,59 0,62 0,68 0,05 0,08 0,12
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,47 0,49 0,55 0,04 0,06 0,10
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,80 0,83 0,86 0,05 0,08 0,12
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,42 0,52 0,63 0,16 0,13 0,28
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,47 0,54 0,59 0,07 0,10 0,14
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,55 0,60 0,66 0,07 0,10 0,15
Maximum u zástavby 2,21 2,25 2,29 0,16 0,13 0,28
Maximum v síti referenčních bodů 4,12 4,18 4,24 0,93 0,91 1,84

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu nad 
terénem [m]

Imisní koncentrace PM10 [µg.m-3]

roční

Bez 
stavby

Bez 
stavby 
+ Etapa 

I

Bez 
stavby 

+ Etapy 
I+II

Etapa I Etapa II Etapy 
I+II

1 – trvale obydlený domek 190 840 366 2 0,0315 0,0332 0,0354 0,0017 0,0022 0,0039
2 – chatová kolonie 280 990 382 2 0,0558 0,0583 0,0613 0,0025 0,0030 0,0055
3 – 2 opuštěné chaty 350 620 357 2 0,0163 0,0180 0,0207 0,0017 0,0027 0,0044
4 – obytná zástavba Štěnovice 
(novostavba)

125 430 352 2 0,0108 0,0120 0,0135 0,0011 0,0015 0,0026
5 – oblast budoucí obytné výstavby 260 750 361 2 0,0216 0,0232 0,0256 0,0017 0,0024 0,0040
6 – chatová kolonie Pod Valíkem 710 1710 396 2 0,0292 0,0311 0,0329 0,0019 0,0017 0,0037
7 – dům na samotě 620 115 363 2 0,0106 0,0124 0,0143 0,0018 0,0019 0,0037
8 – lokální biotop 880 530 364 2 0,0167 0,0211 0,0272 0,0044 0,0061 0,0104
Maximum u zástavby 0,0558 0,0583 0,0613 0,0044 0,0061 0,0104
Maximum v síti referenčních bodů 0,2521 0,2647 0,2750 0,0296 0,0320 0,0616

Maximální  denní  imisní  koncentrace  PM10 mají  význam,  vzhledem  k metodice 
výpočtu, maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou 
nastat, trvaly celý den. To znamená, že při jakékoli změně rozptylových podmínek (rychlosti 
nebo  směru  větru  či  stability  atmosféry)  budou  imisní  koncentrace  vždy  nižší. 
Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění je 
velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností nižší 
než vypočtené. 

Maximální denní imisní koncentrace PM10 u vybrané zástavby ve výši 2,21 µg.m-3 

pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 – chatová kolonie jižně od 
dálnice D5 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena maximální koncentrace ve výši 2,25 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za stejných 
rozptylových  podmínek.  Pro  variantu  se  stavbami  etap  I  a  II  byla  vypočtena  maximální 
koncentrace ve výši 2,29 µg.m-3 opět ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových 
podmínek jako v předchozích případech. Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 
0,16 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability 
při rychlosti větru 1,7 m.s-1. Stavby samotné etapy II se nejvyšším nárůstem ve výši 0,13 µg.m-3 
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projeví v referenčním bodě č. 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability při rychlosti 
větru  1,7 m.s-1.  Stavby etap  I  a  II  dohromady se  projeví  nejvyšším  nárůstem  0,28  µg.m-3 

v referenčním bodě . 6 – chatová kolonie Pod Valíkem v I. třídě stability při rychlosti větru 
1,7 m.s-1.

Z referenčních bodů v síti  byla pro  variantu  bez  stavby vypočtena maximální  denní 
koncentrace  4,12 µg.m-3 v referenčním  bodě  č.  237  v I.  třídě  stability  při  rychlosti  větru 
1,7 m.s-1.  Pro  variantu  se  stavbou  etapa  I  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši 
4,18 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Pro variantu se 
stavbami  etap  I  a  II  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši  4,24 µg.m-3 opět 
v referenčním  bodě  237  za  stejných  rozptylových  podmínek  jako  v předešlých  případech. 
Samotná stavba etapy I se nejvyšším nárůstem ve výši 0,93 µg.m-3 projeví v referenčním bodě 
č. 241 v I. třídě stability při rychlosti  větru 1,7 m.s-1.  Stavby samotné etapy II se nejvyšším 
nárůstem ve výši  0,91 µg.m-3 projeví  opět v referenčním bodě č.  241 v I.  třídě stability při 
rychlosti větru 1,7 m.s-1. Stavby etap I a II dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 
1,84 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě a za stejných rozptylových podmínkách jako samotné 
stavby I a  II.  Bod č.  241 se  nachází  na severní  hranici  areálu  poblíž  vjezdu v oblasti  bez 
jakékoli zástavby.

Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší  je  v případě  maximálních  denních  imisních  koncentrací  PM10 téměř  stejný.  Při 
posuzování celého dokončeného areálu Pro Logis Parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
lokalitě  očekávat  za  určitých  rozptylových podmínek  zvýšení  denních imisních koncentrací 
PM10 v rozmezí max. 0,05 µg.m-3 až 1,84 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů pak zvýšení 
v rozmezí  max.  od  0,10 µg.m-3 až  0,28  µg.m-3.  Budeme-li  považovat  za  imisní  pozadí  ve 
vyšetřované lokalitě  koncentraci  218,9 µg.m-3 (maximum,  naměřené v roce  2006  na  stanici 
Plzeň Slovany) je zřejmé, že limitní hodnota 50 µg.m-3 je překročena již samotným pozadím. 
Četnost překročení byla 56, což je více než přípustných 35 překročení za rok, imisní limit byl 
proto v této imisní charakteristice překročen. Samotný maximální příspěvek staveb etap I a II 
tvoří  3,68  % imisního  limitu.  Oproti  současnému stavu  je  možno  za  určitých  velmi  málo 
pravděpodobných rozptylových podmínek očekávat zvýšení o max. 0,84 %

Maximální  průměrná roční  imisní  koncentrace PM10 u  vybrané zástavby ve výši 
0,0558 µg.m-3 pro  variantu  bez  stavby byla vypočtena v referenčním bodě  č.  2  –  chatová 
kolonie  jižně  od  dálnice  D5.  Pro  variantu  se  stavbou  etapa  I  byla  vypočtena  maximální 
koncentrace ve výši 0,0583 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro variantu se stavbami etap I 
a II byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 0,0613 µg.m-3 opět v referenčním bodě č. 2 
– chatová kolonie. Samotná stavba etapy I se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0044 µg.m-3, 
stavby samotné etapy II se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0061 µg.m-3 a stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0104 µg.m-3. Ve všech třech případech se 
nejvyšší nárůst projeví v referenčním bodě č. 8 – lokální biotop jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu bez stavby vypočtena nejvyšší  průměrná 
roční koncentrace 0,2521 µg.m-3 v referenčním bodě č. 286. Pro variantu se stavbou etapa I byla 
vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,2647 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Pro 
variantu se stavbami etap I a II byla vypočtena nejvyšší roční koncentrace ve výši 0,2750 µg.m-3 

opět  v referenčním  bodě  286.  Samotná  stavba  etapy  I  se  nejvyšším  nárůstem  ve  výši 
0,0296 µg.m-3 projeví  v referenčním  bodě  č.  241.  Stavby  samotné  etapy  II  se  nejvyšším 
nárůstem ve výši  0,0320 µg.m-3 projeví  opět v referenčním bodě č.  241. Stavby etap I a II 
dohromady se projeví nejvyšším nárůstem ve výši 0,0616 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě 
jako  samotné  stavby I  a  II.  Bod č.  241 se  nachází  na  severní  hranici  areálu  poblíž  vjedu 
v oblasti bez jakékoli zástavby.
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Jak  je  zřejmé z prezentovaných  výsledků,  vliv  staveb  etapy I  a  etapy II  na  kvalitu 
ovzduší  je  v případě  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  PM10 téměř  stejný.  Při 
posuzování celého dokončeného areálu ProLogis parku (etapy I a II) lze v celé vyšetřované 
lokalitě  očekávat  zvýšení  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  PM10 v rozmezí 
0,0006 µg.m-3 až 0,0616 µg.m-3, u vybraných referenčních bodů pak zvýšení v rozmezí max. od 
0,0026 µg.m-3 až  0,0104 µg.m-3.  Imisní  limit  40 µg.m-3 nebude v žádném referenčním bodě 
překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 36,5 µg.m-3 (koncentrace naměřená v roce 
2006 na stanici  Plzeň Slovany), výsledná koncentrace 36,5616 µg.m-3 představuje  91,40 % 
imisního limitu 40 µg.m-3.

Shrnutí výsledků a závěr

Předmětem této studie je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu stavby ProLogis park 
Štěnovice II, tj. vlivu obslužné osobní a nákladní automobilové dopravy a vytápění skladových 
hal na celkovou imisní situaci v okolí předpokládaných dopravních tras a vlastního areálu se 
zřetelem k nejbližší obytné a jiné zástavbě.

V současné době probíhá výstavba již schváleného investičního záměru ProLogis park 
Štěnovice I. V rámci výstavby I. etapy budou vystavěny 3 skladové haly označené DC1, DC2, 
DC3, správní objekt a nezbytná parkoviště a manipulační plochy. 

V rámci II. etapy, která je předmětem posouzení, budou západně od stavby ProLogis 
park Štěnovice I vystavěny další dvě skladové haly označené DC4 a DC5 a další parkoviště a 
manipulační plochy. 

V rámci  zpracování  dokumentace  pro  stavbu  I.  etapy  byla  vypracována  rozptylová 
studie, která hodnotila vliv etapy I na celkovou imisní situaci. V průběhu dalších projektových 
prací však došlo k upřesnění některých údajů, majících vliv na emise znečišťujících látek do 
ovzduší.  Proto  byly  v rámci  zpracování  této  rozptylové  studie  provedeny  nové  výpočty 
očekávaných imisních  koncentrací  i  pro  I.  etapu stavby.  Studie  byla proto  vypracována ve 
variantách:

1. Stávající stav 2007, hodnotící vliv stávající dopravy na okolních komunikacích v roce 
2007

2. Výhled 2010,  hodnotící vliv ostatní dopravy na okolních komunikacích v roce 2010 
bez stavby

3. Výhled  2010  +  etapa  I,  hodnotící  vliv  stavby  I  (vytápění  a  vyvolaná  doprava 
v souvislosti s I. etapou) a ostatní dopravy na okolních komunikacích v roce 2010

4. Výhled 2010 + etapa I + etapa II,  hodnotící vliv staveb I a II (vytápění a vyvolaná 
doprava v souvislosti  s etapami I a II) a ostatní dopravy na okolních komunikacích 
v roce 2010

5. Etapa  I,  hodnotící  vliv  pouze  stavby I  (vytápění  hal  DC1,  DC2,  DC3,  vytápění 
správního objektu, vyvolaná doprava v souvislosti s I. etapou

6. Etapa II,  hodnotící vliv pouze stavby II (vytápění hal DC4, DC5, vyvolaná doprava 
v souvislosti s II. etapou)

7. Etapa I + Etapa II, hodnotící vliv pouze staveb I a II (vytápění hal DC1, DC2, DC3, 
DC4, DC5, vytápění správního objektu, vyvolaná doprava v souvislosti s etapami I a 
II)
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Výpočty rozptylu byly provedeny v síti referenčních bodů 2000 x 2000 m s krokem 100 
m a dále v 8 dalších referenčních bodech, reprezentujících nejbližší obytnou a jinou zástavbu.

Výpočty bylo zjištěno, že vliv stavby ProLogis park Štěnovice II je téměř stejný jako 
v případě stavby I. etapy.

