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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Investor: PATINTER CZECH s.r.o.
Havířská 1241
330 23 Nýřany
zastoupená Jaroslavem Močárym, ředitelem
IČ: 25421 905
tel.: 377 183 260
E-mail: jaroslav. mocary@patinter.net

Oznamovatel: PATINTER CZECH s.r.o.
Havířská 1241
330 23 Nýřany

Projektant: GRYFPLAN s.r.o. 
Ke Sv. Jiří 38
31200 Plzeň 

zastoupená jednateli:
 Ing. Jiří Smeták, Pavel Kašpírek, Ing. Stanislav Rauch 

IČ: 446 57 404 
tel.: 378218122

Uživatel: PATINTER CZECH s.r.o.
Havířská 1241
330 23 Nýřany

A.II. IČ oznamovatele

IČ: 25421 905

A.III. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Havířská 1241, 330 23 Nýřany

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: Jaroslav Močáry, ředitel
Bydliště: Havířská 1241, 330 23 Nýřany
Telefon: tel.: 377 183 260

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

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: „Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany“

Zařazení záměru:
Dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí 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

Investor  uvažuje  s výstavbou  dvoulodní  provozní  haly s víceúčelovým  využitím  o 
rozměrech  109  x  41  m.  Ve  vlastní  budově  bude  umístěn  především  servis s kompresorem 
v severní  části  objektu  a  sklad zboží v jižní  části  objektu.  Mezi  skladem a  servisem budou 
umístěny v I.NP strojovna VZT, elektrorozvodna, sklad náhradních dílů,  prostory pro úklid a 
sociální  zařízení,  oddělení  údržby,  sklady atd.  a  ve  II.NP zasedací  místnost,  sklad,  sociální 
zařízení, umývárna, šatna a servis, učebna, denní místnost a místnost pro úklid.

Při východní části budovy bude umístěn administrativní přístavek o rozměrech 12,5 x 
49 m, ve kterém se bude nacházet:
- v I.NP    školící místnost, kotelna, strojovna, recepce, kanceláře, denní místnost, archiv, sociální 

zařízení,
- ve  II.NP terasa, hala, kanceláře, denní místnost a sociální zařízení, 
- ve III.NP hovorna, dispečink, kanceláře, archiv, server denní místnost, sociální zařízení.

Při severním okraji haly se bude nacházet sklad tříděného odpadu.
Na západní straně areálu bude umístěno parkoviště - 146 parkovacích stání pro nákladní 

automobily a  11  parkovacích  stání  nákladních automobilů  pro  servis.  Parkoviště  pro  osobní 
automobily bude  umístěno  na  východní  části  areálu  v okolí  stávající  regulační  stanice  (166 
parkovacích stání a 3 parkovací stání pro tělesně postižené).  

Podél  západní  a  severovýchodní  straně  areálu  a  u  parkoviště  pro  osobní  automobily 
budou umístěny travnaté plochy a výsadba zeleně. 

V severní části areálu bude umístěna myčka nákladních automobilů. 
Při jižní hranici areálu bude umístěna čerpací stanice PHM.

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany
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Základní údaje o kapacitě stavby

Plochy areálu 

CELKOVÁ PLOCHA STAVENIŠTĚ 50.450 m2

(Z toho plocha zeleně na západní straně za objezdnou kom.) -6.600 m2

Celkem plocha staveniště 43.850 m2

Asfaltové komunikace u parkoviště osobních automobilů – řidiči NA    1.525 m2

Zámková dlažba u parkoviště osobních automobilů – řidiči NA    1.550 m2

Zámková dlažba u parkoviště osobních automobilů – u servisu a AB        450 m2

Asfaltové komunikace kolem objektů servisu, adm. budovy a skladu (světle šedé)  5.000 m2

Asfaltové komunikace – hlavní parkoviště NA (světle šedé) 10.900 m2

Asfaltové komunikace – hlavní objezd areálem (tmavě šedé) 11.325 m2

Asfaltová plocha – záliv u čerpací stanice (fialová)      725 m2

Zeleň celkem  12.700 m2

(Z toho část zeleně na západní straně staveniště za poslední objezdnou komunikací) -6.600 m2

Plocha pro tříděný a nebezpečný odpad      245 m2

Plocha servisu včetně vestavby  2.000 m2

Plocha administrativní budovy    580 m2

Plocha skladové haly  2.500 m2

Přístupová komunikace k RS    130 m2

Stávající RS       300 m2

Chodníky    520 m2

Celkem  50.450 – 6600 = 43.850 m2

Provozní hala 
·venkovní půdorysné rozměry: 41,00 x 109,00 m
·zastavěná plocha: 4 470,0 m2

·užitková plocha skladu: 2 380 m2

·světlá výška skladu: 10,00 m
·výška skladu: 14,00 m

·užitková plocha servisu: 1 460 m2

·světlá výška servisu: 8,80 m
·výška servisu: 11,60 m
·obestavený prostor haly: 71 000,0 m3

·počet zaměstnanců
sklad: 2 dvousměnný provoz
servis: 10 denní směna

 5 odpolední směna

Administrativní budova 
·venkovní půdorysné rozměry: 12,50 x 49,00 m
·zastavěná plocha: 612,5 m2

·počet podlaží: 3
·světlá výška: 3,00 m
·výška budovy: 13,50 m
·obestavěný prostor: 9 000,0 m3
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·počet zaměstnanců: 30 dvousměnném provozu

Parking     
·parkovací stání pro kamióny: 146 + 11 pro servis 
·parkovací stání pro OA řidičů: 133
·parkovací stání zaměstnanců: 33 + 3 pro tělesně postižené

Čerpací stanice PHM
Čerpací stanice pohonných hmot bude s jedním výdejním stojanem se dvěma pistolemi a 

s podzemní ocelovou dvouplášťovou nádrží o objemu max. 60 m3. V čerpací stanici bude pouze 
motorová nafta. 

Myčka nákladních automobilů
Myčka nákladních  automobilů  bude  typová v  uzavřeném montovaném boxu  a  bude 

provozována pouze v denní době.

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

Umístění záměru

Kraj: Plzeňský kraj
Obec: Nýřany 708 496
Katastrální území: Nýřany

Parcelní čísla: 1781/1, 1779/1, 1779/6

Charakteristika území

Areál plánovaného záměru bude situován na severní okraj průmyslové části obce Nýřany. 
Vlastní záměr bude realizován na pozemku trojúhelníkovitého tvaru.

Pozemky byly součástí dolu Krimich I a v minulosti byly pod východním okrajem odvalu 
(haldy lupku)  výše  zmíněného  dolu.  Halda  je  dnes  odtěžena  a  zbytky lupku  dosahují  max. 
mocnosti  1,5  m.  Pozemek  je  poddolován  důlní  činností,  která  byla ukončena  v  roce  1927. 
Zatopená sloj je dle dostupných informací ZUD Zbůch v hloubce 170 m. 

Zájmové území má rovinný charakter, s mírným stoupáním směrem k severu. Plocha pro 
navrhovaný záměr je ve stávajícím stavu zpevněná navezenou drcenou stavební sutí a je částečně 
využívána jako parkoviště pro osobní a nákladní automobily. Na pozemku je stávající regulační 
stanice vysokotlaku plynu. Ochranné pásmo stanice je vymezeno oplocením. Trubní vedení je 
mimo parkoviště.

Terén  staveniště  se  mírně  zvedá  k  severozápadnímu  okraji,  dopravně  je  pozemek 
přístupný z nezpevněné vyježděné komunikace. Vlivem úpravy pláně po odtěžené haldě se zde 
dnes vyskytuje jen sporadická, nezapojená vegetace zhutňovaných substrátů a místy jen porosty 
ruderálních společenstev.

Na severní a západní straně pozemek sousedí se zemědělskými plochami. 
Na jižní straně je skladovací plocha firmy KB Blok a areál firmy Servis VEGA TRUCKS 

s.r.o. (bývalá Likona). 
Východně od areálu se nachází místní komunikace - ulice Havířská,  směr na Kozolupy. 
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Východně  (proti  příjezdové  komunikaci  k  areálu)  přes  ulici  Havířskou  se  nachází  pozemek 
zahrádkářské kolonie. Dle zjištění se jedná o pěstební pozemek, který není určen k rekreačním 
účelům. Na pozemku je umístěno několik zahradních domků. Nejbližší chráněné obytné objekty 
jsou řadové rodinné domky orientované podél východní strany ulice Havířské směrem k centru 
Nýřan.  Domky  jsou  jednopodlažní  se  sedlovou  střechou  a  okny  orientovanými  jak  k ulici 
Havířské, tak na opačnou stranu (východ).

Severním  směrem  až  ke  křižovatce  s  komunikací  č.180  jsou  podél  silnice  III.  třídy 
umístěny areály firem s  objekty,  které nemají  obytný charakter:  Kavos Úherce s.r.o.  -  Suška 
Nýřany (na západní straně komunikace cca 400 m severně), Fas Trans s.r.o. (na východní straně 
cca 700 m severně).

Katastrální mapa je doložena v příloze oznámení.

Soulad stavby s územním plánem

Územní plán obce Nýřany byl schválen v roce 1994, platná změna č 3 je ze 17. 3. 2005. V 
současné době se připravuje změna č 4. 

Pozemky staveniště jsou v místě, které Územní plán obce Nýřany vede jako „Rezerva pro 
výrobní plochy“. V příloze oznámení je doloženo vyjádření Městského úřadu Nýřany, odboru 
výstavby,  č.  jednací  1/výst/430/2007 ze dne 8.3.2007, ve kterém odbor výstavby sděluje,  že 
záměr je navrhován ve výhledových (rezervních plochách) pro průmyslové využití  – sklady, 
lehká výroba. 

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

Charakter záměru

Předmětem  posouzení  je  novostavba  provozního  areálu  firmy  PATINTER  CZECH, 
Havířská ul., Nýřany. Součástí areálu budou především následující objekty:
- Provozní hala se skladem a servisem
- Administrativní objekt s logistickým centrem
- Parkovací stání
- Čerpací stanice PHM
- Myčka nákladních automobilů

Možnost kumulace s jinými záměry

Stavba bude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu obce Nýřany. 
Související  a  předcházející  stavbou bude vybudování nové místní  obslužné komunikace na 
jižním okraji areálu včetně chodníku a veřejného osvětlení, která bude dopravně napojena na 
stávající  komunikaci  v  ulici  Havířská.  Do  této  nové  komunikace  budou  uloženy  i  řady 
technické infrastruktury. Stavba bude na tuto komunikaci a řady připojena.
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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

Společnost PATINTER CZECH, s.r.o.  byla založena v České republice v roce 2004 jako 
společnost  se  zahraniční  účastí,  která  provozuje  mezinárodní  kamionovou  dopravu  (MKD). 
Obchodní  podíl  na  společnosti  PATINTER  CZECH,s.r.o.  náleží  společnosti  PATINTER 
PORTUGAL A PATINTER ESPANA.  

Společnost PATINTER působí na zahraničním trhu již od roku 1967, kdy byla společnost 
založena v portugalském Mangualde. Na přelomu 20. a 21. století vznikaly postupně  samostatné 
pobočky ve Španělsku, Francii, Německu a v České republice.

Společnost  PATINTER  CZECH,  s.r.o.  disponuje  v současné  době  143  kamiony  a 
zaměstnává 198 zaměstnanců, z toho 176 ve funkci řidič MKD. 

Sídlo firmy je od roku 2005 na adrese Havířská 1241, Nýřany. Západní Čechy se jevily 
s ohledem na zajišťovanou přepravu převážně do zemí EU jako nejvhodnější území, a to jak 
s ohledem na finanční náklady společnosti, tak s ohledem na délku tras pro přepravu po území 
ČR.  Lokalita  v katastrálním území  Nýřany byla zvolena  s ohledem na  již  stávající  charakter 
zájmového  území  a  v souladu  s možností  budoucího  rozvoje.  Především  bylo  přihlédnuto 
k vhodnosti  umístění  dopravní  společnosti  v dané  lokalitě  ve  vztahu  k existujícím 
podnikatelským subjektům, vyhovujícímu komunikačnímu napojení na  silniční síť a k možnosti 
minimalizovat negativní vlivy na obyvatele města Nýřan.  