Po  dokončení  stavby  II.  etapy  se  v celé  vyšetřované  lokalitě  očekává  nárůst 
maximálních hodinových koncentrací NO2 o max. 0,39 µg.m-3 až 5,06 µg.m-3.

V případě průměrných ročních koncentrací NO2 je očekáván nárůst o 0,0029 µg.m-3 až 
0,1390 µg.m-3.

V případě benzenu se očekává nárůst průměrných ročních koncentrací o 0,0001 µg.m-3 

až 0,0079 µg.m-3.
V případě  benzo(a)pyrenu  je  očekáván  nárůst  průměrných  ročních  koncentrací  o 

0,008 pg.m-3 až 0,402 pg.m-3.
V případě CO je  očekáván nárůst  maximálních osmihodinových koncentrací  o  max. 

2,71 µg.m-3 až 60,36 µg.m-3.
V případě maximálních denních imisních koncentrací  PM10 je očekáván nárůst o max. 

0,05 µg.m-3 až 1,84 µg.m-3.
V případě  průměrných  ročních  imisnívh  koncentrací  PM10 je  očekáván  nárůst  o 

0,0006 µg.m-3 až 0,0616 µg.m-3.
Ani u jedné hodnocené znečišťující látky se s výjimkou denních imisních koncentrací 

PM10 a  průměrných  ročních  koncentrací  BaP,  kde  je  imisní  limit  překročen  již  samotným 
pozadím, neočekává překročení příslušných imisních limitů.

Výpočty  rozptylu  očekávaných  emisí  vznikajících  v souvislosti  s provozem 
ProLogis parku II ve Štěnovicích včetně vyvolané dopravy bylo prokázáno, že vliv této 
stavby  na  imisní  situaci  v lokalitě  bude  minimální,  příslušné  imisní  limity  nebudou 
překračovány ani při součtu se stávajícím pozadím a proto není z hlediska znečišťování 
ovzduší proti umístění stavby v navrhované lokalitě námitek.

b) Jiné vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu. Jiné vlivy nejsou známy.

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

a) Hluk a vibrace

Pro  posuzovaný  záměr  výstavby  dvou  hal  byla  zpracována  akustická  studie,  která 
navazuje na akustickou studii první etapy výstavby tří skladových hal. Akustická studie se týká 
stavby s názvem „ProLogis park II, Štěnovice“. Pro I. etapu stavby byla v roce 2006 vydána 
akustická studie s názvem „ProLogis park, Štěnovice“.

Cílem této akustické studie je posouzení stavby z hlediska:
a) vlivu hluku z provozu z technických zařízení řešených objektů (dále jen TZB) na nejbližší 

chráněné venkovní prostory,
b) vlivu hluku z provozu v řešených objektech na nejbližší chráněné venkovní prostory,
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c)  vlivu  hluku  z  vyvolané dopravy z/do  řešených  objektů  na  nejbližší  chráněné  venkovní 
prostory,

d) vlivu hluku z výstavby II. etapy areálu na nejbližší chráněné venkovní prostory.

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku

Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prostoru stanoví Nařízení 
vlády (dále jen NV) č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
jako součet základní hladiny LAz = 50 dB a korekcí, přihlížející k místním podmínkám a denní 
době.

V akustické  studii  byly  uvažovány  následující  nejvyšší  přípustné  ekvivalentní  hladiny 
hluku:

Tabulka č.68: Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů -   
venkovní prostor

Prostor Hodnota v dB po dobu 
(hh:mm)

Veličina 06:00-22:00 22:00-06:00
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A pro hluk ze stacionárních zdrojů [LpAeq,T,p]

50 40

Poznámka:
Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný tónový charakter, přičítá se k hodnotám v tabulce 
korekce – 5 dB.

Tabulka č.69: Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A pro celkový hluk - venkovní   
prostor

Prostor Hodnota v dB po dobu 
(hh:mm)

Veličina 06:00-22:00 22:00-06:00
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A pro celkový hluk, převažuje-li hluk z dopravy
 [LpAeq,T,p]

55 45

Poznámka:
Pro okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce 
+ 5 dB.

Hluk ze stavební činnosti

Nejvyšší přípustné  hladiny akustického tlaku A ve  venkovním prostoru pro hluk ze 
stavební činnosti byly navrženy v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
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zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů.  Předpokládá se trvání  hluku po dobu 14 
hodin (7.00 – 21.00):  

Tabulka č.70: Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A pro venkovní hluk ze stavební   
činnosti

Prostor Hodnota v dB
Veličina 7:00-21:00
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
 [LpAeq,14,p]

65

Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (případně rozhodnutí o použití 
korekce  pro  starou  hlukovou  zátěž)  pro  chráněné venkovní  prostředí  je  plně  v kompetenci 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Nejbližší chráněné objekty

Nejbližší  chráněné  objekty  vzhledem  k projektovaným  halám,  které  by  mohly  být 
exponovány zvýšeným hlukem z  realizované  stavby,  jsou  jižní  zástavba  bytových  domů  a 
rodinných domů Černice, zástavba rodinných domů v obci Losiná, chatové osady v obci Losiná, 
zástavba rodinných domů v obci Štěnovice včetně projektované, lokální biotop, chatové osady 
v okolí Valíku a jižní zástavba rodinných domů v obci Útušice. Výpočet hluku byl proveden v 
15  reprezentativních  bodech  označených  V1  až  V15. V následující  tabulce  uveden  popis 
referenčních bodů.

Tabulka č.71: Přehled a popis referenčních bodů pro výpočet hladin akustického tlaku  

Číslo 
refer. 
bodu

Popis umístění 

V1 Bod na ve vzdálenosti 2 m před fasádou bytového domu Černice, K Cihelnám 
77/663, úroveň 2. NP

V2 Bod na hranici parcely chatové osady Losiná, výška 3 m nad terénem 
V3 Bod na hranici parcely s RD, obec Losiná 224, úroveň 2. NP
V4 Bod na hranici parcely s RD, obec Losiná 176, úroveň 2. NP
V5 Bod na hranici parcely s chatou, obec Losiná – chatová osada Kouty, č.ev. 175, 

výška 3 m nad terénem
V6 Hranice lokálního biotopu, výška 3 m nad terénem
V7 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 34, výška 3 m nad terénem
V8 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 225, výška 3 m nad terénem
V9 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 228, výška 3 m nad terénem
V10 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 376, výška 3 m nad terénem
V11 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice při dálnici D5, výška 3 m nad 
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terénem
V12 Bod na hranici parcely s RD, obec Útušice 121, výška 3 m nad terénem
V13 Bod na hranici parcely s chatou, osada Valík, výška 3 m nad terénem
V14 Bod na hranici parcely s projektovanými RD, výška 3 m nad terénem
V15 Bod na hranici parcely s chatou, osada Pod Valíkem, výška 3 m nad terénem

Opatření k omezení vnitřního a venkovního hluku během provozu areálu

a) Hluk vyzařovaný ze zařízení vzduchotechniky, zařízení ústředního vytápění a teplé užitkové 
vody do venkovního prostředí nesmí překročit hodnoty uvažované v akustické studii.

b)  Hluk  vyzařovaný  ze  vzduchotechnických  zařízení,  zařízení  ústředního  vytápění  a  teplé 
užitkové vody do vnitřních prostorů nesmí překročit limity uvedené v akustické studii.

c)  Ventilátory a  zařízení  ústředního  vytápění a  teplé  užitkové vody musí  být  vzhledem ke 
konstrukcím objektů uloženy pružně.

d) Motory kamiónů budou okamžitě po dokončení operace vypnuty. V tomto smyslu budou 
proškoleni všichni řidiči.

e) Při manipulaci s materiálem bude postupováno tak, aby nebyl generován nadměrný hluk. V 
tomto smyslu budou proškoleni všichni pracovníci.

f) Vážená vzduchová neprůzvučnost obvodového a střešního pláště hal  Rw bude minimálně 30 
dB.

g)  Vrata  osazená  v  obvodovém  plášti  budou  otevírána  pouze  na  nezbytnou  dobu  pro 
manipulaci. Rw vrat bude minimálně 30 dB. 

h) K omezení šíření hluku z provozu objektů DC4 a DC 5 jižním směrem bude na jižní hranici 
zastavovaného pozemku realizovaná protihluková bariéra.  Bariéra  bude  tvořena deskami 
s plošnou hmotností min. 20 kg/m². Výška bariéry bude min. 3,2 m. Mezi jednotlivými dílci 
nebudou  žádné  spáry a  mezery.  Konkrétní  provedení  bariéry bude  upřesněno  v  dalších 
stupních zpracování dokumentace.

Shrnutí výsledků – provoz areálu:

Hluk ze stacionárních zdrojů hluku

Celkový hluk  ze  stacionárních  zdrojů,  který je  dán  působením stávajícího  hluku  ze 
stacionárních zdrojů (ProLogis park I) a hluku z projektovaného areálu (ProLogis park II), byl 
stanoven z  výsledků výpočtů  uvedených v následující  tabulce  ve  2.  a  3.  sloupci.  Výsledky 
celkového hluku jsou ve 4. sloupci této tabulky.

Tabulka č.72: Výsledky výpočtů hluku ze stacionárních zdrojů  

Bod 
výpočtu 

LpAeq (dB) v denní době (06:00-22:00 hh:mm)
zdrojů v ProLogis 

park I
zdrojů v ProLogis

Park II
zdrojů celkem

V1 38,3 38,1 41,2
V2 34,0 33,8 36,9
V3 31,9 31,7 34,8
V4 32,7 32,5 35,6
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V5 37,9 37,7 40,8
V6 45,5 45,3 47,2
V7 39,0 38,8 41,5
V8 35,9 35,7 38,4
V9 36,4 36,2 38,9
V10 37,8 37,6 40,3
V11 38,0 37,8 40,9
V12 29,7 29,5 32,6
V13 38,9 38,7 41,8
V14 34,1 33,9 36,5
V15 37,8 37,6 40,7

Poznámka:
Výpočet proveden pouze pro denní dobu, v noční době nebude v areálu provoz.

V následující  tabulce  je  uvedeno  srovnání  výsledků  výpočtů  hluku  ze  všech 
stacionárních  zdrojů  (po  realizaci  celého  projektovaného  areálu)  s  hygienickými  limity. 
Souhrnné výsledky výpočtů jsou uvedeny v pátém sloupci, limity jsou pro názornost uvedeny v 
3. a 4. sloupci.

Tabulka č.73: Vyhodnocení výsledků výpočtů hluku ze stacionárních zdrojů  

Body 
výpočtu 

Body výpočtu Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LpAeq.p(dB) 
v denní době

Vypočtená 
ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LpAeq.v(dB)
v denní době

Závěr

V1-V15 Chráněné 
venkovní prostory

50 ≤ 47,2 ± 2,0 Vyhovuje

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích

Vliv areálu na hluk z dopravy na veřejných komunikacích byl vyhodnocován pomocí 
zvýšené hladiny akustického tlaku A δLpAeq,v v důsledku nárůstu intenzit dopravy osobních a 
těžkých nákladních automobilů v roce 2010 (předpokládané zprovoznění DC 1 až DC 5) oproti 
stavu před zprovozněním. Tento výpočet byl proveden v týchž 15 reprezentativních bodech. 
Výsledky výpočtů hluku jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.74: Zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z     dopravy v     roce 2010  

Bod výpočtu δLpAeq (dB) v denní době 
(06:00-22:00 hh:mm)

rok 2010
V1 +1,6
V2 +0,3
V3 +0,3
V4 +0,3

Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.                                                                                 „ProLogis park Štěnovice II“ 



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                         strana 123

Bod výpočtu δLpAeq (dB) v denní době 
(06:00-22:00 hh:mm)

rok 2010
V5 +0,3
V6 +0,3
V7 +0,3
V8 +0,3
V9 +0,3
V10 +0,3
V11 +0,3
V12 +0,3
V13 +0,3
V14 +0,3
V15 +0,3

V následující tabulce je uvedeno shrnutí výsledků výpočtů hluku z vyvolané dopravy na 
veřejných  komunikacích  (po  realizaci  celého  projektovaného  areálu).  Souhrnné  výsledky 
výpočtů jsou uvedeny ve 3. sloupci následující tabulky.