2. Přehled zvažovaných variant

Předmětem  posouzení  v tomto  oznámení  je  jedna  varianta,  protože  pozemek  je  ve 
vlastnictví investora a již v současné době je pozemek používán k parkování kamionů. Cílem 
tohoto oznámení je především prokázat, zda je možno posuzovanou stavbu v zájmovém území z 
hlediska jejího vlivu na životní prostředí realizovat a za jakých podmínek.

Pro  objektivnější  posouzení  jsou  v  následujícím  textu  stručně  porovnány následující 
varianty: 

a) Nulová varianta
Nulová varianta předpokládá, že se posuzovaná stavba nebude realizovat. Pozemek by 

byl používán jako parkoviště  kamionů jako dosud,  než  by se  podařilo  firmě tento  pozemek 
prodat,  jiný pozemek zakoupit  a  postavit  tento  areál  na jiném místě.  Na této  lokalitě  by se 
v budoucnu  realizoval  s ohledem  na  funkční  využití  pozemku  dle  územního  plánu  záměr 
obdobného charakteru. 

b) Varianta ekologicky optimální
Ekologicky optimální  varianta  předpokládá  přijetí  v maximální  míře  všech  možných 

opatření,  která  zajistí  minimalizaci  negativních  vlivů  stavby  na  životní  prostředí  a  na 
obyvatelstvo. 
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c) Varianta realizace (předkládaná zadavatelem)
Varianta předkládaná investorem je navržena na standardní úrovni.  Jsou navržena pro 

investora ekonomicky únosná opatření na minimalizaci rizik s ohledem na životní prostředí. 

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

a) Popis stavebního řešení 

Urbanistické řešení
V  areálu  bude  umístěna  kompaktní  provozní  hala  s  administrativní  budovou. 

Součástí  jednopodlažní  haly  bude  příruční  sklad  a  servis.  Budova  administrativy  je 
třípodlažní. 

Mimo budovu budou v areálu odstavná parkovací stání pro nákladní automobily TIR 
s  kapacitou 146 parkovacích míst,  11 parkovacích stání  nákladních automobilů  pro servis  a 
parkoviště pro osobní auta řidičů kamiónů s kapacitou 166 míst (+ 3 parkovací místa pro tělesně 
postižené). Dále myčka nákladních aut a čerpací stanice pohonných hmot (motorové nafty). 

Architektonické řešení
Architektonicky je hala s administrativní budovou řešena jako železobetonový montovaný 

skelet  s  lehkým obvodovým pláštěm z  montovaných fasádních panelů.  Střecha  je  sedlová s 
mírným sklonem k zaatikovým střešním vtokům. Krytina je povlaková. Architektonické řešení 
bylo zvoleno vzhledem k ekonomice halové stavby s průmyslovým výrazem v průmyslové zóně. 
Obvodový plášť  budovy bude vyveden ve firemních barvách spol.  Patinter  Czech -  stříbrná 
(šedá),  červená a žlutá.  Na obvodovém plášti  budou umístěno světelné označení společnosti 
(logo). 

Materiálové řešení
Železobetonový montovaný skelet bude založen na plošných základech (patkách). Stropy 

budou ze železobetonových panelů. Plášť bude ze zateplených montovaných fasádních panelů. 
Stěny haly budou z  PUR panelu.  Součástí  obvodového pláště  budou sekční  vrata,  dveřní  a 
okenní výplně. Příčky budou vyzdívané nebo montované. 

Seznam stavebních objektů

SO-01 Zařízení staveniště, příprava území
SO-02 HTÚ
SO-03 Administrativa (třípodlažní objekt)
SO-04 Skladová hala
SO-05 Servis (stavební část, provozní soubor)
SO-06 Stanice pro ekologickou likvidaci (shromaždiště ostatních odpadů)
SO-07 Vrátnice
SO-08 Čerpací stanice PHM (stavební část, provozní soubor)
SO-09 Myčka (stavební část, provozní soubor)
SO-10 Kanalizace splašková
SO-11 Kanalizace dešťová, kontaminovaná, ORL
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SO-12 Retenční nádrž
SO-13 Vodovod pitný, požární
SO-14 Rozvod plynu
SO-15 Rozvod elektro
SO-16 Venkovní osvětlení
SO-17 EZS
SO-18 Komunikace, zpevněné plochy
SO-19 Sadovnické úpravy
SO-20 Oplocení areálu

Popis nejvýznamnějších objektů

SO-03,04,05 Provozní hala a administrativní budova
Ve středu pozemku bude umístěna provozní hala s víceúčelovým využitím.  Půdorysná 

plocha provozní haly je 41,0 x 109,0 m o výšce 14,0 m v části skladu a 11,6 m v části servisu. 
Sklad má zvýšenou podlahu v 1,0 m, světlá výška je 10,0 m. 

V severní části objektu bude disponován servis s elektrickým kompresorem (využití pro 
huštění  pneumatik  a  rozvod stlačeného vzduchu pro  ruční  nářadí)  a  portálovým jeřábem ve 
středním poli  haly.  Servis  bude  provozován  max.  ve  dvousměnném provozu v denní  době.  

V jižní části objektu pak bude sklad zboží. Mezi skladem a servisem budou situovány 
v I.NP strojovna VZT, elektrorozvodna, údržba, sklady, sociální zázemí atd. a ve II.NP zasedací 
místnost,  sklad,  sociální  zázemí,  šatna,  servis,  učebna,  denní  místnost.  V zadní  části  haly se 
samostatným vstupem z odstavné plochy kamiónů bude zázemí řidičů, které bude v provozu 24 
hod. denně. Zázemí umožní řidičům hygienické služby a možnost individuální přípravy stravy. 

Na východní straně budovy bude administrativní přístavek o rozměrech 12,5 x 49,0 m a 
výšce  13,5  m.  Zde  se  bude  nacházet  v I.NP  školící  místnost,  kotelna,  strojovna,  recepce, 
kanceláře,  denní  místnost,  archiv  a  sociální  zázemí;  ve   II.NP terasa,  hala,  kanceláře,  denní 
místnost  a  sociální  zázemí;  ve  III.NP  hovorna,  dispečink,  kanceláře,  archiv,  server,  denní 
místnost a sociální zázemí. V 1.NP bude umístěna veškerá agenda související s pohybem řidičů 
kamiónů, ve 2.NP administrativní budovy bude situováno veškeré ekonomické oddělení areálu 
(účetní) a ve 3.NP vedení společnosti s logistickým centrem, které řídí pohyb kamiónů a přijímá 
zakázky. Vertikální propojení zajišťuje pevné schodiště a výtah. Obvodový plášť administrativní 
budovy bude prosklen a hmotově oddělen od provozní haly. 

SO-18 Parking 
V západní  části  pozemku  bude  umístěno  146  parkovacích  stání  pro  kamiony  a  11 

parkovacích  stání  nákladních automobilů  pro  servis.  Parkoviště  pro  osobní  automobily bude 
umístěno  ve  východní  části  areálu  (166  parkovacích  stání  a  3  parkovací  stání  pro  imobilní 
osoby). Všechna parkovací stání pro kamiony i pro osobní automobily budou v zámkové dlažbě 
ve skladbě: zámková dlažba tl. 80 mm do kladecí drtě frakce 4-8 mm, KSC I v tl. 180 mm a 
štěrkodrť frakce 0,63 mm v tl. 250 mm. Kamenivo spojené s cementem (KSC ) vytvoří pevnou 
zemní desku, která udrží těžký provoz. Kolem parkovacích míst  budou komunikace z asfaltu 
zakončené obrubníky.

Odvodnění  zpevněných  ploch  bude  provedeno  betonovými  uličními  vpustěmi  s 
litinovými mřížemi  pro  těžký provoz.  Vpusti  budou  napojeny na  deštovou  kontaminovanou 
kanalizaci a na odlučovač ropných látek. 

SO-08 Čerpací stanice PHM
Při jižní hranici parkovací plochy pro kamiony bude umístěna čerpací stanice PHM. 
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Čerpací stanice pohonných hmot (motorové nafty) bude s jedním výdejním stojanem se 
dvěma pistolemi a s podzemní ocelovou dvouplášťovou nádrží o objemu max. 60 m3.

Protože kamión má nádrže po obou stranách tahače, z důvodu úspory času se předpokládá 
umístit do ČS PHM takový typ stojanu, který má přes rám nataženu ještě jednu hadici (tzn. na 
jedno počítadlo stojanu jsou připojeny současně dvě tankovací pistole do dvou nádrží, čímž se 
kamión  rychle  natankuje).  Čerpací  stanice  pohonných  hmot  bude  tedy  s  jedním  výdejním 
stojanem se dvěma pistolemi. V čerpací stanici bude pouze motorová nafta. Konkrétní dodavatel 
ČS PHM zatím není znám. Na stojanu bude umístěn zpětný odvod par. 

Podzemní nádrž byla zvolena především z požárních a bezpečnostních důvodů. Nádrž 
bude ocelová dvouplášťová. Nádrž bude kotvena k železobetonové podzemní desce a obsypána. 
Umístěna  bude  mimo  pojížděnou  část  (mimo  zpevněné  plochy).  Vzhledem  k  významu 
podzemních vod a  jejich  povodí  (vodu čerpají  studny RD v  Tlučné a  Vejprnicích  a  povodí 
zasahuje až Ke Sv. Jiří v Plzni) bude u nádrže umístěn kontrolní systém - jak ve vlastní nádrži 
(indikace  těsnosti),  tak  i  dalším kontrolním systémem (vrty). Pokud by byl problém umístit 
podzemní nádrž vzhledem k vysoké hladině spodní vody (cca ve 3,0 m pod povrchem), byla by 
umístěna nádrž nadzemní. 

Předpokládá se, že ročně se stočí celkem cca 1,6 mil l nafty (1 kamión před výjezdem 
natankuje 500 l, při předpokládaném průměrném výjezdu cca 9-ti kamiónů denně je to cca 270 
kamiónů za měsíc,  tj. 500 x 270 = 135 000 l měsíčně x 12 = 1,62 mil l pohonných hmot ročně). 

SO-09 Myčka nákladních automobilů
V severní  části  areálu  bude  umístěna  v uzavřeném montovaném boxu  typová myčka 

nákladních automobilů. Myčka bude v provozu pouze v denní době. 
Myčka pro nákladní  automobily bude typová kiosková (uzavřený provoz)  s kapacitou 

max. 6 vozidel za hodinu (10 min. cyklus mytí). Využití myčky bude max. dle denní obrátkovosti 
vozidel, tj. v průměru cca 9 vozidel denně.

Spotřeba vody 100 l/min. – 80 % recyklovánovozidlo
El. příkon 9 kW
Výška 5,2 m
Šířka 4,81 m
Délka max.délka vozu + 6 m

Stavby autoumýváren jsou navrhovány a vyráběny jako jednoduché montované, žárově 
zinkované konstrukce. Způsobem opláštění a provedení jsou vyráběny pro celoroční provoz, s 
využitím sendvičových tepelně izolačních panelů, případně jiných konstrukčních oplášťovacích 
prvků. Jedná se o materiály s vysokou životností, výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a 
jednoduchou údržbou. Součástí stavby bude technologická místnost, která slouží pro umístění 
technologie čištění  odpadních vod,  technologie mytí,  případně dalšího vybavení  doplňujícího 
komplexnost služeb ( vysavače, hustiče apod.).

Znečištěná voda z  mycího místa  se  shromažďuje  v sedimentační  jímce,  kde se  usadí 
primární kaly - bláto, písek a přes dělící stěnu s filtrem se zachytí mechanické nečistoty, které 
jsou  ve  vznosu  nebo  plavou  na  hladině.  Sedimentační  jímka  slouží  k  akumulaci  a 
odsedimentování  znečištěné  vody.  Bude  vyrobena z  profilovaných  polypropylenových desek. 
Sedimentační  jímka se  instaluje  na betonovou desku a  je  obetonována.  Objem sedimentační 
jímky bude cca 6 – 13 m3.(v závislosti na typu myčky). Z čerpací komory sedimentační jímky je 
surová voda čerpána do čistírny odpadních vod, kde je vyčištěna fyzikálně-chemickým procesem 
na principu chemické koagulace s následnou filtrací necirkulované vody. Čistírna odpadních vod 
bude vyrobena z nerezové oceli DIN 1.4404 a bude vybavena řídícím systémem zabezpečujícím 

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                                                   Strana 15 (celkem 123)

automatický provoz s možností regulace pH a vodivosti vody na vstupu. Z ČOV je vyčištěná 
voda opětovně vracena přes zásobní jímku do procesu vlastního mytí.

Zásobní  jímka je  určena pro akumulaci  vyčištěné vody pro potřeby dalšího využití  v 
procesu mytí. Voda je ze zásobní jímky odebírána tlakovou stanicí nebo přímo mycím zařízením. 
Zásobní jímka se umísťuje vedle ČOV na rovnou podlahu. Objem zásobní jímky bude cca 1,2 
m3.

Doplňování  vody  z  vodovodního  řádu  do  recirkulačních  systémů  prostřednictvím 
posledních oplachů  nebo i  jiným způsobem je  nutné  především z  důvodu udržení  množství 
rozpuštěných  anorganických  solí  v  recirkulované  vodě  na  přípustné  hranici  tak,  aby nebyla 
ovlivněna kvalita mytí při ekonomicky efektivním provozu.

Automatická  tlaková  stanice  je  určena  pro  čerpání  vody bez  mechanických  příměsí. 
Tlaková  stanice  je  vybavena  jedním  nebo  dvěma  čerpadly.  Čerpadla,  rám  a  potrubí  jsou 
vyrobeny z nerez oceli, tlaková nádoba je ocelová s pryžovou membránou. Stanice bude osazena 
rozvaděči. 

Zpevněné plochy a oplocení
Zpevněné a manipulační plochy o rozloze 3,54 ha  jsou navrženy z asfaltu.  Areál bude 

oplocen, parkoviště pro osobní auta řidičů bude pod kontrolou a přístupné přes závoru se čtecím 
zařízením. V nočním režimu bude v provozu ostraha objektu.

Napojení na inženýrské sítě
Areál bude napojen na stávající rozvod elektrické energie, na stávající vodovod, dešťovou 

a splaškovou kanalizaci a na stávající přípojku zemního plynu. Areál bude napojen na stávající 
technickou infrastrukturu z prostor, kde se bude nacházet nová komunikace, která je podmiňující 
investicí. 

Dopravní napojení
Dopravní  napojení  areálu  bude  z  nové  místní  komunikace  jak  pro  automobilovou 

dopravu tak i pro pěší dopravu.  Nová komunikace bude napojena na Havířskou ulici. Součástí 
komunikace bude chodník s VO. Stavba nové komunikace je související samostatnou stavbou.

Vzhledem k tomu, že na průtahu silnice II. třídy č.203 obcí Nýřany je zakázán průjezd 
těžkých nákladních vozidel, bude těžká nákladní doprava spojená s provozem areálu probíhat 
obousměrně na sever ke komunikaci II/180 a dále dálničním přivaděčem směrem k dálnici D5.

Sadové úpravy
Podél  západní  a  severovýchodní  strany areálu  a  u  parkoviště  pro  osobní  automobily 

budou umístěny travnaté plochy a bude provedena výsadba střední a nízké zeleně. Předpokládá 
se rozsah náhradních výsadeb na cca 8 – 10 ks stromů. 

Požadavky na kácení vzrostlé zeleně
Na ploše posuzovaného záměru jsou dřeviny pouze v iniciálních stádiích svého vývoje a 

zatím nevytvořily souvislé keřové porosty ani vzrostlejší  stromy. Pouze při  východním okraji 
plochy se nachází linie 9 vzrostlých bříz (Betula pendula) a jív (Salix caprea). Pokud budou 
v rámci výstavby pokáceny, bude tak učiněno na základě žádosti právnické osoby o kácení dřevin 
rostoucích mimo les ve smyslu § 8 Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Požadavky na demolice
Na pozemku se nebudou provádět sanační ani bourací práce. 
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Zařízení staveniště
Dodavatel stavby zajistí sociální zařízení staveniště v sestavě mobilních typových objektů 

v kapacitě  odpovídající  max.  počtu  nasazených  pracovníků  stavby  tak,  aby  toto  zařízení 
splňovalo  požadavky  Zákoníku  práce  a  Nařízení  vlády  č. 178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví 
podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při  práci  v platném znění. Bude se  jednat  o  mobilní 
objekty kontejnerového typu, zřízené na plochách zařízení staveniště - šatny a jídelna, hygienická 
zařízení  (kontejner se  sociálním vybavením) a chemická mobilní  toaleta.  Sociální  a  provozní 
staveništní objekty budou vytápěny elektrickou energií.

V rámci zařízení staveniště se nepředpokládá vybudování výrobních zařízení - potřeba 
vlhkých  směsí  apod.  se  pokryje  dovozem  z nejbližších  výrobních  center.  Potřebné  stavební 
materiály a  hmoty budou na staveniště  dovezeny v hotovém resp.  připraveném stavu (beton, 
živice,  armatury). Na ploše  ZS  budou  umístěny pouze  pohotovostní  provozy pro  operativní 
úpravu  stavebních  prvků  (míchačky  malty,  úpravna  armatur  a  atypického bednění)  mobilní 
sklady podle potřeb dodavatele.

Po dobu výstavby bude pro přístup na pozemky staveniště využíváno stávající místní 
komunikace ulice Havířská. 

Potřebné energie  pro  stavbu  budou čerpány z  veřejných sítí  technické infrastruktury. 
Řady budou položeny v předstihu v související stavbě obslužné místní komunikace. 

b) Popis technologického řešení

Areál  spol.  Patinter  Czech  bude  užíván  pro  dopravce  dálkové  nákladní  kamiónové 
přepravy TIR. Kamióny se pohybují po celé Evropské unii.

Součástí areálu bude odstavné parkovací stání pro kamióny o kapacitě 146-ti míst, 11 
parkovacích stání nákladních automobilů pro servis a parkoviště osobních aut o kapacitě 166 
míst  (+  3  PS  pro  tělesně  postižené).  V provozní  hale  bude  překládkový sklad,  servis  aut  a 
administrativní budova. V areálu bude myčka nákladních aut a čerpací stanice pohonných hmot 
(motorové nafty).

Areál společnosti bude v režimu 24 hod. denně vzhledem k charakteru dopravy. Hlavní 
provoz v areálu však bude probíhat ve dvousměnném denním provozu, kdy bude v provozu 
administrativní část, servis, sklad, myčka a ČS PHM. Veškeré noční výjezdy budou plánované a 
kamión bude připraven v denní době. U nočních návratů bude kamiónům přiděleno parkovací 
stání v areálu a řidič vyčká na ranní směnu, kdy odevzdá kamión. 

Provoz  areálu  bude  probíhat  tak,  že  každý  kamion  před  vyjetím  projde  technickou 
kontrolou a je  vybaven potřebnými doklady.  Výjezdy kamionů jsou plánované a  při  nočním 
výjezdu je kamion připraven během denní směny. V noci se pak řidič ohlásí u nočního vrátného a 
kamión pouze opustí areál. 

Při návratu kamiónu je vozu u vrátnice přiděleno odstavné stání a řidič kamión zpětně 
odevzdá společnosti. Pokud je návrat kamiónu v nočních hodinách, musí řidič vyčkat na ranní 
směnu. Po tuto dobu však může využít sociální zázemí se sprchou a kuchyňku pro přípravu své 
stravy. Řidiči spí ve svých kamiónech. 

Noční provoz areálu bude pouze v režimu příjezdů a odjezdů kamionů. Dle dodaných 
podkladů dojde vlivem provozu záměru v denní době k 21 pohybům (rozumí se součet příjezdů a 
odjezdů) osobních aut (příp. lehkých nákladních automobilů) a 16 pohybům kamionů, v noční 
době pak ke 3 pohybům osobních aut a 2 pohybům kamionů. Provoz areálu bude během dne 
rozložen rovnoměrně a převážná část provozu se bude odehrávat v průběhu pracovního týdne. 

Řidiči  kamiónů  jsou  pravidelně  proškolováni  a  před  cestou  vybaveni  potřebnými 
dokumenty, penězi, telefonem a pojištěním. Toto odbavení řidičů probíhá v 1.NP administrativní 
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budovy. Každý kamión je před vyjetím zkontrolován v servisu (brzdy, hydraulika, osvětlení atd.) 
a doplněn motorovou naftou. Vůz opouští areál přes vrátnici se závorou.

Pracovníci administrativy mají k dispozici své sociální zázemí na patrech. Pracovníci 
servisu mají oddělené šatny a sociální zázemí, oddělené jsou i kanceláře, odkud je servis řízen. 
Na servis navazuje sklad náhradních dílů a sklad nebezpečného odpadu. 

Sklad  bude  provozován  pouze  pro  případ  překládky  zboží  nebo  jeho  krátkodobého 
uskladnění  (např.  v  případě  poruchy návěsu)  pro  potřeby společnosti.  Není  provozován  pro 
cílené a komerční skladování. 

Počet zaměstnanců, směnnost, počet pracovních hodin a dnů za rok

Provozní hala sklad:   1 osoba ranní směna 1 osoba odpolední směna
Provozní hala servis: 10 osob  ranní  směna  5 osob odpolední směna
Administrativní budova  :            20 osob ranní směna                     10 osob odpolední  směna  
Celkem: 31 osob ranní směna 16 osob odpolední  směna

V areálu bude pracovat celkem 47 osob. Areál bude v provozu 365 dní v roce, 24 hodin 
denně. 

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

Termín zahájení stavby: srpen 2007
Termín dokončení stavby: květen 2008
Doba výstavby 10 měsíců
Stavba nebude etapizována
Obslužná komunikace 06/2007 - 09/2007
(neřeší ji toto oznámení, ale jde o související a podmiňující stavbu).

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčenými územně samosprávnými celky bude město Nýřany a Plzeňský kraj. 

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 Městský úřad Nýřany, odbor výstavby
- Stavební povolení - bude vydávat Městský úřad Nýřany, odbor výstavby
- Kolaudační rozhodnutí  - bude vydávat Městský úřad Nýřany, odbor výstavby
- Povolení  středního  zdroje  znečišťování  ovzduší  -  bude  vydávat  Krajský  úřad 

Plzeňského kraje.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

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

a) Zábor půdy 

Realizací  záměru  budou  dotčeny parcely uvedené  v následující  tabulce  v katastrálním 
území Nýřany. Realizací stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa ani 
k záboru zemědělského půdního fondu. Investor je vlastníkem dotčených pozemků.

Tabulka č.1: Parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou záměru  

Parc.č.: K.ú. Celková výměra (m2) Kultura:
1781/1 Nýřany 81 797,0 m2 ostatní plocha 

manipulační plocha

1779/1 Nýřany 6 453,0 m2 ostatní plocha 
manipulační plocha

1779/6 Nýřany 408,0 m2 ostatní plocha 
manipulační plocha

Na pozemku se v podstatě nenachází  kulturní  vrstva půdy.  Pokud bude zjištěn menší 
výskyt kulturní vrstvy půdy, bude tato zemina skryta, uložena na okraji pozemku na meziskládku 
a poté využita na sadové úpravy v areálu.  

b) Zemní práce 

Provádění výkopových prací se řídí  normou ČSN 733050 - Zemní práce a dále ČSN 
731001 - Základová půda pod plošnými základy - čl.35, z hlediska ochrany základové půdy proti 
mechanickému porušení a ochrany proti nepříznivým klimatickým vlivům. 