Tabulka č.75: Vyhodnocení výsledků výpočtů hluku z     liniových zdrojů hluku  

Body výpočtu Body výpočtu Zvýšení hladiny akustického 
tlaku A δLpAeq(dB) v denní 
denní době

Závěr

V1 Chráněné venkovní prostory ≤ 1,6 *
V2-V15 Chráněné venkovní prostory ≤ 0,3 Vyhovuje 1)
Poznámka:
1)  Zvýšení hladin akustického tlaku A je na mezi rozlišení zvukoměrnou měřicí technikou.
* - výsledek leží v mezích nejistoty

Shrnutí výsledků – výstavba areálu:

Pro  průměrnou  činnost  po  dobu  dané  etapy  výstavby  a  pro  další  parametry  byly 
výpočtem stanoveny předpokládané střední ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

Pro výpočet  bylo vybráno 15 reprezentativních bodů V1 až V15.  Byly stanovovány 
ekvivalentní  hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  pro  dobu 07:00 až  21:00 
LpAeq,T,v při nejhorších stavech (překrývání etap), které jsou uvedeny v posledním sloupci 
této tabulky.

Tabulka č.76: Výsledky výpočtů venkovního hluku ze stavební činnosti  

Bod Popis bodu výpočtu Etapa 
výstavby

LpAeq,T,v (dB) 
pro denní dobu 
07:00-21:00

V1 Bod na ve vzdálenosti 2 m před fasádou 
bytového domu Černice, K Cihelnám 77/663, 

1+2 48,8
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Bod Popis bodu výpočtu Etapa 
výstavby

LpAeq,T,v (dB) 
pro denní dobu 
07:00-21:00

úroveň 2. NP 2+3
3+4

48,2
50,3

V2 Bod na hranici parcely chatové osady Losina, 
výška 3 m nad terénem 

1+2
2+3
3+4

46,5
45,9
48,0

V3 Bod na hranici parcely s RD, obec Losina 224, 
úroveň 2. NP

1+2
2+3
3+4

44,6
44,0
46,1

V4 Bod na hranici parcely s RD, obec Losina 176, 
úroveň 2. NP

1+2
2+3
3+4

45,5
44,9
47,1

V5 Bod na hranici parcely s chatou, obec Losina – 
chatová osada Kouty, č.ev. 175, výška 3 m nad 
terénem

1+2
2+3
3+4

51,3
50,7
52,8

V6 Hranice lokálního biotopu, výška 3 m nad 
terénem 

1+2
2+3
3+4

60,5
59,9
62,0

V7 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 
34, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

53,8
53,2
55,3

V8 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 
225, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

50,8
50,2
52,3

V9 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 
228, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

51,4
50,8
52,9

V10 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 
376, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

53,4
52,8
54,9

V11 Bod na hranici parcely s RD, obec Štěnovice 
při dálnici D5, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

52,1
51,5
53,6

V12 Bod na hranici parcely s RD, obec Útušice 
121, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

45,1
44,5
46,6

V13 Bod na hranici parcely s chatou, osada Valík, 
výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

53,1
52,5
54,7

V14 Bod na hranici parcely s projektovanými RD, 
výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

49,0
48,4
50,5

V15 Bod na hranici parcely s chatou, osada Pod 
Valíkem, výška 3 m nad terénem

1+2
2+3
3+4

52,9
52,3
54,4

Poznámka:
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Hladiny jsou vypočteny pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách nebudou hlučné práce 
probíhat.

V následující tabulce je uvedeno porovnání výsledků výpočtů s nejvyššími přípustnými 
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A pro venkovní hluk.

Tabulka č.77: Srovnání výsledků výpočtů s limitními hodnotami - venkovní hluk  

Posuzovaný bod Nejvyšší přípustná 
hladina akustického 
tlaku A LpAeq,14,p 
(dB) v denní době

Vypočtená hladina 
akustického tlaku A 

LpAeq,14,v (dB) 
v denní době

Závěr

V1 až V15 65,0 ≤62,0 ± 2,0 Vyhovuje

Opatření k omezení vnitřního a venkovního hluku během výstavby areálu

V následujícím  textu  shrnuta  veškerá  navržená  technická  a  organizační  opatření  k 
omezení hluku při stavbě záměru „ProLogis park II“, která byla aplikována při výběru výše 
uvedených strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků:

a) K omezení imisí hluku byla volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, 
jejichž emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a techniky relativně nízké.

b)  Typy strojů,  zařízení,  mechanizovaného  nářadí  a  dopravních  prostředků  budou  užívány 
takové, jejichž hlukovými emisemi jsou nejvýše rovny emisím uvedených typů.

c) Budou dodržovány termíny etap i doby aktivního nasazení strojů.
d) Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze od 07:00 do 

21:00 hodin.
e) Stroje,  zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 

technickém stavu.
f) Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. 

Všichni  pracovníci  budou v tomto smyslu podrobně proškoleni.  O školení  bude pořízen 
zápis. 

g) Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace.

Závěr:

Z výsledků výpočtů hluku ze stacionárních zdrojů a z vyvolané dopravy po veřejných 
komunikacích při provozu areálu a z výsledků výpočtu hluku při výstavbě areálu vyplývá:
- hluk ze stacionárních zdrojů nepřekročí hygienické limity ve venkovních prostorech,
- hluk z vyvolané dopravy po veřejných komunikacích pouze zanedbatelně zvýší 

stávající hladiny hluku z dopravy s výjimkou jediného bodu,
- hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity ve venkovních prostorech.

Zdroj vibrací se u posuzované stavby nenachází. 
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b) Záření

V areálu  se  nebudou  nacházet  žádné  technologie,  kterými  by  bylo  produkováno 
radioaktivní či elektromagnetické záření. Negativní vlivy těchto záření zde tedy nevznikají.

c) Biologické vlivy

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají  její  negativní  biologické vlivy na 
okolní životní prostředí.

d) Jiné ekologické vlivy

Nejsou známy. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

a) Vliv na charakter odvodnění oblasti

V současné  době  se  na  dotčené ploše  nachází  pole.  Dešťová voda  z této  plochy se 
v současné době vsakuje do terénu a  vzhledem ke svažitosti  terénu při  přívalových deštích 
částečně odtéká do Losinského potoka.  Po vybudování areálu dojde k významnému snížení 
vsaku dešťových vod a dešťové vody budou svedeny přes retenční nádrž regulovaným odtokem 
do Losinského potoka.  Maximální  odtok  je  stanoven na  hodnotu  343  l.s-1,  což  je  hodnota 
přirozeného  odtoku  z plochy  areálu  –  29,6  ha).  Regulovaný  odtok  zajistí,  aby  nedošlo 
k urychlení odtoku dešťových vod z území do vodoteče oproti stávajícímu stavu. 

b) Změny hydrologických charakteristik (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost 
vodních zdrojů)

Hloubka  hladiny  podzemní  vody je  dlouhodobě  závislá  na  stavu  atmosférických 
srážek a průzkumné práce byly prováděny v období déletrvajícího deficitu atmosférických 
srážek, který se obecně projevoval zaklesnutím hladin podzemní vody. Nelze tedy vyloučit, 
že ve srážkově bohatším období se hladina podzemní vody bude nacházet blíže k povrchu a 
případně i v jiných částech staveniště. Přesto i v tomto srážkově deficitním období bylo v 
terénu zaznamenáno lokální povrchové zamokření v SV části zájmového území - pod patou 
násypu stávající silnice a také těsně za hranicí zájmového území v JV části lokality. Jelikož 
při zakládání navržených objektů se počítá s hloubením značně vysokých zářezů (do 5 - 7 m), 
je nutné počítat s možností lokálních přítoků podzemní vody při stavebních pracích. Je nutno 
vhodným způsobem zajistit  zneškodnění  podzemní vody ve stavební  jámě při  zemních a 
stavebních  pracích  tak,  aby  nedocházelo  k vypouštění  znečištěných  průsakových  vod  na 
staveništi do vod povrchových. 

Rovněž výstavba retenční nádrže bude komplikována výskytem podzemní vody, která 
byla v průzkumné sondě naražena v eluviálních jílovitých pískách hloubce 4,7 m pod terénem. 
Retenční nádrž bude realizována již v rámci I.etapy výstavby. 

Na ploše stavby se nenacházejí vodní zdroje, nedojde tedy k ovlivnění jejich vydatnosti. 
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V blízkosti  se  nachází  Losinský  potok.  Vlivem  realizace  záměru  dojde  k ovlivnění 
průtoků ve vodoteči – voda, která se dříve vsakovala, nyní bude odváděna regulovaně do této 
vodoteče.  Dojde tedy k navýšení  průtoku ve vodoteči  pod místem, kde budou dešťové 
vody vypouštěny. Naopak na tímto místem dojde ke snížení dotace vodoteče. Vzhledem 
k tomu, že se v tomto území nad vyústěním dešťových vod nachází  drobná tůňka s kuňkou 
žlutobřichou v korytu občasné vodoteče vtékající do Losinského potoka jižně od areálu, bude 
v dalších stupních projektové dokumentace přijata taková opatření, aby nebyla ohrožena 
existence biotopu kuňky žlutobřiché.

b) Vliv na jakost vod a vliv odpadních vod

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  limitní  hodnoty  znečištění  odpadních  vod 
vypouštěných do splaškové kanalizace obce Štěnovice. 

Tabulka č.78: Limitní hodnoty vypouštěného znečištění pro splaškovou kanalizaci obce   
Štěnovice
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Splaškové  odpadní  vody  budou  odváděny  do  obecní  čistírny  odpadních  vod  ve 
Štěnovicích,  kde  budou  vyčištěny  před  jejich  dalším  vypuštěním  do  vodoteče.  Složení 
splaškových odpadních vod bude standardní a budou splňovat požadavky kanalizačního řádu. 
V územním rozhodnutí  č.j.výst.120/06  ze  dne  13.6.2006  o  umístění  stavby odkanalizování 
výrobně  obchodního  areálu  je  v bodě  č.2  uvedeno,  že  podmínkou  pro  realizaci  splaškové 
kanalizace a její napojení na obecní kanalizaci je předchozí provedení úprav na ČOV a čerpací 
stanici odpadních vod Štěnovice. 

Čistírna  odpadních  vod  ve  Štěnovicích  je  vybudována jako  mechanicko-biologická 
s nízkozatíženou  aktivací  s  prodlouženou  dobou  zdržení  a  s  aerobní  stabilizací  kalu,  bez 
primární sedimentace. 

Veškeré  nekontaminované dešťové  vody budou vypouštěny přímo do  vodoteče přes 
retenční nádrž s regulací odtoku. Tím budou eliminovány negativní vlivy.  

Kontaminované  dešťové  vody budou  předčištěny  v pěti  odlučovačích  ropných 
látek na hodnotu 0,2 mg/l. Tyto vody budou svedeny do retenční nádrže, kde se naředí 
s nekontaminovanými dešťovými vodami na hodnoty vyhovující příloze č.3 nařízení vlády 
č.61/2003 Sb.,  která stanovuje imisní limit znečištění v ukazateli NEL ve výši 0,1 mg/l. 
Vzhledem k tomu, že nekontaminovaných vod je velká převaha, lze konstatovat, že nedojde 
k negativnímu ovlivnění kvality vody v Losinském potoce. 