Před vlastním zahájením výkopových prací bude terén srovnán na požadovanou niveletu 
terénu pod podlahou či pod konstrukcí zpevněných ploch. V místech, kde vrstva navážky po 
úpravě terénu přesahuje mocnost cca 0,7-0,8 m, bude tato vrstva v místech výkopových prací 
odstraněna, zbývající vrstva bude řádně dohutněna těžkým vibračním válcem. Před dohutněním 
budou z navážek vytříděny větší  kusy stavebních sutí,  lupku a odpady, které se na pozemku 
nacházejí (např. dřevo, kovy, umělá hmota apod.). Dle těchto předpokladů bude odvezeno cca 
4 500 m3  zeminy a stejné množství dovezeno. Na stavbě bude z hlediska bilance zemních prací 
vyrovnaná bilance. Zemina z výkopů bude použita pod objekt haly. Na stavbu se budou dovážet 
pouze štěrky.

Pro další nutné vyrovnání na požadovanou niveletu terénu bude použit pokud možno jiný 
materiál  než  místní  lupková  drť,  jelikož  má  při  působení  povětrnostních  vlivů  tendenci  se 
rozpadávat až na písčitojílovitou rozbředávající zeminu s lokálními propady ( patrné na všech 
prašných cestách v okolí s lupkovým povrchem). 

Násypy  budou  prováděny  po  jednotlivých  cca  20  až  35  cm  mocných  vrstvách  dle 
použitého  materiálu  (nejvhodnějším místním materiálem pro  použití  do  násypů je  deluvium 
pískovce,vyskytující se při jihozápadním okraji stavby) 
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S ohledem na možnou vazbu mělce zasáklé deštové vody na spodní polohu navážky nad 
méně  propustnou  polohou  původních  vrstev  bude  proveden  před  zahájením  vlastních 
výkopových prací  podél  západního a  severního  okraje  stavby odvodňující  příkop  za  účelem 
odvedení této vody mimo stavbu - propustnou vrstvou zasypaný dren bude umístěn min. 0,4 m 
pod úroveň původního terénu pod spodním lícem navážky. 

c) Chráněná území a ochranná pásma

Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněných územích dle zákona č.114/1992 Sb., 
ani  v  jejich  ochranných  pásmech,  ani  v  jiných  ochranných  pásmech.  Areál  se  nachází  v 
dostatečné vzdálenosti od vodních zdrojů i od lesa. Na pozemcích se nevyskytují chráněná území 
ani  kulturní  památky,  pozemky dotčené  výstavbou  se  nenacházejí  v lokalitě  s předepsaným 
archeologickým  výzkumem.  Doposud  nebyly  v areálu  při  výstavbě  nalezeny  archeologické 
nálezy. 

Na pozemku staveniště je stávající regulační stanice vysokotlaku plynu (věcné břemeno), 
jejíž ochranné pásmo je vymezeno stávajícím oplocením stanice. Stavba nad trubním vedením 
plynu  bude  mimo  ochranná  pásma.  Na  okraji  staveniště  jsou  vedeny  dálkové  a  místní 
telekomunikační kabely. Stavba se nedotkne jejich ochranných pásem. Veškeré podzemní sítě 
budou před zahájením stavby vytýčeny jejich správci. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, 
které jsou kulturní nebo technickou památkou. Staveniště není v památkové zóně. 

d) Demolice:

Demolice se nepředpokládají.

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

Zásobování vodou

Do areálu firmy bude přivedena z veřejného vodovodu, jehož provozovatelem je Vodárna 
Plzeň,  a.s..  Vodovodní  řad  se  nachází  v  budoucí  komunikaci.  Vzhledem  k tomu,  že  na  již 
stávající řad bude napojen další odběratel vody je podmínkou provozovatele zkapacitnění části 
vodovodního řadu v prostoru státní silnice. Jedná se o zvětšení profilu DN80 na profil DN150. 

Napojení  areálu  bude  provedeno novou  samostatnou  přípojkou,  která  bude  ukončena 
vodoměrnou šachtou. Dále bude navazovat venkovní rozvod po areálu a napojení na ZTI.

Výpočet potřeby vody pro sociální účely

Voda  bude  využívána  pouze  pro  potřeby  zaměstnanců.  Technologie  skladového 
hospodářství vodu nevyžaduje. Stravování zaměstnanců bude řešeno dováženými jídly. Myčka 
nádobí nebude instalována.

Výpočet  potřeby  je  proveden  dle  Směrných  čísel  roční  potřeby  vody  (  Vyhláška 
č.428/2001 Sb.). Pitnou vodou bude zásobováno cca 47 zaměstnanců, ve 2 směnném provozu.
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Potřeba areálu

Rozdělení na směny : Administrativa Dělnické Celkem
                                                                                                                  profese                %            
1.směna   20 12 32 68
2.směna                              10                                        5                          15                          32            
Celkem   30 17 47 osob

Specifická potřeba :
Administrativa   40 l/os . směnu
Dělnické profese – špinavý provoz 150 l/os - směnu
Dělnické profese – čistý   60 l/os - směnu

Spotřeba :
Administrativa 32 os x 0,04 m3/os.den 1,28 m3/den
Dělnické profese špinavý provoz 15 os x 0,15 m3/os.den 2,25 m3/den
Dělnické profese čistý provoz                  2 os x 0,06 m  3  /os.den                   0,12 m  3  /den  
Celkem           3,65 m3/den 

                            m  3  /den                m  3  /hod                l/s                          
Qp 3,65 0,15 0,04
Kd = 1,5
Qm 5,48 0,23 0,06
Qrok : 595 m3/rok

Hodinová spotřeba
Max hod spotřeba – 1.směna – nejvíce zaměstnanců

Administrativa Dělnické
                                                                                                                  profese  
1.směna 32 20 12

Denní spotřeba :
Administrativa 20 os x 0,04 m3/os.den 0,80 m3/den
Dělnické profese špinavý provoz 10 os x 0,15 m3/os.den 1,50 m3/den
Dělnické profese čistý provoz                  2 os x 0,06 m  3  /os.den                   0,12 m  3  /den  
Celkem           2,42 m3/den 

Předpokládá se potřeba 80% z Qp v poslední hodině pracovní směny.
Qp = 2,42 m3/směnu … 80 % = 1,94 m3/hod = 0,54 l/s

Teplá užitková voda
Teplá užitková voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači TUV. Topným médiem bude 

horká voda systému ÚT. Cirkulace bude zajištěna cirkulačním čerpadlem vsazeným do potrubí. 
Potrubí  bude  chráněno izolačními  trubicemi.  Ohřev  TUV bude zajištěn  plynovými kotli  pro 
vytápění objektu. 
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Technologická voda
V areálu  bude  potřeba technologická voda pro  provoz  myčky nákladních automobilů. 

Technologické vody v myčce budou v uzavřeném koloběhu a poté budou zneškodňovány jako 
odpad. Potřeba technologické vody 100 l/min z toho 80% je voda recyklovaná. Předpokládá se 
potřeba vody cca 650 l na jedno umytí u 18 m dlouhého kamionu. Denně bude v myčce umyto 
cca  9  nákladních  automobilů,  tj  spotřeba  vody bude  cca  5850  m3.  Denně  bude  dopouštěno 
z veřejného vodovodu cca 1,2 m3 vody a cca 1,2 m3 znečištěné vody bude zneškodňováno jako 
odpad. 

Potřeba požární vody 
V  areálu  budou  nadzemní  hydranty  (rozvod  požární  vody  SO-13),  v objektu  budou 

hadicové  systémy pro  první  zásah  (hydranty)  s tvarově  stálou  hadicí  dl. 30,0  m  o  světlém 
vnitřním průměru 25 mm.

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

a) Materiály pro výstavbu

V průběhu výstavby budou využívány  běžné stavební suroviny a hmoty, které budou 
upřesněny v projektu stavby. Jedná se především o následující:

- železobeton
- beton
- cihelné kvádry POROTHERM 
- sádrokartonové desky 
- minerální tepelná izolace 
- žárově zinkovaný trapézový plech
- izolace proti vlhkosti 
- keramické prvky (dlažba, obklady)
- kovová sekční vrata, plastová okna 
- štěrk, asfalt
- kabely, dráty, PVC potrubí atd. 

Budou  používány stavební  materiály zdravotně  nezávadné.  Rovněž  budou  používány 
takové  materiály,  které  zabezpečí  dostatečnou  zvukovou  neprůzvučnost  obvodového  pláště 
budovy. Stavební materiály budou dováženy dle uvážení dodavatele stavby. 

b) Elektrická energie

Připojení  objektu  na  veřejné  rozvody  elektrické  energie  bude  řešeno  samostatnou 
přípojkou  z napěťové hladiny 22 kV,  na  kterou bude  napojena  nová trafostanice,  která bude 
v majetku  ZČE.  Přípojka  TS  bude vysokonapěťovým zemním kabelem v komunikaci,  areály 
z TS  zemními  kabely NN.  V TS  bude  i  měření  spotřeb  el.  energie.  TS  bude  modulová  pro 
rozšíření na další etapy Patinteru. Na stávající odbočný příhradový stožár vedení 22 kV UXA-
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Liko Nýřany se osadí nový svislý odpojovač. Od nové trafostanice povede zemní kabel NN do 
navrženého objektu, kde na něj budou napojeny vnitřní rozvody NN. 

Trafostanice
Zásobování objektu elektrickou energií bude provedeno z nové trafostanice TS 22/04 kV. 

Transformátor bude olejový, hermetický.  Trafostanice bude vybudována v rámci stavby místní 
komunikace, zbytek výkonu je určen pro areál Cargospolu.

Přípojka NN
Od navržené trafostanice bude provedena zemním kabelem NN přípojka do navrženého 

objektu do prostoru NN rozvodny. 

Elektroinstalace
Instalovaný příkon 300 kW
Soudobý výkon max. 180 kW
Způsob napojení z kioskové trafostanice 400 kW.
Náhradní zdroj elektrické energie dieselagregát není uvažován. 

Popis technického řešení 
Osvětlení  bude  řešeno  převážně  zářivkové  stropními  svítidly,  vprovozní  hale  budou 

zářivková a výbojková svítidla. Dále bude proveden rozvod pro čerpadlo, topení a TUV, pro VZT 
pro kompresorovnu a pro napojení technologie 

V kancelářích a skladech bude proveden běžný zásuvkový rozvod 230 V a rozvod pro PC. 
Dále bude proveden rozvod pro čerpadlo topení a TUV, pro VZT pro kompresorovnu.

Rozvod  bude  proveden  kabely  CYKY  pod  omítkou  ev.  na  povrchu  ve  žlabech  a 
vkládacích lištách. Pro napájení el. rozvodu budou osazeny rozvaděče v místnosti rozvaděčů NN 
a v podružných rozvaděčích obsahujících příslušné jištěné vývody. 

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie bude  3,0 MWh/rok.

c) Zemní plyn

Plynová přípojka
Dodavatelem zemního plynu je Západočeská plynárenská a.s. Plzeň. Areál bude napojen 

na stávající regulační stanici VTL plynovodu, která se nachází na dotčeném pozemku. Ochranné 
pásmo stanice je vymezeno oplocením. 

Plynová kotelna 
V objektu administrativy budou pro vytápění instalovány moderní plynové kondenzační 

kotle  s vysokou účinností  (až  109 %).  Osazeny budou dva kotle  Viessmann Vitodens 300 – 
49 kW  v turbo  provedení  a  dva  kondenzační  kotle  Viessmann  Vitocrossal  300  -187 kW. 
Odkouření kotlů bude do dvou komínových průduchů (dvou průmyslových komínů) o vnitřním 
průměru 2x 300 mm. Výška komínů bude 15,0 m. 