Odlučovače ropných látek jsou vodním dílem ve smyslu § 55 vodního zákona a k jejich 
zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona. 

D.I.5. Vlivy na půdu

a) Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
Realizací stavby dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu o rozsahu cca 

17,7482  ha – jedná se o poměrně kvalitní půdu II. a III. třídy ochrany. Realizace záměru je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Průzkumem kontaminace dotčených pozemků byla zjištěna mírná kontaminace půdy 
těžkými  kovy,  která  může  být  způsobena  přirozeným pozadím nebo  dřívějším  používáním 
nekvalitních  strojených hnojiv.  Kontaminovaná zemina a  ornice  budou ponechány v areálu. 
Zemina bude použita do násypů pod haly a ornice bude použita pro vegetační úpravy. Tím se 
zajistí, že ornice nebude použita k zemědělským účelům a zemina bude umístěna pod haly, aby 
nemohlo  docházet  k uvolňování  těžkých kovů  ze  zeminy do  okolního  prostředí.  V případě 
nutnosti  odvozu zeminy z areálu bude nakládání se zeminou předem projednáno s orgánem 
ochrany ZPF. 

U  pozemku  dojde  k významné  změně  jeho  využití.  V současné  době  se  jedná  o 
obhospodařované pole,  po  realizaci  záměru se  bude  jednat  o  zastavěný pozemek halami  a 
zpevněnými plochami. Vliv na rozsah a způsob užívání pozemku je proto možno hodnotit jako 
významný. 

Na pozemku se nacházejí zeminy málo vhodné až nevhodné do násypů a pro podloží. 
Jejich použití je možné pouze v případě zlepšení jejich vlastností. Tyto zeminy se vyznačují 
vysokým  podílem  prachovité  složky,  jsou  nebezpečně  namrzavé  a  po  nasycení  vodou 
nestabilní a rozbřídavé. Zlepšení jejich vlastností je možné dosáhnout přidáním vápna nebo 
využitím jiných opatření pro zlepšení vlastností. 
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b) Znečištění půdy

Průzkumem  byla  zjištěna  kontaminace  pozemku  těžkými  kovy. Znečištění  lokality 
určené pro II. etapu výstavby nevyžaduje další průzkumné akce či sanační zásah. Skrytá ornice 
by neměla být použita k zemědělským účelům, neboť koncentrace Cu a Ni překračují nejvýše 
přípustné hodnoty znečištění půd ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Pokud by měla být 
zemina odvezena z areálu, pak by nemohla být uložena na povrchu terénu, protože překračuje 
limity  uvedené  v příloze  č.10  vyhl.č.294/2005  Sb.  na  obsah  arzenu  a  niklu  v  odpadech 
využívaných na povrchu terénu. 

Kontaminovaná  zemina  ani  ornice  z areálu  nebudou  použity  k zemědělským 
účelům.  Kontaminovaná  zemina  ani  ornice  nebudou  odváženy  z areálu  a  tudíž  se 
nestanou  odpadem. Budou  pouze  přemístěny uvnitř  areálu  z místa  na  místo.  Pokud bude 
nutnost odvézt část zeminy z areálu, bude vše předem projednáno s orgánem ochrany ZPF.  

Vlastní  provoz  areálu  nebude mít  výrazný vliv  na  znečištění  půd.  Provozem areálu 
nebude docházet ke kontaminaci půd. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Negativní  vlivy stavby na horninové prostředí  a  nerostné zdroje se nepředpokládají. 

V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území. 
Eroze (větrná ani vodní) nebude realizací projektu zvýšena. 
Zvláštní opatření proti seismickým účinkům nebudou projektována.

b) Změny hydrogeologických charakteristik
Realizací stavby dojde k zářezům do svahu o hloubce cca 5 – 7 m. Na lokalitě nedojde k 

čerpání podzemní vody kromě vody, která bude prosakovat do stavební jámy. Tato voda bude 
muset  být  z prostoru  staveniště  odčerpávána.  Stavba  nebude  mít  významný vliv  na  změny 
hydrogeologických charakteristik. Dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace a poté 
přes retenční nádrž regulovaným způsobem do vodoteče (z parkovišť přes odlučovače ropných 
látek). 

c) Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Provozem areálu bude vznikat řada různých druhů odpadů, jejichž zneškodnění bude 

zajišťovat  firma  k tomu  oprávněná  na  základě  smluvních  vztahů  mezi  touto  firmou  a 
jednotlivými  nájemci,  kteří  budou mít  v areálu  pronajaté  skladovací  a  manipulační  plochy. 
Negativní vlivy v důsledku vzniku odpadů v areálu se nepředpokládají.

V areálu nebudou odpady trvale ukládány. Při shromažďování a skladování odpadů je 
nutno dodržovat požadavky platné legislativy - zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a jeho prováděcích předpisů se snahou o další maximální využití vznikajících odpadů a 
jejich třídění. Povinnosti vyplývající z legislativy jsou uvedeny podrobně v kapitole týkající se 
odpadů. 
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Rovněž  je  nutno  plně  respektovat  požadavky legislativy týkající  se  obalů  –  zákona 
č.477/2001  Sb.,  o  obalech  ve  znění  zákona  č.  94/2004  Sb.a  jeho  prováděcích  předpisů, 
především zajistit zpětný odběr obalů. 

Nejbližší zařízení pro zneškodňování odpadů jsou následující: 
- Skládka Chotíkov (provozovatel Depona, s.r.o.) - skládka S-00 (možnost skladovat zeminu 

a hlušinu, tuhý komunální odpad a další druhy odpadů) 
- Skládka  Němčičky u  Rokycan  (provozovatel  Rumpold  –  P,  s.r.o.)  -  možnost  skladovat 

stavební suť, výkopovou zeminu, odpad podobný domovnímu odpadu)
- Meziskládka inertního materiálu (provozovatel Útvar investic města Plzně)
- Skládka Vysoká u Dobřan (provozovatel Západočeské komunální služby, a.s.,) - možnost 

skladovat směsný komunální odpad, zeminy a kamení, beton, cihly, stavební suť, asfaltovou 
lepenku, izolační materiály)

- Spalovna  odpadů  Plzeň,  s.r.o.  (provozovatel:  T.O.P.  EKO,  s.r.o.,)  -  určená  k  likvidaci 
zdravotnických odpadů, odpadů s chemickým složením podobným zdravotnickému odpadu, 
průmyslových a komunálních odpadů s výjimkou odpadů obsahujících vysoce stabilní látky 
(PCB ap.). 

 

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

a) Vlivy na flóru a faunu

V zájmovém  území  byl  proveden  botanický  a  zoologický  průzkum.  Ve  vlastním 
zájmovém území se nenacházejí žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů ve smyslu vyhlášky 
č. 395/92 Sb. Realizace stavby si nevyžádá kácení stromů ani keřů.

Na  ploše  plánovaného  areálu  nebyl  zjištěn  ani  není  znám  výskyt  živočišných  ani 
rostlinných  druhů  chráněných  zákonem  ČNR  č.  114/1992  Sb.  Z  tohoto  důvodu  se 
nepředpokládají  významné negativní vlivy stavby na chráněné volně žijící  živočichy ani na 
rostliny.

Předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy
Realizací stavby dojde k likvidaci polního biotopu se všemi rostlinnými a živočišnými 

druhy. Další přímé vlivy stavby se nepředpokládají.

Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik
Realizace stavby povede k fragmentaci a narušení celistvosti polních biotopů v blízkosti 

frekventované komunikace. Realizací posuzované stavby ale nedojde ke kácení stromové ani 
keřové zeleně.

Stavba povede ke změně charakteru biotopu v blízkosti lesního porostu a porostu křovin 
podél občasné vodoteče, což bude mít  vliv na velikost využitelného areálu živočichů, kteří 
polní biotop dnes využívají k pastvě či rozmnožování.

Potenciálně  stavba  může  ovlivnit  odtokové  poměry  a  kvalitativní  parametry  vody 
protékající  biokoridorem  nacházejícím  se  jižně  od  polního  biotopu,  což  může  negativně 
ovlivnit další existenci ohrožené kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).

Podle zákona č.  114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny,  resp.  prováděcí  vyhlášky 
395/1992 Sb. jmenovaného zákona je kuňka žlutobřichá zařazena mezi druhy ohrožené. 
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Těžiště výskytu kuňky žlutobřiché v ČR se nalézá v rozpětí nadmořských výšek 200-
900 m. Většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika 
vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Z pokožky vypouští jedovatou látku, která 
může při zanesení do očí způsobit nepříjemné podráždění. Druh žije v jezírkách v lomech a 
pískovnách, drobných lesních a lučních tůňkách,  avšak nejčastěji  v zatopených příkopech a 
kalužích  na lesních blátivých cestách,  případně v loužích na kalištích  zvěře.  V rybnících či 
požárních nádržích ji nalezneme jen v období sucha nebo po ztrátě výše uvedeného biotopu, 
který představuje její ideální nároky. Zde se většinou nemnoží. Z vajíček se zhruba po jednom 
až dvou týdnech líhnou larvy živící řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se 
proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí 
jedinci.  Nové generace si  vyhledávají  vlastní tůňky. Na sklonku léta žáby vodu opouštějí  a 
migrují  k zimním  úkrytům.  Zimují  v  puklinách  skal,  opuštěných  norách  hlodavců,  pod 
návějemi  listí,  ve sklepích a  dalších zemních úkrytech. Rozmnožování  předcházejí  hlasové 
projevy. 

Druh  ustoupil  především  v důsledku  změn  vodního  režimu  v krajině  jako  jsou: 
odvodňování  luk  a  lesů,  regulace  potoků  a  zatrubňování  drobných  vodotečí,  proměna  luk 
v pole,  meliorace,  zpevňování  blátivých  lesních  cest  v asfaltové  komunikace,  odvodňování 
příkopů podél účelových komunikací, používání chemických prostředků při ošetřování lesa atp. 

V Čechách je kuňka nejvíce rozšířená na Plzeňsku a na severní Moravě. Nejblíže od 
zájmového  území  je  kuňka  chráněná  v přírodní  památce  Blovice  (areál  bývalé  cihelny na 
severozápadním okraji  obce  Blovice,  20  km jihovýchodně  od  Plzně,  s  postupující  sukcesí 
listnatých náletových dřevin (Betula sp., Salix sp.) s množstvím různě velkých vodních ploch 
rozličného charakteru -  kaluže ve vyjetých kolejích,  umělý příkop,  vysychavé i  stálé  tůňky 
většinou s menším množství bahenní vegetace).

Další lokalitou s výskytem kuňky je přírodní památka „Přeštice - V Hlinkách“ (soustava 
tůněk vzniklých po těžbě cihlářských hlín na okraji lesa severně od Přeštic západně od silnice 
Přeštice - Plzeň).

Z tohoto důvodu bude v dalších stádiích projektové přípravy blíže posouzen biotop 
kuňky žlutobřiché (je třeba lépe prostudovat stanovištní podmínky - odtokové poměry, 
vydatnosti průtoků, jejich kolísání atd.) a budou odborníky navržená taková opatření, 
aby vlivem realizace a provozu posuzovaného záměru nedošlo k poškození biotopu a tím 
ohrožení výskytu kuňky žlutobřiché v této lokalitě. 

Velký vliv má také umělé osvětlování na živou přírodu. Proto je nutné zajistit vhodnou 
orientaci světla a omezit svícení. Umělé osvětlování rozvrací všechny vodní ekosystémy, neboť 
mnohé organismy v nich jsou závislé na temných bezměsíčných nocích. Lampami je přitahován 
hmyz. Běžné venkovní svítidlo přitahuje hmyz ze vzdáleností stovek metrů. Ten může hned po 
příletu narazit do svítidla a zahynout, nebo kolem něj nejprve dlouho kroužit a skončit místo 
toho jedním ze tří dalších způsobů: uvíznout v pasti tvořené netěsným dolním krytem svítidla, 
extrémně  snadno  být  uloven  predátorem  nebo  spadnout  vysílením,  když  celou  noc  místo 
obvyklé činnosti, totiž vyhledávání a konzumace potravy, jen zmateně létá kolem světla. Tímto 
dříve  neexistujícím  způsobem  hynou  ročně  miliardy  jedinců,  některé  druhy  se  stávají 
v urbanizovaných oblastech kriticky ohrožené. Často se jedná o druhy nezbytné pro reprodukci 
mnoha  druhů  rostlin  či pro  plodnost  ovocných  stromů.  Náhrada  rtuťových  výbojek 
vysokotlakými sodíkovými, snižuje atraktivitu světel pro většinu druhů. Méně nápadný vliv 
mají  noční  světla na tažné ptactvo. Opatření,  kterými lze noční prostředí účinně chránit,  je 
vyloučit svícení do směrů, kam to není nutné, především vzhůru a do dáli. Stejně silná výbojka, 
která je dokonale cloněná, přiláká hmyz z mnohem menšího objemu. Vzhledem k tomu, že 
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areál  bude  mít  pouze  dvousměnný  provoz,  je  nutné,  aby  osvětlení  areálu  v noci  bylo 
minimální. 

Ostatní nepřímé vlivy stavby jsou ve spojení s charakterem využívání areálu – doprava 
nákladních automobilů a hluk způsobený dopravou a provozem areálu (manipulace se zbožím). 

Popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení negativních účinků stavby, 
které budou provedeny v rámci sadových úprav

V zájmu  minimalizace  vlivu  stavby  na  blízké  biotopy  lesního  porostu  a  křovitého 
doprovodu občasné vodoteče je  třeba zachovat  maximální  odstup  staveb od okraje  porostů 
dřevin. 

Občasná  vodoteč  nesmí  být  ovlivněna  kvalitativně  ani  kvantitativně  vodami 
odváděnými z plochy areálu. Z tohoto důvodu bude vybudována retenční nádrž s regulovaným 
odtokem vod. 

Dále se investor se rozhodl v rámci svého vlivu na vodohospodářské poměry v prostoru 
zastavovaného území dobudovat biokoridor jižně od areálu a podstatně tak zlepšit podmínky 
životního prostředí v tomto prostoru a minimalizovat vliv stavby na přírodu.

Návrh monitoringu vlivu stavby a jejího provozování na přírodní biotopy
S ohledem na poměrně nízkou přírodovědeckou hodnotu biotopů nepřímo dotčených 

realizací  stavby  nejsou  monitorovací  práce  nezbytné.  Doporučuje  se  detailnější  studium 
populace  kuňky  žlutobřiché  ve  vodoteči  jižně  lokality.  Tento  druh  může  být  použit  jako 
modelový či indikační druh vlivu stavby a jejího provozování na tento biotop, který je lokálním 
biokoridorem a neměl by být stavbou jakkoliv negativně ovlivněn.

Návrh ozelenění areálu
V areálu  budou  provedeny  čisté  terénní  úpravy  při  dokončovacích  pracech  na 

jednotlivých objektech. Jedná se o zásypy, dotvarování hrubých terénních úprav, kotvení svahů 
v místech  s vyššími  spády  a  další  konstrukce,  které  připraví  terén  pro  sadové  úpravy. 
Rozprostření ornice bude rovněž součástí čistých terénních úprav.

Následně budou realizovány vegetační úpravy na ploše 83 876 m2. V rámci těchto úprav 
bude vysázena tráva, keřové porosty, stromy a popínavá zeleň. Součástí sadových úprav bude 
dále  zahumusování,  položení  borky  a  ve  spolupráci  se  zhotovitelem  oživení  závlahového 
systému. Součástí  dodávky by měla být i  následná péče o porosty až do doby definitivního 
předání zhotoviteli.

Stanoviště lze podle zastoupení několika druhů druhově chudého podrostu a na základě 
znalosti  charakteru  skalního  podloží  a  půdního  pokryvu  rekonstrukčně  zařadit  do  kyselé 
doubravy  svazu  Genisto  germanicae-Quercion  Neuhäusl  et  Neuhäuslová-Novotná  1967  - 
acidofilní doubravy, březové a borové doubravy střední.

Mezi převládající rostlinné druhy kyselé doubravy patří:

Ze stromového patra např.  jedle  bělokorá  (Abies  alba),  bříza  bradavičnatá  (Betula 
verrucosa),  bříza  pýřitá  (Betula  pubescens),  habr  obecný (Carpinus  betulus),  borovice  lesní 
(Pinus  sylvestris),  topol  osika  (Populus  tremula),  dub  zimní  (Quercus  petraea),  dub  letní 
(Quercus robur), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá 
(Tilia platyphylla). 
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Z keřového patra sem patří např. líska obecná (Corylus avellana), hlohy (Crataegus sp. 
div.), brslen evropský (Euonymus europaeus), slivoň trnka (Prunus spinosa), řešetlák počistivý 
(Rhamnus cathartica),  krušina  olšová (Rhamnus frangula),  růže šípková (Rosa canina),  bez 
černý (Sambucus nigra), bez hroznatý (Sambucus racemosa), vrba jíva (Salix caprea), janovec 
metlatý (Sarothamnus scoparius), borůvka (Vaccinium myrtillus).

Z bylinného patra se v kyselých doubravách vyskytují metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa), kručinka německá (Genista germanica), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), 
jestřábník  savojský  (Hieracium  sabaudum),  jestřábník  okolicnatý  (Hieracium  umbellatum), 
medyněk měkký (Holcus mollis), bika hajní (Luzula luzuloides), bika chlupatá (Luzula pilosa), 
černýš  luční  (Melampyrum  pratense),  hasivka  orličí  (Pteridium  aquilinum),  celík  zlatobýl 
(Solidago virgaurea ssp. virgaurea).

Celková plocha a její členění
Celková  plocha  k řešení  plánu  terénních  úprav  a  ozelenění  byla  rozdělena  podle 

ucelenosti a funkčnosti na 5 dílčích částí: 
Plocha 1 – podél jižního okraje areálu
Plocha 2 – podél západního okraje areálu
Plocha 3 – podél východní hranice areálu
Plocha 4 – podél parkovišť
Plocha 5 – ostatní vnitřní plochy

Plocha č.1:
Na ploše označené č. 1 podél jižní hranice areálu bude provedeno osázení stromovou a 

keřovou zelení tak, aby se zvýšila funkčnost  biokoridoru, který se v současné době nachází 
jižně od areálu.  Oplocení  areálu povede podél  jižní  manipulační  plochy tak, aby se zvětšil 
rozsah biokoridoru. Z dřevin je vhodné použít keře – např. trnka, růže, řešetlák, hloh, vrba jíva. 
Ze stromového patra např. dub, borovici, břízu, lípu, topol osika apod. 

Plocha č.2:
Na ploše označené č. 2 mezi halami a západní hranicí areálu by byla vhodná výsadba 

keřové a stromové zeleně, která by navázala na porost plochy č.1. Z dřevin by bylo vhodné 
použít stejné druhy stromů a keřů jako plochy č.1.

Plocha č.3:
Úzký pruh zeleně podél východní hranice areálu bude zatravněn a bude zde vysázen pás 

keřů. Plochy východní fasády jednotlivých hal budou oživeny prvky z popínavé zeleně. 

Plocha č.4:
Svahy podél parkovišť  budou opatřeny vhodným keřovým porostem, případně stromy. 

Výsadby vzrostlých listnatých stromů v pásech podél vozidlových i pěších komunikací a podél 
parkovišť budou tvořit „alejové“ trasy. Je uvažováno s výsadbou nižších kvetoucích listnatých a 
jehličnatých keřů doplněnou o okrasné traviny a trvalky. Vzhledem k půdním podmínkám a 
mikroklimatu budou při  výběru upřednostněny dřeviny snášející  kyselé prostředí a dopravní 
zátěž. 
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Ostatní volné plochy, určené pro vegetační úpravy, budou zatravněny. Bylinné patro vytvoří 
trávník.  Aby bylo  dosaženo  rychlého  efektu,  doporučuje  se  dávka  0,03 kg/m2.  Směs  musí 
obsahovat  velký  podíl  výběžkatých  druhů,  proto  je  zvolena  standardní  parková  směs, 
eventuelně hřišťová směs. Základní složení je optimální v následujícím % zastoupení:

1.Poa pratensis - lipnice luční 10%
2.Festuca pratensis – kostřava luční 10%
3.Festuca rubra – kostřava červená 10%
4.Agrostis stolonifera – psineček výběžkatý 70% 

Péče o výsadbu:
Při  realizaci  navržených  výsadeb  je  nutno  dodržet  všechny potřebné  technologické 

zásady uvedené v ČSN z oboru „Sadovnictví a krajinářství“ (ČSN 464902 Výpěstky okrasných 
dřevin, ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 
Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 
18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, rostlinných 
porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.). Zejména je třeba: 
- Pro výsadby použít kvalitní vzrostlý rostlinný materiál předepsaných rozměrů. 
- K parkovištím použít stromy (alejový typ) s korunou nasazenou ve výšce minimálně 2,8 m.
- Keře sázet do záhonů s kvalitní vrstvou zeminy minimálně 20 cm. 
- Stromy sázet do jam s vodou, s rozměrem jámy minimálně 1x1x1 m.
- Pro záhony a do jam pro stromy použít substrát odolný proti zhutnění, prostý škodlivých příměsí 

bez organických materiálů ve spodní části. V substrátu využít z 50-ti % původní zeminu. 
- Stromy ukotvit do trojnožky do výšky minimálně 1,7 m, kmeny obalit jutou, uvázat pevným 

popruhem, menší stromy musí dostat oporu v podobě kůlů.
- Ke stromům instalovat flexibilní trubku pro zálivku (2 m/1 strom). 
- Plošné výsadby keřů a povrchy výsadbových míst namulčovat 10 cm silnou vrstvou borové 

borky.
- V plochách namulčovaných borkou aplikovat vyrovnávací dávku dusíku. 
- Při výsadbě postupovat podle ustanovení ČSN DIN 18 916.
- V ploše pro trávník rozprostřít kvalitní zeminu ve vrstvě 10 cm. Použít kvalitní osivo, výsev 

provést dle ČSN DIN 18 917.
- Výsadby bude provádět odborná zahradnická firma, která bude garantovat záruku minimálně 3 

roky a bude provádět údržbu po dobu záruky dle ČSN DN 18 919.
- Zajistit koordinaci inženýrských sítí se stromy, před vlastní výsadbou znovu prověřit uložení 

inženýrských sítí. V nezbytném případě provést korekce výsadeb.
- Sadové úpravy budou zavlažovány závlahovými systémy.

b) Vlivy na ekosystémy

Umístění posuzované stavby neovlivní významně funkčnost stávajících a navrhovaných 
biocenter  a  biokoridorů.  Vlastní  stavbou  nebudou  přímo  dotčena  lokální  ani  regionální 
biocentra či biokoridory. Vzhledem k tomu, že podél jižní hranice areálu se nachází lokální 
biokoridor, bude  ozelenění areálu realizováno takovým způsobem, aby došlo k navázání 
zeleně v areálu na zeleň v biokoridoru. Podél jižní hranice areálu tím dojde k rozšíření 
biokoridoru a ke zvýšení jeho funkčnosti. Oplocení areálu bude umístěno podél manipulační 
plochy nacházející se jižně od haly DC5 tak, aby zeleň v jižní části areálu mohla být využívána 
živočichy v biokoridoru  a  v návaznosti  i  v lokálním  biocentru,  které  se  nachází  za  jižním 
okrajem areálu. 
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c) Vliv na chráněné části přírody

Stavba  nebude  mít  vliv  na  chráněné části  přírody.  Vlastní  zájmové území  ani  jeho 
bezprostřední  okolí  se  nenachází  na  území  chráněném  ze  zákona  o  ochraně  přírody  ani 
v blízkosti ptačích oblastí či evropsky významných lokalit.

d) Vlivy na významné krajinné prvky

Dle zákona č.114/1992 Sb. mohou být prováděny zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků. 
Všechny stávající  významné  krajinné  prvky v  okolí  budou  zachovány a  nebudou  stavbou 
dotčeny.  Nepřímo bude dotčen významný krajinný prvek Losinský potok tím, že do něj 
bude regulovaným způsobem vypouštěna dešťová voda z retenční nádrže v areálu. Tento 
negativní vliv není významný. Na realizaci dešťové kanalizace mimo areál ústící do vodoteče 
již bylo vydáno územní rozhodnutí. 