Předpokládaná maximální spotřeba zemního plynu bude 48 m3.h-1,  roční spotřeba pak 
105 000 m3.

d) Teplo
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Celková bilance nároků na teplo je následující: 
Administrativa    720 GJ/rok 
Servis 1 950 GJ/rok
Sklad 2 130 GJ/rok
VZT 1 000 GJ/rok
Celkem: 5 800 GJ/rok

e) Vzduchotechnika

Technologické  vybavení  provozní  části  a  umístění  kanceláří,  hygienického  zázemí 
včetně šaten neumožňuje zajistit dostatečně přirozené větrání v plném rozsahu. Proto je podle 
potřeby  technologie  provozu  a  hygienických  požadavků  navrženo  větrání  od  jednoduchého 
odsávání až po složitější teplovzdušné vytápěcí a větrací zařízení s rekuperací tepla z odpadního 
vzduchu. 

Výměna vzduchu u servisní haly bude 1,5 x za hodinu - teplovzdušné větrání (pro letní 
období se uvažuje s přirozeným větráním - okna, vrata, světlíky). Pro zkoušení vozidel bude 
větrací  systém  doplněn  nárazovým  odsávacím  zařízením  o  výkonu  1200  m3/hod  na  jedno 
vozidlo. Pracoviště - servisní kanály musí mít přívod čerstvého vzduchu s množstvím vzduchu 
rovnajícímu se minimálně pětinásobnému objemu podúrovňového prostoru. 

Skladové  prostory  náhradních  dílů  se  vybaví  nárazovým  podtlakovým  větráním  s 
maximální výměnou 0,5 až 1 x za hodinu. Dávky čerstvého vzduchu na osobu budou v objektu 
skladu 70 m3/hod a v prostorech administrativy 60 m3/hod.  

Popis vzduchotechnických zařízení 

1) Větrání   a   vytápění servisní haly   
Vzduchotechnické  zařízení  servisního  prostoru  bude  zajišťovat  jak  větrání  tak  i 

vytápění. Vzhledem k použité technologii se nepočítá s významnějším znečištěním ovzduší v 
hale.  Vlastní  vzduchotechnické  zařízení  se  bude  skládat  z  cirkulační  kompaktní 
vzduchotechnické jednotky HOVAL DHV velikost 6 (4 kusy) umístěné pod střechou. Vzduch je 
vyfukován shora, cíleně a bezprůvanově do oblasti pobytu osob. 

Jednotky zajišťují úhradu tepla pro větrání - odsávání výfukových plynů. Vlastní větrání 
servisní haly bude zajištěno střešním ventilátorem. Vzduchotechnické jednotky HOVAL zajistí 
dokonalé  promíchání  venkovního  vzduchu  se  vzduchem  vnitřním,  tak  aby  nedocházelo 
obtěžování pracovníků studeným pronikajícím venkovním vzduchem. Část odsávaného vzduchu 
je hrazena VZT zařízením číslo 4 (800 m3/hod). 

V servisní hale je navrženo odsávání výfukových plynů s připojením na výfuk vozidla - 
2 kusy (jednotkové odsávání pro krátkodobý provoz). Navrhuje se odsávací buben s pružinovým 
navíjením  typ NEDERMAN  -  odsávací  jednotka  s  radiálním  ventilátorem  N  16.  Umístění 
odsávacích jednotek je pod stropem. 

2) Větrání   a   vytápění skladovací haly   
Vzduchotechnické zařízení skladu bude zajišťovat jak větrání tak i vytápění. Nepočítá se 

s významnějším znečištěním ovzduší ve skladu. 
Vlastní  vzduchotechnické  zařízení  se  skládá  z  pěti  cirkulačních  kompaktních 

vzduchotechnických jednotky HOVAL DHV velikost  6  umístěných pod střechou.  Vzduch je 
vyfukován shora, cíleně a bezprůvanově do oblasti pobytu osob. 

Vlastní větrání servisní haly bude zajištěno dvěma střešními ventilátory. 
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3) Větrání kanceláří   a   hygienického zařízení   
Větrání kanceláří, denní místnosti, příjmu, šaten, sprch a WC zajistí vzduchotechnické 

zařízení s filtrací, rekuperací a ohřevem přiváděného vzduchu. Vzduchotechnické zařízení bude 
sestaveno z přívodu upraveného vzduchu a ze zařízení pro odvod vzduchu. Přívod i odvod jsou 
dílčí části větrací jednotky a pracují současně. VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT v 
l.NP.  Přívodní  část  obsahuje  krom  jiného  filtr  EU5,  deskový  rekuperátor  a  vodní  ohřívač 
vzduchu. Odvodní část je osazena odvodním ventilátorem a deskovým rekuperátorem. 

4) Větrání servisních kanálů 
Větrání zajišťuje nízkotlaké vzduchotechnické zařízení s filtrací a ohřevem vzduchu v 

zimě. Zařízením se přivádí část čerstvého venkovního vzduchu a část oběhového vzduchu ze 
servisní haly. V letním období bude přiváděn pouze venkovní vzduch. 

Vzduchotechnické zařízení sestává z přívodu upraveného ohřátého vzduchu. Venkovní 
nasávaný vzduch a oběhový vzduch prochází filtrační komorou, v zimním a přechodném období 
je dohříván vodním ohřívačem a dále je rozveden potrubím vedeným v podlaze do jednotlivých 
servisních kanálů (přívod vzduchu boční vyústkou s roztečí cca 1 m). Vzduch z kanálů odchází 
do servisní dílny. 

5)   Větráni kanceláří, zasedacích místností a hygienického zařízení v     2.NP     
Větrání  kanceláří,  zasedací  místnosti,  denní  místnosti,  šaten,  sprch  a  WC  zajistí 

vzduchotechnické zařízení s filtrací, rekuperací a ohřevem přiváděného vzduchu. 

6) Větrání kompresoru 
Odvod vzduchu z místnosti agregátu se navrhuje pomocí ventilátoru. Odváděný vzduch 

je vyfukován do venkovního prostoru nebo v zimě do místnosti myčky. 

7) Klimatizace  serveru 
Místnost  serveru  se  podle  požadavku  technologie  vybaví  chladící  jednotkou  SPLIT. 

Systém pracuje v režimu chlazení a skládá se z venkovní jednotky, zahrnující chladící kompresor 
a kondenzátor chlazený venkovním vzduchem (jednotka je umístěna vně objektu na střeše), a 
vnitřní jednotky,  zahrnující  výparník a ventilátor na dopravu cirkulačního vzduchu. Venkovní 
jednotka je propojena s vnitřní jednotkou chladícím okruhem. 

8) Drobná odsávací zařízení 
Řeší odvětrání skladů náhradních dílů. Odsávací zařízení je rozděleno na 3 nezávislé 

zařízení, z nichž každé je opatřeno ventilátorem. Systém větrání je založen na přívodu vzduchu z 
okolních prostor přes mřížky osazené ve dveřích nebo příčkách. 

K zabezpečení provozu vzduchotechniky jsou nutné následující energie a media: 
- elektrická energie 
- topné medium 

Elektrická energie 
Rozvodná soustava 3x 400/230 V,50 Hz. Maximální instalovaný příkon všech elektromotorů a 
chlazení (topení) P = 44,4 kW. Maximální okamžitý odběr elektrického proudu při uvažované 
současnosti chodu vzduchotechnických zařízení bude 35 kW.

Topná voda 70/55°C 
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Platí  pro  vzduchotechnická  zařízení  (jednotky)  vybavené  vodním  ohřívačem  vzduchu. 
Maximální odběr tepla pro vzduchotechniku při  extrémních venkovních výpočtových stavech 
(-15°C):
Hala - servis 105 kW
Hala - sklad   75 kW
Zařízení VZT číslo 3   36 kW
Zařízení VZT číslo 5   36 kW
Celkem: Q =    252 kW/hod*.

*Ve spotřebě tepla je zahrnuta potřeba tepla nutná pro vytápění servisní haly a haly - skladu. 
Vzduchotechnické jednotky pro zařízení číslo 1 a číslo 2 budou mít vodní výměník navržený 
jak na výkon potřeby tepla větrání tak i vytápění. 

Protihluková opatření 
Zařízení,  tj.  vzduchovody budou  podle  potřeby na  základě  výpočtu  opatřeny tlumiči 

hluku. Napojení vzduchotechnických potrubních rozvodů k ventilátorům bude provedeno přes 
pružné  vložky.  K  zamezení  přenosu  chvění  do  stavební  konstrukce  bude  vzduchotechnické 
potrubí  pružně  zavěšeno  (podloženo  pryží)  a  v  místě  prostupu  stavební  konstrukcí  obaleno 
izolací z nehořlavého materiálu.

f) Stlačený vzduch

Rozvod stlačeného vzduchu bude pouze pro potřeby servisu (některé ruční nářadí, huštění 
pneumatik). Rozváděn bude vzduch s přetlakem 13 barů s výkonem 720 l/min. Příkon 7,5 kW, 
hlučnost 71 dB, 2 ÷ 3 mg/m3 zbytkového podílu oleje ve stlačeném vzduchu. Kompresor bude 
šroubový, elektrický, typ Enduro 3 AM – 7 –13 – B1.

g) Používané chemické látky a přípravky 

Chemické látky a přípravky se budou používat v prostoru servisu, v myčce nákladních 
automobilů  a  u  čerpací  stanice  PHM.  V prostorech  administrativy  budou  používány  běžné 
kancelářské potřeby. 

Servis
Servis bude podle potřeby odebírat náhradní díly k autům. Dále zde budou používány 

motorové oleje,  převodové oleje,  hydraulické oleje,  nemrznoucí  kapaliny,  chladící  kapaliny, 
brzdové kapaliny,  mazací tuky, barvy, ředidla, rozpouštědla a odmašťovače, mycí prostředky. 
Při servisu bude také vyměňován motorový olej, takže zde bude vznikat odpad - vyjeté oleje. 

V následující  tabulce  je  uvedeno  maximální  skladované  množství  jednotlivých 
používaných přípravků a jejich obvyklé složení. Bezpečnostní listy nebyly k dispozici, protože 
provozovat  areálu  zatím neví,  které  přípravky bude konkrétně  používat.  V areálu  musí  být 
zpracován  plán  havarijních  opatření  s uvedením  všech  opatření,  které  zabrání  havarijnímu 
úniku těchto chemikálií. 

Tabulka č.2: Charakteristika používaných chemických látek a přípravků   

Druh přípravku Maximální 
skladované 
množství

Chemické složení
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Motorové oleje 200 l -  1000 l Dieselový motorový olej
Převodové oleje 400 l Olej, antikorozní přísady

Hydraulické oleje 60 l Hluboce rafinované ropné produkty a 
aditiva

Nemrznoucí kapaliny 200 l chladící kapalina na bázi etandiolu
Chladící kapaliny 200 l chladící kapalina na bázi etandiolu
Mazací tuky 60 kg Minerální oleje, lithné mýdlo, silikáty
Mycí prostředky 400 l tenzidy
Barvy, ředidla, rozpouštědla 
a odmašťovače

100 l Barvy a ředidla obsahující alkoholy, např. 
ethanol nebo aceton

Čistidla 100 l Anorganické sole, tenzidy, aditiva
Brzdové kapaliny 200 l na bázi glykol etherů

ČS PHM
Do  nádrže  ČS  PHM  bude  doplňována  motorová  nafta.  Na  ČS  PHM  bude  probíhat 

pravidelný  autorizovaný  servis.  Maximální  skladované  množství  nafty  bude  60000  l. 
Předpokládá se, že ročně se stočí celkem cca 1,6 mil l nafty. 

Myčka nákladních automobilů
Při  mytí  automobilů  se  předvším  používají  čistící  koncentráty,  konzervační  vosky, 

urychlovače sušení, šampony, aktivní úpěny a pěnové vosky. Spotřeba šamponu se předpokládá 
cca 250 ÷ 350 g/vozidlo, spotřeba vosku cca 200 ÷ 300 g/vozidlo.

Pro  úpravu znečištěné vody se  používají  přípravky k odstranění  pachů v  odpadových 
jímkách a myčkách automobilů s recyklací vody a vločkovací a srážecí prostředky. 