D.I.8. Vlivy na krajinu

a) Vliv na estetické kvality krajiny

Stávající estetická kvalita zájmového území je poměrně vysoká – jedná se o zvlněnou 
rozmanitou  příměstskou  krajinu  s převahou polí.  Posuzovaná stavba  se  vyznačuje  tak  jako 
většina průmyslových či skladových objektů čistě funkcionalistickým pojetím - jedná se strohé 
obdélníkové  stavby.  V příloze  oznámení  jsou  uvedeny  zákresy  plánovaných  staveb  do 
fotografií.  Z těchto  zákresů  vyplývá,  že  estetická  kvalita  krajiny  nebude  významně 
ovlivněna. 

b) Vliv na rekreační využití krajiny

Stavba  se  nachází  v území,  které  je  územním  plánem  určeno  k realizaci  obchodně 
výrobní zóny. Podél vodoteče Losinský potok se nacházejí chatové objekty stejně jako podél 
silnice  č.II/180,  kde  východní  část  chatové osady již  vlivem stavby dálnice D 5  zanikla  a 
z druhé  západní  části  byla  větší  část  chat  také  zdemolována.  Chaty  nacházející  se  podél 
Losinského potoka jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného areálu a nebudou provozem 
záměru negativně ovlivněny. U těchto chat byly umístěny referenční body jak u akustické, tak u 
rozptylové studie a bylo zjištěno, že nebude u těchto chat docházet k překračování nejvyšších 
přípustných  ekvivalentních  hladin  hluku  ani  zde  nebudou  překračovány  imisní  limity  u 
sledovaných škodlivin. Vlastní území v areálu nebylo a není využíváno k rekreačním účelům – 
jedná se o nevyužívané pole.  Případný negativní vliv stavby na rekreační využití  krajiny je 
v tomto území nízký. 

c) Vliv na krajinný ráz

Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajina část zemského 
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a 
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civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 

Dle § 12 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před 
činností  snižující  jeho  estetickou  a  přírodní  hodnotu.  Zásahy do  krajinného  rázu,  zejména 
umisťování  a  povolování  staveb,  mohou  být  prováděny  pouze  s ohledem  na  zachování 
významných  krajinných  prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant  krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.  K umisťování  a  povolování  staveb,  které  by mohly 
snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Realizací  stavby  nebudou  dotčeny kulturní  dominanty  krajiny,  významné  krajinné 
prvky  zůstanou  zachovány  a  nebudou  dotčena  žádná  chráněná  území.  Domnívám  se,  že 
realizací  stavby  nedojde  k významnému  negativnímu  ovlivnění  stávajícího  krajinného 
rázu. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

a) Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Vlivy  stavby  na  antropogenní  systémy,  jejich  složky  a  funkce  se  nepředpokládají. 
Nedojde k demolicím obytných ani jiných objektů. Stavba nebude mít vliv na architektonické 
památky. 

Na lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. Dle zákona č.20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění zák.č.242/92 Sb., § 21 a § 22 a dle vyhlášky č.66/1988 Sb., § 
19,  je  investor  povinen umožnit  a  hradit  záchranný archeologický výzkum.  Investor musí 
ohlásit  dva  týdny  předem  termín  zahájení  zemních  prací  na  adresu  archeologického 
pracoviště. Pak je investor povinen pracovníkům archeologických pracovišť umožnit provádět 
v  průběhu  zemních  prací  archeologický  dozor,  záchranu  a  dokumentaci  případných 
archeologických  nálezů  a  objektů.  Oznámení  o  archeologickém  nálezu  je  povinen  učinit 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo a 
to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, co se o archeologickém 
nálezu  dozvěděl.  Archeologický nález  i  naleziště  musejí  být  ponechány beze  změny až  do 
prohlídky archeologem. Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo 
pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se 
zpravidla pod zemí.

Jiné vlivy stavby na antropogenní systémy, jejich složky a funkce se nepředpokládají. 

b) Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.)

Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice. 

c) Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek

V zájmovém  území  ani  v  jeho  okolí  se  nenacházejí  geologické  a  paleontologické 
památky.  Nepředpokládá  se  tedy  poškození  ani  ztráta  geologických  či  paleontologických 
památek.
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d) Vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)

Doprava suvisející s provozem záměru bude využívat nově budovanou komunikační síť 
pro automobilovou dopravu. Rozsah dopravy souvisejísí s provozem areálu je poměrně velký. 
Z tohoto důvodu je areál umístěn do bezprostřední blízkosti nájezdu na dálnici D5. Vlastní 
provoz této dopravy nebude významně negativně ovlivňovat přilehlé komunikace ani nebude 
významně navyšovat intenzitu okolní dopravy. Doprava bude směrovat na nájezd na dálnici D5 
u Černic. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k     zasaženému území a populaci   

Nejvýznamnější vlivy pozitivní

1. Tvorba 166 nových pracovních míst.
2. Zpracování kontaminované zeminy a ornice.
3. Rozšíření a zvýšení funkčnosti lokálního biokoridoru.

Nejvýznamnější vlivy negativní

1. Vliv na stávající dopravu
Předpokládaná intenzita dopravy vyvolané provozem ProLogis parku II bude 140 kamionů 

denně (280 jízd) a 205 osobních automobilů denně (410 jízd). Doprava je uvažována pouze 
v denní době.

Negativní  vliv  bude  významný  v bezprostřední  blízkosti  areálu,  ale  u  nejbližších 
chráněných  objektů  nebude  již  docházet  k významnému  nárůstu  znečištění  ovzduší  ani 
k významnému nárůstu hladin hluku.

2. Vliv na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na funkční využití území, na zábor ZPF, na 
demolice objektů, krajinný ráz: 

Vlivem  realizace  stavby  nedojde  ke  kácení  stromové  ani  keřové  zeleně,  nedojde 
k demolici objektů, nebude negativně významně ovlivněna flóra ani fauna, nebudou dotčeny 
prvky ÚSES ani VKP. 

Dojde k záborům ZPF v rozsahu cca 17,7428 ha. Jedná se o půdu II. a III. třídy ochrany. 
Negativní vliv bude minimalizován.

4. Vliv na vodu:
Realizací stavby dojde k významným změnám z hlediska vlivů na vodu – v současné 

době  se  všechny dešťové vody vsakují  (jedná se  o  pole),  po  realizaci  záměru  budou čisté 
dešťové  vody odváděny přes  retenční  nádrž  s regulovaným odtokem do vodoteče Losinský 
potok. Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací přímo na čistírnu odpadních vod 
do  Štěnovic.  Kontaminované  dešťové  vody z parkovišť  budou  předčištěny v  odlučovačích 
ropných  látek  a  svedeny  do  retenční  nádrže  o  objemu  2  135  m3,  kde  se  naředí 
s nekontaminovanými vodami a budou odvedeny do vodoteče v množství max. 343 l.s-1. Tento 
odtok odpovídá hodnotě přirozeného odtoku z plochy areálu 29,6 ha (I.+II.etapa). 

Negativní vliv bude minimalizován. 
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5. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší:
Provozem  areálu  budou  vznikat  emise  z dopravy  a  ze  spalování  zemního  plynu. 

Množství emisí je poměrně nízké. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší bude minimální. 
Nebude docházet vlivem provozu areálu k překračování stanovených imisních limitů. 

Negativní vliv bude nízký.

6. Vliv hluku na obyvatele:
Provozem záměru nebude docházet k významným emisím hluku. Bodové zdroje hluku 

budou odhlučněny tak, že nebude docházet vlivem provozu záměru k překračování nejvyšších 
přípustných ekvivalentních  hladin  hluku.  Automobilová doprava  nebude zdrojem nadměrné 
hlučnosti u chráněných objektů. Mezi areálem a biokoridorem bude vybudována protihluková 
stěna. 

Negativní vliv bude nízký.

7. Vliv realizace stavby:
Během  realizace  stavby  bude  vznikat  prašnost,  emise  z dopravy  a  stavebních 

mechanismů a hluk. Jedná se však o krátkou dobu - především během realizace zemních a 
hrubých stavebních prací. 

Negativní vliv bude nízký a dočasný.

8. Vliv na produkci odpadů:
Provozem  areálu  budou  vznikat  především  ostatní  odpady  –  obalové  materiály, 

v menším množství odpady nebezpečné – především kaly z odlučovačů ropných látek. 
Negativní vliv bude nízký.

Závěr:
Realizací areálu nedojde k významným negativním vlivům stavby na životní prostředí 

kromě navýšení stávající dopravy. Záměr je lokalizován do bezprostřední blízkosti dálnice D5 a 
dálničního  přivaděče.  Za  předpokladu  respektování  všech  stávajících  právních  předpisů, 
doporučení  uvedených  v  tomto  oznámení  a  v  projektové  dokumentaci,  nebude  i  při 
synergickém  působení  všech  prostorových  jevů  a  faktorů  ekologická  únosnost  zájmového 
území provozem posuzovaného areálu překročena.

D.III.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech 
přesahujících státní hranice 

V tomto případě lze možnost přeshraničních vlivů provozem areálu naprosto vyloučit. 

Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.                                                                                 „ProLogis park Štěnovice II“ 



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                         strana 139

D.IV.  Opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení,  popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů

Technická opatření

1. Zajistit  maximální odhlučnění bodových zdrojů hluku v souladu s požadavky uvedenými 
v hlukové studii tak, aby i po létech jejich provozu nedocházelo k překračování nejvyšších 
přípustných ekvivalentních hladin hluku vlivem provozu areálu u nejbližší obytné zástavby 
a nejbližších chráněných objektů. 

2. Nepřekročit  maximální  možný  odtok  z retenční  nádrže  povolený  správcem  toku  či 
vodohospodářským orgánem. 

3. Zařízení staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, splaškových 
vod nebo znečištěných dešťových vod od stavebních mechanismů do povrchových nebo 
podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu.

4. V plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum 
negativní vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost,  hluk) na okolní 
zástavbu během výstavby (např. skrápění a údržba manipulačních ploch a komunikací). Je 
nutné dodržovat technologickou kázeň při výstavbě.

5. Při  přepravě zeminy bude náklad zajištěn tak, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti  na 
přepravních trasách. Dopravu omezit  pouze na denní dobu. Trasy směrovat v maximální 
míře mimo obytnou zástavbu.

6. Znečištěné dešťové vody z  manipulačních ploch a  parkoviště  předčistit  v  odlučovačích 
ropných látek tak, aby na odtoku z retenční nádrže kvalita vody byla v souladu s nař. vl. č. 
61/2003  Sb ve  znění  nařízení  vlády  č.229/2007  Sb.,  kterým  se  mění  nařízení  vlády 
č.61/2003 Sb., kde hodnoty v toku po smísení budou v  NEL do 0,1 mg/l. 

7. Zpracovat  podrobný  projekt  vegetačních  úprav  jako  součást  dokumentace  pro  stavební 
povolení  a  tento  projekt  předem  zkonzultovat  s  orgánem  ochrany  přírody  a  krajiny. 
Vytvořením vhodného ozelenění řešeného areálu bude zajištěno začlenění areálu do okolní 
krajiny. Návrh druhové skladby dřevin bude zvolen s ohledem na původnost výsadbového 
materiálu a klimatické podmínky dané lokality.

8. Vypouštěné vody do splaškové kanalizace musí vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu.
9. Je  nutno vhodným způsobem zajistit  zneškodnění  podzemní  vody ve stavební  jámě při 

zemních a stavebních pracích tak, aby nedocházelo k vypouštění znečištěných průsakových 
vod na staveništi do vod povrchových.

Provozní opatření

1. Pro shromažďování  odpadů používat  vhodných sběrných nádob.  Snažit  se  o  maximální 
recyklaci odpadů a obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny. 

2. Vést  evidenci  odpadů  a  zajistit  zneškodňování  odpadů  v  souladu  s  požadavky zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů.
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3. Vést evidenci obalů a zajistit jejich zpětný odběr v souladu s požadavky zákona č.477/2001 
Sb., o obalech v aktuálním znění a jeho prováděcích předpisů.

4. V rámci kolaudačního řízení předložit smlouvy o zneškodňování odpadů během provozu 
areálu oprávněnou firmou dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

5. Ke kolaudaci předložit doklady o způsobu zneškodnění odpadů ze stavební činnosti. 
6. Udržovat odlučovače ropných látek a retenční nádrž v souladu se schválenými provozními 

řády tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná účinnost a funkčnost.
7. Minimalizovat posypy chloridy při údržbě vnitřních komunikací a parkovišť. 
8. Provádět řádnou údržbu zahradnicky upravených ploch.

Ostatní opatření

1. Respektovat požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a 
jeho  prováděcích  předpisů,  zákona  č.477/2001  Sb.,  o  obalech  v platném  znění  a  jeho 
prováděcích  předpisů  a  zákona  č.86/2002  Sb.,  o  ovzduší  v platném  znění  a  jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Respektovat  požadavky  zákona  č.86/2002  Sb.,  o  ovzduší  v platném  znění  a  jeho 
prováděcích předpisů. 

3. Včas oznámit zahájení zemních prací příslušnému archeologickému pracovišti. Zemní práce 
bude nutno provádět za podmínek vyplývajících ze zákona o státní památkové péči a pod 
dohledem  archeologa.  V případě  archeologických  nálezů  bude  umožněno  provedení 
případného archeologického výzkumu.

4. Přijmout  taková  protipožární  opatření  a  opatření  proti  výbuchu,  aby se  minimalizovalo 
riziko vzniku havarijních situací.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů

Toto oznámení vychází ze zadavatelem dodaných údajů, z údajů získaných z různých 
pramenů a literatury a z praktických znalostí. Při hodnocení a prognózování vlivů stavby na 
životní prostředí byly provedeny fyzické prohlídky zájmového území a bylo čerpáno z údajů 
uvedených  v dostupných  podkladech  a  z internetu.  Pro  posouzení  vlivu  stavby  na  životní 
prostředí z hlediska hluku a ovzduší byly vypracovány akustická studie a rozptylová studie dle 
platné metodiky. 

Z hlediska predikce vlivů byly použity způsoby exaktní predikce (výpočty), expertní 
odhad a  metoda  analogií.  Prognózy dalšího  vývoje  a  vyhodnocení vlivu  stavby na  životní 
prostředí  byly provedeny  na  základě  stávajících  platných  právních  předpisů,  metodických 
pokynů, dosavadních praktických zkušeností  zpracovatelky oznámení  a  na základě odborné 
literatury. Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily údaje oznamovatele o zamýšleném 
záměru. 

Jako základní zdroje informací pro vypracování tohoto oznámení sloužily následující 
prameny a literatura: 
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1. Internet.
2. Územní plán obce Štěnovice z roku 1993, ing. arch. Petr Frei 
3. Změna a doplňky ÚP obce Štěnovice z roku 2004 
4. Územní plán obce Štěnovice z května 2005, ing. arch. Petr Frei
5. Územní plán města Plzně.
6. Kanalizační řád obce Štěnovice.
7. Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje, Aguatest Praha, 2004
8. Generel územního systému ekologické stability, Josef Marek, Plzeň 1993. 
9. Odkanalizování  výrobně  obchodního  areálu  Obec  Štěnovice,  Dokumentace  pro  územní 

řízení, Miloslav Brada, Plzeň, leden 2006.
10. Urbanistická  studie  rozvoje  výrobně-obchodního  areálu  17,54  ha  v průmyslové  zóně 

Štěnovice – Plzeň, arch. Göpfert, listopad 2004.
11. Dokumentace pro územní řízení č. BP2362-S-08840a z 11/2005 - zpracoval Bohemiaplan 

s.r.o., Částkova 73, Plzeň.
12. Geologický průzkum -  konečná  zpráva  „Štěnovice  -  Černý les“  z  04/2004,  zpracovaný 

GEKON s.r.o., Polit. vězňů 36, Plzeň.
13. Atlas životního prostředí ČR a zdraví obyvatelstva, Praha 1992.
14. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, Vladimír Lapčík, VŠB - TU Ostrava, 

Ostrava 1996.
15. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí,  vícekriteriální analýza a EIA, Josef Říha, 

Academia Praha 1995.
16. Vyšší geomorfologické jednotky České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Praha 1996.
17. Flóra a vegetace města Plzně, ZČM 1997
18. Právní předpisy.

Potřebné údaje ze strany oznamovatele poskytla projekční firma  Grebner spol.  s r.o. 
Praha – pan ing. Miloslav Pfeffer. Poskytnuté a získané informace lze hodnotit jako postačující 
pro vyhotovení tohoto oznámení. 
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Část E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
Údaje  podle  částí  B,  C,  D,  F,  G  a  H  se  uvádějí  v přiměřeném  rozsahu  pro  každou 
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru. 

U  posuzovaného  záměru  nebylo  zvažováno  variantní  řešení.  Posuzované  řešení 
z hlediska velikosti a dispozičního řešení vyplývá z potřeb investora, z dosavadních zkušeností 
z jiných  areálů  a  z dispozičního  řešení  tohoto  pozemku.  Umístění  stavby  je  v  souladu  s 
územním plánem.

Umístění záměru bylo zvoleno z následujících důvodů: 
- výstavba první etapy areálu
- výhodné strategické umístění
- výhodné technické vazby na vnější infrastrukturu
- zřetelné urbanistické vazby na územní plán obce
- nekonfliktnost se zájmy ochrany životního prostředí
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Část F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZÁVĚR

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je doložena v jeho příloze. 
Veškeré podstatné informace o záměru jsou uvedeny v tomto oznámení. 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí je možno konstatovat, že nejsou známy 
skutečnosti, které by bránily realizaci posuzované stavby.

Doporučuji souhlasit s umístěním a s realizací záměru „ProLogis park Štěnovice 
II, Skladovací, kompletační a distribuční areál“ na posuzované lokalitě. 

Datum zpracování oznámení: 6.prosinec 2007

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

Oprávněná osoba:   RNDr. Naděžda Pízová
Bavorská 856, 155 00 Praha 5
Email: pizova@iol.cz
Mobil: 777 311 175
držitelka  autorizace  ke  zpracování  dokumentací  a  posudku  dle 
zákona č.100/2001 Sb. dle § 19 a § 24 na základě osvědčení odborné 
způsobilosti  vydaného  Ministerstvem životního  prostředí  ČR  pod 
č.j.14361/2211/OHRV/93 ze dne 31.5.1994, zn. 4532/OPVŽP/02 ze 
dne 18.9.2002 a rozhodnutí č.j. 38060/ENV/06 ze dne 6.6.2006.

Podpis zpracovatele oznámení:

Na zpracování oznámení se dále podíleli: 

Rozptylová studie Ing. Vladimír Závodský, Praha 3 
Hluková studie Ing. Pavel Janeček, CSc., Praha 6

Ing. Jaroslav Novotný, Praha 6
Popis stavby Ing. Miloslav Pfeffer, Grebner spol. s r.o. Praha
Radonový průzkum RNDr.Robert Votoček, TERRATEC s.r.o. Praha 5
Geologický průzkum RNDr.Anna Gardavská 

Stavební geologie Geotechnika a.s. Praha
Orientační průzkum kontaminace RNDr.Anna Gardavská 

Stavební geologie Geotechnika a.s. Praha
Botanický a zoologický průzkum RNDr.ing. Miroslav Hájek, GeoVision s.r.o. Plzeň
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU

Úvod:
Předmětem oznámení je vybudování areálu  „ProLogis park Štěnovice  II, Skladovací, 

kompletační a distribuční areál“, který se bude sestávat ze dvou hal a z manipulačních ploch. 
Stavba bude umístěna vedle dálnice D5 ve vzdálenosti cca 10 km jižně od centra Plzně. 

Navrhovaná stavba ProLogis Štěnovice II se nachází severovýchodně od obce Štěnovice v jejím 
katastrálním území a částečně v katastrálním území Radobyčice. Areál se nachází  v lokalitě 
„Černý les“,  východní  strana areálu  sousedí  a  přímo navazuje  na ProLogis  park  Štěnovice 
(I.etapa, probíhá realizace stavby). Severně sousedí  areál  s komunikací  č.II/180.  V současné 
době je pozemek využíván jako pole. 

Haly mají  zastavěnou plochu 24 531 m2 (DC4) a 34 299 m2  (DC5).  Celkem je tedy 
v halách 58 830 m2 zastavěné plochy.  Uvnitř  hal  se  počítá  s kancelářskými  vestavky,  které 
vytvoří sociální a administrativní zázemí pro nájemce skladové plochy. 

V areálu  je  počítáno s pohybem osobních  (zejména zaměstnanci)  a  nákladních vozů 
(materiál). Pro osobní automobily bude vytvořeno maximálně 205 stání. Nákladní automobily 
se budou pohybovat po manipulačních plochách.

V areálu bude zaměstnáno cca 166 zaměstnanců, z toho 50 % v hale DC4 a 50 % v hale 
DC 5.  Provoz areálu bude dvousměnný.

Umístění záměru v zájmovém území i jeho funkční využití je v souladu s územním 
plánem obce Štěnovice.

Popis stavby:
Areál bude navazovat na stávající areál – I. etapa, který je v současné době ve výstavbě. 

V posuzovaném  areálu  budou  umístěny  dvě  skladovací  haly DC4  a  DC5,  parkoviště  a 
manipulační plochy, areálové komunikace a napojení areálu na komunikaci č.II/180, napojení 
na inženýrské sítě a na retenční nádrž, oplocení, terénní úpravy.

Dispozičně  jde  o  přízemní  haly  s jediným  skladovacím  prostorem  v celém  objemu 
stavby, v jižních rozích jsou do hal vestavěny administrativní patrové vestavky se sociálním 
zázemím  pro  zaměstnance  a  kancelářemi  nájemců.  Provoz  v halách  bude  probíhat  od 
nakládacích můstků do prostor skladování a zpětná distribuce bude realizována na stejné straně. 
Jde o jednostranně obslužné haly, které umožňují regálové skladování v halách.