Pro údržbu mycí linky se používají přípravky pro mytí obkladů v myčce a vazelíny pro 
promazávání mycí linky.  

Provozní náplně myčky automobilů
Alkalický čistící koncentrát  - čistící prostředky na bázi nepolárních tenzorů. Použité tenzidy jsou 

všechny  velmi  dobře  biologicky  odbouratelné  a  ve  vodě  se  chovají  neutrálně  vůči 
životnímu prostředí. 

Konzervační vosk -  konzervační prostředek na bázi kationtogenních tenzorů zajišťující rychlé 
sušení s inovativním dodáním lesku.

Urychlovač sušení s voskem - sušící přípravek na bázi vosku a kationtových tenzidů. Napomáhá 
sušení, zajišťuje konzervaci a ochranu laku.

Kartáčový šampon - šampon na bázi neionogenních a aniontových tenzorů, silně koncentrovaný 
šampon  se  silným  čistícím  účinkem.  Použité  tenzidy  jsou  velmi  dobře  biologicky 
odbouratelné a chovají se v odpadních vodách neutrálně.  

Aktivní pěna - silně pěnící čistící koncentrát na bázi aniontových tenzidů určený pro kartáčová a 
portálová  zařízení.  Obsahuje  lubrikační  prostředek  chránící  hrany  laku.  Speciální 
integrovaná složka šíří v zařízení vůni. Pění i v případě tvrdé vody. 

Pěnový vosk - vysoce koncentrovaný mikropěnový konzervační prostředek bez minerálních olejů 
a benzínových uhlovodíků. Přípravek garantuje dlouhodobou ochranu díky konzervačnímu 
účinku. 

Přípravky pro zařízení k recyklaci vody.
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Např.  Quick-Fit  -  přípravek  pro  odstranění  nepříjemných  pachů  v  odpadových  jímkách  a 
myčkách  automobilů  s  recyklací  vody,  který  zamezuje  hnilobným  procesům  a  činí 
neúčinnými  zápach  tvořící  bakterie  v  koloběhu  odpadových  vod.  Quick-Fit  zbavuje 
odpadové vody ekologicky neslučitelných přísad. Quick-Fit zaručuje, že neobsahuje vzorce 
AOX. Neobsahuje chlór. Při prvním použití se dávkuje nejméně 150 ml přípravku Quick-
Fit/m3 použité vody. K preventivnímu používání je denní dávka snížena na cca 35 ml/m3. K 
ozdravění  silně páchnoucích odpadních jímek je  třeba zvířit  hnilobný povlak hadicí  se 
stlačeným vzduchem nebo  vysokotlakou  tryskou a  provést  šokovou  desinfekci  500  ml 
Quick-Fit na m3 odpadní vody. 

Např.  Mono-Flock-Plus nebo Duo-Flock -  vločkovací a srážecí  prostředek s  hydroxygelem s 
dojnásobně  rozšířeným  pracovní  rozsahem  pH.  Přípravek  se  přidává  nezředěný 
dávkovacím  čerpadlem  v  odpovídajícím  místě  přítoku  odpadní  jímky.  Podle  stupně 
znečištění  oběhové  vody a  používaných  čistících  a  ošetřujících  výrobků  se  přidává  v 
rozmezí 30-70 ml na krychlový metr vody.

Údržba mycí linky
Přípravek na mytí obkladů v myčce - kapalný viskózní, silně kyselý speciální čistící prostředek 

bez  škodlivé  kyseliny sírové.  Odstraňuje  obtížně  odstranitelné  nečistoty,  jako  je  vodní 
kámen,  vrstvy močoviny,  kotelní  kámen,  rez,  cementové  a  betonové  krusty.  Obsahuje 
aktivní kyseliny a zvlášť vybrané kombinace siťovadel pro čištění pórů a pro odstraňování 
tuků při optimální šetrnosti k povrchu. 

Tekutá  vazelína  -  víceúčelový  tuk  bez  mýdel,  který  si  zachovává  své  vlastnosti  v  širokém 
teplotním rozmezí od -30oC do 250oC. Výborně maže veškeré součástky. Při nanášení je 
tekutý  a  po  několika  sekundách  vytváří  pevný  kluzný  film.  Odpuzuje  vodu,  nekape, 
nezastarává. Odolává chemicky aktivní atmosféře. 

Všechny  výše  uvedené  chemické  přípravky  jsou  dodávány  v balení  v kanystrech  o 
objemu 25 l. Pouze tekutá vazelína je v tubě o objemu 300 ml. V myčce a v servisu budou tyto 
přípravky skladovány v množství maximálně jeden načatý a jeden rezervní kanystr od každého 
přípravku. Kanystry budou umístěny ve skladu v havarijních vanách. 

Skladování chemikálií
Chemické  látky a  přípravky budou  skladovány v prostoru  vyčleněném ke  skladování 

chemikálií  a stavebně zabezpečeném a do tohoto prostoru budou mít přístup pouze povolané 
osoby. Sklad bude stavebně zabezpečen, bude v něm umístěna havarijní jímka pro případ úniku 
chemikálií o kapacitě největší nádoby nacházející se ve skladu. Oleje budou skladovány ve 200 l 
sudech. 

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

a) Nároky na dopravní infrastrukturu

Dopravu do areálu, v areálu a z areálu je možno rozlišit následovně:
a) Doprava ve fázi výstavby 
b) Doprava ve fázi trvalého provozu areálu

ad a) Doprava ve fázi výstavby
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Po dobu výstavby dojde na přilehlých komunikacích ke zvýšení dopravní intenzity z důvodu 
dopravy stavebních  materiálů.  Rozsah  vlivu  se  však  nyní  nedá  zhodnotit,  neboť  není  jasné 
množství a druh přepravovaného materiálu po pozemních komunikacích. Bude se však jednat o 
vliv časově omezený. Největší  intenzita dopravy bude v době zemních prací, kdy bude nutno 
odvézt  navážky nevhodné  pro  zakládání  a  dovézt  jinou  vhodnou  zeminu.  Období  výstavby 
s předpokládanou nejvyšší průjezdností je první a druhá etapa, kdy se počítá se s nasazením 5 
NA s cca šestinásobnou obrátkovostí za pracovní dobu (předpokládaná pracovní doba 14 hodin).

ad b) Doprava ve fázi trvalého provozu areálu

Předpokládaná intenzita  dopravy vyvolaná provozem areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  dle 
odhadů  investora  bude  9  kamionů  denně  (18  jízd)  a  12  osobních  a  lehkých  nákladních 
automobilů  denně  (24  jízd).  Příjezdová  trasa  pro  kamiony  bude  výhradně  od  severu  od 
křižovatky Havířské ulice se silnicí  II/180 (na průtahu silnice II/203 přes Nýřany je zakázán 
provoz TNA), osobní a lehké nákladní automobily budou jezdit po Havířské ulici na křižovatku 
se silnicí II/203.

Tabulka č.3: Intenzity dopravy v úseku Havířská ulice(MK mezi   II/203 a II/180)     

Stávající doprava (rok 2007) Vyvolaná doprava (rok 2010)

od: jízdy jízdy jízdy od: jízdy jízdy jízdy
do: OA LNA TNA do: OA LNA TNA
den (6,00 -22,00) 955 56 24 den (6,00 -22,00) 20 1 16
noc (22,00 - 6,00) 238 14 6 noc (22,00 - 6,00) 3 0 2

jízdy = auta x 2 jízdy = auta x 2
TNA = těžké nákladní automobily
LNA = lehké nákladní automobily
OA = osobní automobily

Celková doprava (rok 2010 bez záměru) Celková doprava (rok 2010 se záměrem)

od: jízdy jízdy jízdy od: jízdy jízdy jízdy
do: OA LNA TNA do: OA LNA TNA
den (6,00 -22,00) 1041 61 26 den (6,00 -22,00) 1061 62 42
noc (22,00 - 6,00) 259 15 7 noc (22,00 - 6,00) 262 15 9
jízdy = auta x 2 jízdy = auta x 2

Tabulka č.4: Stávající a výhledové intenzity automobilové dopravy na okolních komunikacích   
v     roce 2007 a 2010   

komunikace Úsek Intenzity dopravy bez provozu záměru Intenzity dopravy s provozem záměru
Rok 2007 Rok 2010 Rok 2007 Rok 2010

den 
(6 –22)

noc
(22–6)

den 
(6 –22)

noc
(22–6)

den 
(6 –22)

noc
(22–6)

den 
(6 –22)

noc
(22–6)

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká

Celkem/
těžká
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Havířská centrum Nýřan - úroveň 
odbočení k areálu (konec 

obce)
1035/24 258/6 1128/26 281/7 1046/24 260/6 1139/26 286/7

komunikace 
III.třídy 
(výjezd 
z Nýřan)

úroveň odbočení k areálu 
(konec obce) – křížení 

s komunikací č.180 1035/24 258/6 1128/26 281/7 1062/40 262/8 1155/42 288/9

komunikace 
č.180

sjezd/výjezd z dálnice  - 
křížení se silnicí č.230 4128/1040 416/144 4128/104

0 416/144 4155/1056 420/146 4155/1056 420/146

křížení se silnicí č.230 - 
křížení s komunikací III. 

třídy (od Nýřan) 
2096/800 240/104 2096/800 240/104 2123/816 244/106 2123/816 244/106

dálnice D5 Plzeň západ – Nýřany 16784/
7040

3712/
2728

16784/
7040

3712/
2728

16798/
7048

3714/
2730

16798/
7048

3714/
2730

Nýřany – Heřmanova Huť 13982/
6192

3344/
2536

13982/
6192

3344/
2536

13966/
6200

3346/
2538

13966/
6200

3346/
2538

příjezdová komunikace 
(Havířská – vjezd do 

areálu)
0/0 0/0 0/0 0/0 37/16 5/2 37/16 5/2

účelové 
vnitroareálové 
komunikace

I.  vjezd – park. pro 
osobní auta 0/0 0/0 0/0 0/0 37/16 5/2 37/16 5/2

II. park. pro osobní auta – 
park. kamionů 0/0 0/0 0/0 0/0 16/16 2/2 16/16 2/2

III. park. pro osobní auta 0/0 0/0 0/0 0/0 21/0 3/0 21/0 3/0

Doprava v klidu

Areál je navržen pro pohyb cca 150 kamiónů. Vzhledem k celoročnímu pohybu kamiónů 
po zemích Unie je počet odstavených kamiónů a jejich obrátkovost velmi malá. V průměru 15 - 
17 kamiónů denně.

Pro nákladní dopravu je určeno 146 parkovacích míst ve dvou řadách po dvou šikmých 
stáních. Každý kamión má přiděleno své místo. Kontrolu nad přidělením parkovacího místa má 
vrátný. Pro servis je vyčleněno dalších 11 parkovacích míst. Jedná se o parkovací stání souprav 
pro dlouhodobé opravy. 

Parkování je vyčleněné a přístupné jen řidičům kamiónů přes závoru se čtečkou karet. 
Parkoviště je pod 24 hod. ostrahou. 

Ostatní parkoviště pro osobní auta v areálu jsou pro zaměstnance administrativy a pro 
návštěvy (166 parkovacích stání + 3 místa pro TPO). Tato parkovací stání nelze užívat v nočním 
režimu areálu.

b) Nároky na jinou infrastrukturu

Areál bude napojen na  stávající inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická energie, 
zemní plyn). 
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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)

a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší

Výstavba

Během výstavby areálu se nepředpokládá vznik bodových zdrojů znečišťování ovzduší.

Výhledový stav – období provozu - rok 2010

Plynová kotelna 

Popis
V objektu administrativy budou pro vytápění instalovány moderní plynové kondenzační 

kotle s vysokou účinností  (až 109 %).  Osazeny budou  dva kotle Viessmann Vitodens 300 – 
49 kW v turbo  provedení  a  dva  kondenzační  kotle Viessmann  Vitocrossal  300  -187 kW. 
Odkouření kotlů bude do dvou komínových průduchů (dvou průmyslových komínů) o vnitřním 
průměru 2x  300 mm.  Výška komínů bude 15,0 m. Všechny kotle  Viessmann jsou  vybaveny 
modulovaným sálavým hořákem MatriX, který vyniká nízkými emisemi NOx a CO hluboko pod 
přísnými limity ekologické značky „Modrý anděl“. Dle informací výrobce jsou emise NOx i CO 
menší než 15 mg/kWh.

Předpokládaná maximální spotřeba zemního plynu bude 48 m3.h-1,  roční spotřeba pak 
105 000 m3.

Zařazení zdroje

Provozování kotelny jako zdroje znečišťování ovzduší musí být v souladu s požadavky 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a 
jeho  prováděcích  předpisů,  které  se  vztahují  na  hodnocené  zdroje  znečišťování  ovzduší,  tj. 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou 
se  stanoví  seznam  znečišťujících  látek,  obecné  emisní  limity,  způsob  předávání  zpráv  a 
informací,  zjišťování  množství  vypouštěných  znečišťujících  látek,  tmavosti  kouře,  přípustné 
míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování v platném znění. 

Kotelna je je podle bodu 1.1.4. „Spalovací zařízení spalující plynná paliva o jmenovitém 
tepelném výkonu 0,2 MW a větší, ale jmenovitý tepelný příkon je menší než 50 MW“ přílohy č.4 
nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisních limity a další podmínky provozování 
spalovacích  stacionárních  zdrojů  znečišťování  ovzduší  středním  zdrojem  znečišťování 
ovzduší. 
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Emisní limity

Emisní  limity pro spalovací  zařízení  spalující  plynná paliva (bod 1.1.4 přílohy č.4)  z 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro agregáty o výkonu 0,2 a větší, ale 
jmenovitý tepelný příkon menší než 50 MW.

Tabulka č.5: Emisní limity pro spalovací zařízení spalující plynná paliva (bod 1.1.4   přílohy č.4)  

Jmenovitý tepelný výkon 
(MW)

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové 
podmínky a suchý plyn) pro

Tuhé 
zneč. 
látky 

 Oxid 
siřičitý 

Oxidy 
dusíku 
jako NO2 

 Oxid 
uhelnatý 

Organické 
látky jako
suma uhlíku 

Referenční 
obsah
kyslíku  % 
O2

0,2  a  větší,  ale  jmen. 
tepelný  příkon  menší 
než 50 MW 

501) 

 
 352) 
9003) 

 200 
 3004) 

 100 
 

 nest. 
 

3

Odkazy:
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, 
bioplyn, propan či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinerií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn 
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

Čerpací stanice PHM

Popis
V ČSPH umístěné při jižní hranici areálu bude distribuována výhradně motorová nafta. 

ČSPH bude tvořena jednou podzemní nebo nadzemní dvouplášťovou nádrží o objemu 50 až 
60 m3 (konkrétní řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace, na emise do 
ovzduší umístění a velikost nádrže nemá vliv) a jedním výdejním stojanem s rychlostí výdeje až 
80 l nafty za minutu. ČSPH bude opatřena rekuperací I. stupně, tzn. že při plnění zásobní nádrže 
z autocisterny bude  možno  propojit  parní  prostory nádrže  a  autocisterny.  Emise  VOC proto 
budou  při  příjmu  nafty  téměř  nulové,  protože  nasycené  páry  vytěsněné  ze  zásobní  nádrže 
stáčenou naftou budou jímány a následně odvezeny autocisternou. Riziko požáru bude ošetřeno 
jak umístěním mobilních a přenosných hasicích přístrojů v místě čerpání PHM, tak zpracování 
požárních poplachových směrnic. Konstrukčně bude čerpací stanice opatřena uzemněním.

Množství emisí
Investor odhaduje průměrnou 1 600 m3 za rok, maximální roční výtoč nafty 3 000 m3 za 

rok. Při rychlosti výdeje 80 l za minutu bude docházet při maximální roční výtoči k emisi VOC 
cca  625 hodin  za  rok.  Pro  odhad emisí  VOC lze  použít  emisní  faktor  20  g VOC na  1  m3 

manipulované nafty uvedený v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. v bodě 15. Tato hodnota 
představuje obě manipulace (příjem a výdej) za předpokladu, že ČSPH není vybavena žádným 
zařízením na omezování emisí.  Zde však bude instalována rekuperace I. stupně,  proto emise 
VOC budou 10 g VOC na 1 m3 vydané nafty, což při předpokládané rychlosti výdeje 80 l za 
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minutu a celkové výtoče 3 000 m3 bude 0,0133 g.s-1 VOC. Celková roční emise pak bude 30 kg 
VOC za rok. 

Zařazení zdroje
Zařízení na skladování a čerpání nafty je podle bodu 4.8. „Čerpací stanice a zařízení na 

dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem“ přílohy č.1 
nařízení  vlády č.615/2006 Sb.,  o  stanovení  emisních limitů a dalších podmínek provozování 
ostatních zdrojů znečišťování ovzduší středním zdrojem znečišťování ovzduší. 

Emitované látky a jejich emise
U čerpacích stanic jsou dva hlavní zdroje úniku škodlivin.  Jde o stáčení  při  dodávce 

suroviny a dále její výdej do nádrží automobilů. Při obou manipulacích vznikají emise. 
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny 

převážně  těkavými  organickými  látkami  (VOC –  volatile  organic  compouds),  které  zásadně 
ovlivňují  kvalitu  ovzduší.  Nyní  je  používána  definice,  která  VOC  definuje  jako  jakoukoliv 
organickou sloučeninu nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční 
bod  varu  je  menší  nebo  roven  250°C,  při  normálním atmosférickém tlaku  101,3  kPa.  Tuto 
podmínku splňuje většina alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně 
uhlíkovými  atomy,  alkoholů  s  6  a  méně uhlíkovými atomy,  aldehydů a ketonů s  8  a  méně, 
monokarboxylových kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy. 
Hlavním faktem je jejich podpora vzniku přízemního ozonu. Přízemní ozon ničí lesy, vegetaci, 
úrodu, poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských aglomeracích. VOC 
jsou schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např. oxidy dusíku, aj. Některé 
složky  VOC  ohrožují  ochrannou  vrstvu  stratosférického  ozonu  a  podporují  vytváření 
skleníkového efektu.

Emise  VOC  vznikají  při  manipulaci  se  surovinou,  kdy kapalina,  čerpaná  do  nádrže 
(cisterna, zásobník i nádrž aut), vytlačuje páry zaplňováním prostoru a tyto unikají mimo, do 
ovzduší. U nafty jsou koncentrace o cca dva až tři řády nižší, než pro benziny.

Dle Vyhlášky č.229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz 
vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich  jakosti  se při 
sledování jakosti motorové nafty sleduje zejména následující:
   1. cetanové číslo,
   2. cetanový index,
   3. hustota při 15 st.C,
   4. destilace:
      - odpařené množství při 250 st.C,
      - odpařené množství při 350 st.C,
      - 95 % (V/V) předestiluje při teplotě
   5. polycyklické aromatické uhlovodíky,
   6. obsah síry,
   7. filtrovatelnost  - pouze  v přechodném a zimním období (od 1.10. do 14.4.),
   8. teplota  vylučování parafinů  -  pouze v zimním období (od 16.11. do 28./29.2.),
   9. bod vzplanutí,
  10. obsah esterů

Emisní limit
Obecný emisní limit pro čerpací stanice dle vyhlášky č.356/2002 Sb. v platném znění pro 

uhlovodíky je 50 mg/m3. Jednorázová měření emisí se provádějí u středních zdrojů znečišťování 
ovzduší jednou za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího 
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měření (§ 8 odst.2 písm. d) vyhlášky č.356/2002 Sb.). Při dodržování provozní kázně (těsnosti 
systému) ČS neobtěžuje okolí zápachem. 

Vypočítané emise

Emise  NOx a  CO z kotelny byly vypočteny na  základě  garantovaných hodnot,  emise 
ostatních znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních faktorů dle NV č. 352/2002 Sb.

Tabulka č.6: Přehled bodových zdrojů znečišťování ovzduší - rok 2010   

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 VOC

Kotelna 1088 952 15 0,16377 45 0,3 2188 0,001967 0,001967 0,000267 ---
ČSPH 1020 884 1 0,00133 15 0,1 625 --- --- --- 0,01333

Odlučovač ropných látek bude malým zdrojem znečišťování ovzduší.

Světelné znečištění

Světelným znečištěním je viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat 
osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z 
umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího 
ovzduší účelově směrováno. 

Venkovní osvětlení areálu bude řešeno ocelovými sloupy s výložníky v počtu max. 25 ks 
o  výšce 6  -  15  m. Osvětlení  areálu  bude  řešeno  tak,  aby  nedocházelo  v okolí  areálu  ke 
světelnému znečišťování.  Toto bude řešeno volbou sodíkových výbojek a orientací  světel  do 
areálu. 

b) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší

Výstavba

Plošným zdrojem  znečišťování  ovzduší  bude  tato  stavba  v době  výstavby,  kdy bude 
prováděn  větší  rozsah  zemních  prací.  Emise  prachu  a  sekundární  prašnost  bude  vznikat  při 
úpravě terénu. Emise budou vznikat také při pokládce předpokládaného živičného povrchu na 
manipulačních plochách a komunikacích, ale i tyto práce budou prováděny v omezeném rozsahu. 

Při  realizaci  stavby  lze  předpokládat  na  staveništi  a  v jeho  bezprostřední  blízkosti 
zvýšené emise  výfukových plynů a prachu, pokud se nezamezí vzniku sekundární prašnosti 
jako důsledku nedostatečné údržby manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. 
Prašnost během realizace stavebních prací bude minimalizována technologickými opatřeními. 
Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti 
maximálně zamezí. Provoz zařízení staveniště bude pouze dočasný do doby dokončení vlastní 
stavby. 

Množství  emitovaných  škodlivin  je  velmi  problematické  stanovit,  protože  množství 
polétavého  prachu  bude  záviset  především  na  velikosti  sekundární  prašnosti.  Sekundární 
prašnost  je  jev,  při  kterém dochází  ke  znovuzvíření  již  dříve  sedimentovaných  částic.  Větší 
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prachové  částice  následně  podléhají  poměrně  rychlé  gravitační  sedimentaci  a  za  obvyklých 
meteorologických podmínek se budou vyskytovat pouze v blízkosti staveniště.

Vzhledem ke krátkodobému působení těchto zdrojů znečišťování bude jejich působení z 
hlediska vlivu na okolní prostředí zanedbatelné. 

Trvalý provoz
Za  plošný  zdroj  znečišťování  ovzduší  je  možno  považovat  parkoviště  osobních 

automobilů  a  odstavné  parkoviště  nákladních  automobilů.  V areálu  se  bude  nacházet 146 
parkovacích stání pro nákladní automobily a 11 parkovacích stání nákladních automobilů pro 
servis. Parkoviště pro osobní automobily bude umístěno na východní části areálu v okolí stávající 
regulační stanice (166 parkovacích stání a 3 parkovací stání pro tělesně postižené).

c) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Liniovým zdrojem znečišťování  ovzduší  bude  doprava.  Stávajícím liniovým zdrojem 
emisí  je  automobilová  doprava po úsecích komunikací  II/180 a II/203.  Mezi  nejvýznamnější 
emise u znečišťování ovzduší nákladní dopravou jsou oxidy dusíku, saze, prach, oxid uhelnatý, 
ozón, aldehydy a uhlovodíky. Dodržování emisních limitů u automobilů je věcí provozovatele 
vozového parku. Během provozu areálu bude převládat automobilová doprava. 

Stávající stav – rok 2007

Areál Patinter Czech, s.r.o. v k.ú. Nýřany bude postaven na „zelené louce“. Při hodnocení 
stávající imisní situace byla proto uvažována pouze doprava po silnici II/180, II/203 a místní 
komunikaci – Havířské ulici východně od areálu. 