Druhy skladovaného zboží
Skladované zboží bude tvořeno širokým sortimentem baleného spotřebního zboží apod.
Nebudou se zde skladovat nebezpečné chemické látky ani přípravky. 
Nebude zde skladováno zboží podléhající zkáze, tudíž nebude potřebné ani chlazení a 

tudíž ani chladící agregáty. 
V případě relevantních druhů zboží může distribuce zahrnovat též montáž komponentů, 

balení třídění a expedici. Distribuční činnost v oblasti výpočetní techniky může zahrnovat také 
například montáž hardwarových komponentů a systémů software. 

Nepředpokládá se přelévání či přesýpání zboží z větších nádob do menších.
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Napojení areálu na inženýrské sítě:
Rozvody vody pro II.etapu budou napojeny na páteřní rozvod pitné vody realizovaný 

v I. etapě. Celý areál bude napojen na přívodní vodovodní řad D160, který bude napojen na 
budoucí vodovodní přivaděč Losiná – Štěnovice - D160. 

Posuzovaný areál (II.etapa) v zóně Štěnovice bude napojen na páteřní rozvody zemního 
plynu I. etapy,  které jsou na toto dimenzovány (včetně RS VTL/STL).  Tento je napojen na 
VTL/STL regulační stanici o výkonu 1200 m3/hod, která je navržena s dostatečnou rezervou pro 
plánované rozšíření.

Dodávka  elektrické  energie  pro  skladový  areál  bude  provedena  ze  stávajícího 
venkovního vedení 22 kV procházejícího podél řešeného areálu. Na hranici areálu bude osazena 
vstupní trafostanice řešená v rámci I.etapy výstavby. 

Odkanalizování areálu – splašková kanalizace - bude provedeno kanalizační stokou na 
ČOV do Štěnovic.  Podmínkou je zintenzivnění této čistírny odpadních vod. To je navrženo 
v samostatné dokumentaci, na kterou je vydáno územní rozhodnutí. 

Kanalizace dešťová, která odvodní střechy a zpevněné plochy, bude svedena přímo do 
retenční  nádrže  o  objemu  2  135  m3.  Do  této  kanalizace  jsou  zaústěny i  drenáže.  Přepad 
z retenční nádrže bude sveden do Losinského potoka.

Kontaminovaná dešťová voda z parkovišť, kde není vyloučeno znečištění srážkových 
vod  ropnými  látkami,  bude  také  svedena  do  retenční  nádrže,  ale  až  po  průchodu  pěti 
koalescenčními odlučovači ropných látek s maximálním znečištěním vod na odtoku menším 
než 0,2 mg/l NEL. 

Na veškerou vnější  infrastrukturu nacházející  se  mimo vlastní  areál  již  byla vydána 
územní rozhodnutí. Dne 12.6.2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na vnější infrastrukturu č.j. 
výst  211/05,  které  dne  7.7.2006  nabylo právní  moci.  Dne  13.6.2006  bylo  vydáno územní 
rozhodnutí na odkanalizování areálu č.j. výst 120/06, které dne 10.7.2006 nabylo právní moci.

Ovzduší:
Provozem  areálu  budou  vznikat  emise  z dopravy  a  ze  spalování  zemního  plynu. 

Množství emisí je poměrně nízké. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší bude minimální. 
Nebude docházet k překračování stanovených imisních limitů. 

Odpady:
Provozem  areálu  budou  vznikat  především  ostatní  odpady  –  obalové  materiály, 

v menším množství odpady nebezpečné – především kaly z odlučovačů ropných látek. Odpady 
budou zneškodňovány oprávněnou osobou dle zákona o odpadech.

Hluk:
Hluk bude produkován během výstavby areálu a během jeho provozu bodovými zdroji 

hluku a dopravou související s provozem areálu.  Z výsledků výpočtů hluku ze stacionárních 
zdrojů  a  z  vyvolané dopravy po  veřejných  komunikacích  při  provozu  areálu  a  z  výsledků 
výpočtu hluku při výstavbě areálu vyplývá:
- hluk ze stacionárních zdrojů nepřekročí hygienické limity ve venkovních prostorech,
- hluk z vyvolané dopravy po veřejných komunikacích pouze zanedbatelně zvýší stávající 

hladiny hluku z dopravy,
- hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity ve venkovních prostorech.
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Odpadní a dešťové vody:
Budou vznikat  vody splaškové,  dešťové vody kontaminované ropnými látkami (jsou 

čištěny v odlučovačích ropných látek) a dešťové vody nekontaminované (ze střech). Odpadní 
vody z mytí podlah pomocí mycích strojů budou zneškodňovány jako nebezpečný odpad. 

Splašková kanalizace svede odpadní vody z areálu stokou do obce Štěnovice na ČOV. 
Na toto řešení bylo již vydáno územní rozhodnutí.

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena do retenční nádrže objemu 2 
135  m3  a  odtud  regulovaným  odtokem  do  Losinského  potoka  tak,  aby  nedošlo  k nárůstu 
přirozeného odtoku oproti původnímu stavu.

Dešťová voda z parkovišť bude do retenční nádrže vedena přes odlučovače ropných látek 
s koncentrací NEL na odtoku menší než 0,2 mg/l. 

Půda:

Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Dojde k záboru zemědělského 
půdního fondu II. a III. třídy ochrany v rozsahu cca 17,7482 ha. 

Na pozemku se nachází  mírná kontaminace těžkými kovy stejně jako na sousedním 
pozemku pro I. etapu. Kontaminovaná ornice či zemina bude ponechána v areálu. Zemina bude 
použita do násypů pod skladové haly, čímž se zabrání dalšímu vymývání škodlivin z půdy a 
ornice bude použita pro vegetační úpravy v areálu.

Ostatní nekontaminovaná ornice a zemina budou v maximální možné míře také využity 
pro terénní úpravy, případně menší nadbytek bude odvezen a bude s ním naloženo v souladu 
s požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Doprava:
Předpokládaná  intenzita  dopravy  vyvolané  provozem  ProLogis  parku  II  bude  140 

kamionů  denně  (280  jízd)  a  205  osobních  automobilů  denně  (410  jízd). Doprava  je 
uvažována pouze v denní době.

Součástí výstavby II. etapy areálu bude realizace  205 parkovacích stání pro osobní 
automobily a manipulační plochy, na kterých se budou pohybovat nákladní automobily. 

Doprava bude směrována na silnici č.II/180 směrem na Černice, kde bude najíždět přes 
kruhové objezdy na dálnici D5 směr Praha nebo směr Rozvadov. 

Krajinný ráz:
Hmotová  skladba  objektů  spolu  s terasovým  uspořádáním  manipulačních  ploch 

nevyvolá nepříznivou konfrontaci s krajinným prostředím a vzhledem k prostorovým vazbám 
ani  s charakterem osídlení.  Dokazují  to  zákresy do  fotografií  doložené v příloze  oznámení. 
Výška hal bude 13 m a nebude překračovat horizont v krajině.
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Ostatní:
Realizací záměru dojde k rozšíření lokálního biokoridoru nacházejícího se podél jižní 

hranice areálu. 
Jižně  od areálu  byl zjištěn  výskyt ohrožené kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). 

Z tohoto  důvodu  bude  v dalších  stádiích  projektové  přípravy blíže  posouzen  biotop  kuňky 
žlutobřiché  (je  třeba  lépe  prostudovat  stanovištní  podmínky -  odtokové  poměry,  vydatnosti 
průtoků, jejich kolísání atd.) a budou odborníky navržená taková opatření, aby vlivem realizace 
a provozu posuzovaného záměru nedošlo k poškození biotopu a tím ohrožení výskytu kuňky 
žlutobřiché v této lokalitě. 

Všechny  stávající  významné  krajinné  prvky  v  okolí  budou  zachovány  a  nebudou 
stavbou dotčeny. Nepřímo bude dotčen významný krajinný prvek Losinský potok tím, že do něj 
bude regulovaným způsobem vypouštěna dešťová voda z retenční nádrže v areálu. Na realizaci 
dešťové kanalizace mimo areál ústící do vodoteče již bylo vydáno územní rozhodnutí.

V zájmovém území nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. 

V zájmovém  území  se  nenacházejí  architektonické  památky,  poddolovaná  území, 
ložiska nerostných surovin.

Stavba  nebude  mít  vliv  na  chráněné části  přírody.  Vlastní  zájmové území  ani  jeho 
bezprostřední  okolí  se  nenachází  na  území  chráněném  ze  zákona  o  ochraně  přírody  ani 
v blízkosti ptačích oblastí či evropsky významných lokalit.

Z hlediska životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti, které 
by jednoznačně bránily realizaci posuzovaného záměru. 
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ČÁST H
SEZNAM ZKRATEK

AIM – automatický imisní monitoring
Areál –  skladovací,  kompletační  a 
distribuční areál
ATS - automatická tlaková stanice
BPEJ -  bonitované  půdně  ekologické 
jednotky
BSK5 - biologická spotřeba kyslíku
CO - oxid uhelnatý
CxHy  – uhlovodíky
ČNR – Česká národní rada
ČR - Česká republika
ČOV  – čistírna odpadních vod
DUR  – dokumentace pro územní řízení
EO - ekvivalentní obyvatel
EPS - elektrická požární signalizace 
HPJ – hlavní půdní jednotka
HTÚ - hrubé terénní úpravy
HZS – hasičský záchranný sbor
CHKO  – chráněná krajinná oblast
CHSKCr -- chemická spotřeba kyslíku 
IS – inženýrské sítě
KN – katastr nemovitostí
k.ú. - katastrální území
LV - list vlastnictví
MLVH  –  ministerstvo  lesního  a  vodního 
hospodářství 
MZ – ministerstvo zemědělství
MŽP – ministerstvo životního prostředí
NA – nákladní automobily
Nanorg – dusík anorganický
N-celkový – dusík celkový
NEL - nepolární extrahovatelné látky
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4  – dusík amoniakální
NN – nízké napětí
NOx – oxidy dusíku
OA – osobní automobily
PHO – Pásmo hygienické ochrany

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení
P-celkový – fosfor celkový
PE – polyethylen
PM 10 – suspendované částice
PS – polystyren
PVC – polyvinylchlorid
RS – regulační stanice
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SHZ – samočinné hasicí zařízení
SO – stavební objekt
SOZ – samočinné odvětrávací zařízení
STL – středotlaký
TK – těžké kovy
TO – třída ochrany
TS - trafostanice
TUV – teplá užitková voda
TZL  - tuhé znečišťující látky
ÚMO - Úřad městského obvodu 
ÚP – územní plán 
UPS  - náhradní zdroj elektrické energie
ÚSES  –  územní  systém  ekologické 
stability
ÚV – úpravna vody
VKP - významné krajinné prvky
VN - vysoké napětí
VO -veřejné osvětlení
VOC – těkavé organické látky
VTL – vysokotlaký
VÚV – výzkumný ústav vodohospodářský
VZT - vzduchotechnika
ZČE – západočeské elektrárny
ZČM  – západočeské muzeum
ZE – zjednodušená evidence
ZP - zemní plyn
ZPF – zemědělský půdní fond
ŽB – železobeton
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ČÁST I
PŘÍLOHY

1. Vyjádření  příslušného  stavebního  úřadu  k  záměru  z  hlediska  územně  plánovací 
dokumentace 
Vyjádření z hlediska Natury 2000

2. Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa

3. Fotografické přílohy 

4. Mapové přílohy

5. Rozptylová studie

6. Hluková studie

7. Geologický průzkum

8. Radonový průzkum

9. Zpráva orientačního průzkumu znečištění

10. Botanické a zoologické posouzení areálu

11. Vliv záměru na krajinný ráz

12. Pedologický průzkum