Intenzita dopravy po výše zmíněných úsecích komunikací II/180 a II/203 v roce 2007 
byla odhadnuta z intenzit dopravy dle celostátního sčítání v roce 2005 za použití výhledových 
koeficientů vydaných ŘSD, intenzita  dopravy po komunikaci  Havířské byla zjištěna místním 
šetřením. 

Pro  výpočet  emisí  z dopravy byl použit  výpočetní  program MEFA 02  pro  rok  2007, 
emisní úroveň EURO 4, rychlost 80 km.h-1 mimo obec, resp. 40 km.h-1 v obci a předpoklad, že 
emise z dopravy jsou ve špičce 2,4-krát vyšší než v průměru. V následující tabulce jsou uvedeny 
vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek včetně dalších údajů potřebných pro výpočet 
jejich rozptylu v ovzduší. V tabulce jsou uváděny celé úseky hodnocených komunikací, ale při 
vlastním výpočtu  bylo nutné  z důvodu  stability a  přesnosti  výpočtu  komunikace  rozdělit  na 
několik dílčích úseků o délce cca 100 m.

Tabulka č.7: Přehled liniových zdrojů znečišťování ovzduší - stávající stav rok 2007   

Úsek komunikace

Souřadnice RS [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FPD 
[h.r-1]

Výpoč-
tová 

rychlost 
[km.h-1]

Intenzita 
dopravy

[aut za den]

Emise
stav 2007

stav 2007 [g.km-1.s-1] [µg.km-1.s-1]

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP

II/180(jih-křiž. 180) 1766 0 1832 900 12 3650 80 3 457 1 223 0,065883 0,092650 0,002043 0,000407 0,050234
II/180(křiž. 180-sever) 1832 900 1550 2000 12 3650 80 1 473 937 0,046590 0,064746 0,001529 0,000234 0,033489
II/203(Benešova) 0 402 1814 661 12 3650 40 5 930 1 316 0,080520 0,147127 0,002849 0,000644 0,014333
II/203(Hlavní) 2000 930 1839 1030 12 3650 40 5 093 844 0,055799 0,104000 0,001845 0,000485 0,010276
Havířská 1563 1950 1171 528 10 3650 40 1 263 30 0,005464 0,011773 0,000081 0,000077 0,001273
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Vysvětlivky k tabulce: 1. 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.

2. OA značí osobní a lehké nákladní automobily
3. TNA značí těžké nákladní automobily

Výhledový stav – rok 2010

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,  pro  dopravu  vyvolanou  provozem  areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  a  pro  součet 
předcházejících dvou variant. 

a) Stávající doprava, rok 2010

Intenzita  stávající  dopravy  po  úsecích  komunikací  II/180  a  II/203  v roce  2010  byla 
odhadnuta  z intenzit  dopravy  dle  celostátního  sčítání  v roce  2005  za  použití  výhledových 
koeficientů vydaných ŘSD, intenzita dopravy po ulici Havířské v roce 2010 byla odhadnuta na 
základě výsledků místního šetření provedeného v roce 2007 a výhledových koeficientů vydaných 
ŘSD. 

Tabulka č.8: Přehled liniových zdrojů emisí – období provozu, rok 2010, stávající doprava  

Úsek komunikace

Souřadnice RS [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FPD 
[h.r-1]

Výpoč-
tová 

rychlost 
[km.h-1]

Intenzita 
dopravy

[aut za den]

Emise
stav 2010

stav 2010 [g.km-1.s-1] [µg.km-1.s-1]

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP

II/180(jih-křiž. 180) 1766 0 1832 900 12 3650 80 3 652 1 284 0,069774 0,098533 0,002145 0,000429 0,052823
II/180(křiž. 180-sever) 1832 900 1550 2000 12 3650 80 1 556 983 0,049166 0,068507 0,001605 0,000246 0,035192
II/203(Benešova) 0 402 1814 661 12 3650 40 6 263 1 381 0,085614 0,158143 0,002990 0,000678 0,015077
II/203(Hlavní) 2000 930 1839 1030 12 3650 40 5 379 886 0,059512 0,112352 0,001937 0,000510 0,010813
Havířská 1563 1950 1171 528 10 3650 40 1 322 31 0,005905 0,013013 0,000084 0,000081 0,001329

Vysvětlivky k tabulce: 1. Dle  metodiky  SYMOS  97[4,10] 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.

2. OA značí osobní a lehké nákladní automobily
3. TNA značí těžké nákladní automobily

b) Vyvolaná doprava

Předpokládaná intenzita  dopravy vyvolané provozem areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  dle 
odhadů  investora  bude  9  kamionů  denně  (18  jízd)  a  12  osobních  a  lehkých  nákladních 
automobilů  denně  (24  jízd).  Příjezdová  trasa  pro  kamiony  bude  výhradně  od  severu  od 
křižovatky Havířské ulice se silnicí  II/180 (na průtahu silnice II/203 přes Nýřany je zakázán 
provoz TNA), osobní a lehké nákladní automobily budou jezdit po Havířské ulici na křižovatku 
se silnicí II/203. 

Tabulka č.9: Přehled liniových zdrojů emisí – období provozu, rok 2010, vyvolaná doprava  
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Úsek komunikace

Souřadnice RS [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FPD 
[h.r-1]

Výpoč-
tová 

rychlost 
[km.h-1]

Intenzita 
dopravy

[aut za den]

Emise
stav 2010

stav 2010 [g.km-1.s-1] [µg.km-1.s-1]

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP

II/180(jih-křiž. 180) 1766 0 1832 900 12 3650 80 0 18 0,000802 0,001094 0,0000285 0,000003 0,000523
II/180(křiž. 180-sever) 1832 900 1550 2000 12 3650 80 0 18 0,000802 0,001094 0,0000285 0,000003 0,000523
II/203(Benešova) 0 402 1814 661 12 3650 40 12 0 0,000040 0,000096 0,0000002 0,000001 0,000010
II/203(Hlavní) 2000 930 1839 1030 12 3650 40 12 0 0,000040 0,000096 0,0000002 0,000001 0,000010
Havířská (sever) 1563 1950 1211 897 10 3650 40 0 18 0,000841 0,001408 0,0000379 0,000004 0,000128
Havířská (jih) 1211 897 1171 528 10 3650 40 24 0 0,000081 0,000192 0,0000003 0,000001 0,000020
Příjezdová 1211 897 1131 917 10 3650 20 24 18 0,001381 0,002632 0,0000651 0,000009 0,000113
Parkoviště NA/1 1131 917 1013 1053 10 3650 5 0 18 0,003983 0,007711 0,0002264 0,000026 0,000079
Parkoviště NA/2 1013 1053 1013 1053 10 3650 5 0 12 0,002655 0,005141 0,0001509 0,000017 0,000053
Parkoviště NA/3 1005 874 960 1083 10 3650 5 0 6 0,001328 0,002570 0,0000755 0,000009 0,000026
Parkoviště OA/1 1131 917 1171 917 7 3650 5 24 0 0,000127 0,000853 0,0000005 0,000005 0,000030
Parkoviště OA/2 1178 907 1178 965 24 3650 5 24 0 0,000127 0,000853 0,0000005 0,000005 0,000030

Vysvětlivky k tabulce: 1. 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.

2. OA značí osobní a lehké nákladní automobily
3. TNA značí těžké nákladní automobily

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

Úsek komunikace

Souřadnice RS [m]

Začátek Konec

X1 Y1 X2 Y2

Ší
řk

a 
[m

]

FPD 
[h.r-1]

Výpoč-
tová 

rychlost 
[km.h-1]

Intenzita 
dopravy

[aut za den]

Emise
stav 2010

stav 2010 [g.km-1.s-1] [µg.km-1.s-1]

OA TNA NOx CO PM10 Benzen BaP

II/180(jih-křiž. 180) 1766 0 1832 900 12 3650 80 3 652 1 302 0,070576 0,099627 0,0021734 0,000432 0,053346
II/180(křiž. 180-sever) 1832 900 1550 2000 12 3650 80 1 556 1 001 0,049968 0,069601 0,0016332 0,000248 0,035715
II/203(Benešova) 0 402 1814 661 12 3650 40 6 275 1 381 0,085655 0,158239 0,0029906 0,000678 0,015087
II/203(Hlavní) 2000 930 1839 1030 12 3650 40 5 391 886 0,059552 0,112448 0,0019375 0,000511 0,010824
Havířská (sever) 1563 1950 1211 897 10 3650 40 1 322 49 0,006746 0,014421 0,0001214 0,000085 0,001457
Havířská (jih) 1211 897 1171 528 10 3650 40 1 346 31 0,005986 0,013205 0,0000838 0,000082 0,001350
Příjezdová 1211 897 1131 917 10 3650 20 24 18 0,001381 0,002632 0,0000651 0,000009 0,000113
Parkoviště NA/1 1131 917 1013 1053 10 3650 5 0 18 0,003983 0,007711 0,0002264 0,000026 0,000079
Parkoviště NA/2 1013 1053 1013 1053 10 3650 5 0 12 0,002655 0,005141 0,0001509 0,000017 0,000053
Parkoviště NA/3 1005 874 960 1083 10 3650 5 0 6 0,001328 0,002570 0,0000755 0,000009 0,000026
Parkoviště OA/1 1131 917 1171 917 7 3650 5 24 0 0,000127 0,000853 0,0000005 0,000005 0,000030
Parkoviště OA/2 1178 907 1178 965 24 3650 5 24 0 0,000127 0,000853 0,0000005 0,000005 0,000030

Vysvětlivky k tabulce: 1. 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.

2. OA značí osobní a lehké nákladní automobily
3. TNA značí těžké nákladní automobily

Z porovnání výše uvedených tabulek emisní vydatnosti vyplývá, že vlivem provozu areálu 
dojde k minimálnímu navýšení emisní produkce oproti stavu bez záměru. 

Jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají.

B.III.2. Odpadní vody
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(například přehled zdrojů odpadních vod, množství  odpadních vod a místo vypouštění, 
vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Z provozu areálu budou vznikat následující druhy vod:
- splaškové odpadní vody, 
- dešťové vody nekontaminované,
- dešťové vody kontaminované ropnými látkami.

a) Výhledové řešení odkanalizování areálu

V areálu bude realizován oddílný kanalizační systém.

Splašková kanalizace
Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odváděny splaškovou kanalizací do veřejné 

kanalizace. Touto kanalizací budou odpadní vody odváděny na centrální ČOV v Tlučné.  

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace bude odvádět odpadní vody ze střech a z komunikací a parkovacích 

stání.  Dešťové  vody  z parkovacích  ploch  kamionů  a  osobních  vozu  budou  odváděny  do 
odlučovače ropných látek. Odtok z odlučovače bude do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze 
střech a komunikací budou svedeny do dešťové zdrže. Odtok ze zdrže bude zajišťován dešťovou 
kanalizací do bezejmenné vodoteče, která po průchodu Nýřanami ústí do Vejprnického potoka.

Aby bylo zamezeno přetížení koryta bezejmenné vodoteče při přívalových deštích budou 
dešťové vody akumulovány v retencích. Odtoky z těchto retencí budou řízené. Potřebné objemy 
retencí jsou určeny pro déšť s periodicitou n=0,2 ( opakování 1 x za 5 let ). 
Odtok z retencí bude zajišťován pomocí regulátorů , které budou nastaveny na navržené hodnoty, 
nebo přečerpáváním. V bezdeštném období budou retenční prostory prázdné.

b) Splaškové odpadní vody 

Předpokládané množství splaškových vod

                            m  3  /den                m  3  /hod                l/s                          
Qp 3,65 0,15 0,04
Kd = 1,5
Qm 5,48 0,23 0,06
Qrok : 595 m3/rok
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Tabulka č.11: Obvyklé složení splaškových vod  

Ukazatel Rozměr Hodnota
pH - 7,2 – 7,8
Sediment po 60 min. ml/l 3,0 – 4,5
Nerozp. Látky mg/l 500 - 700
- usaditelné % 67
- neusaditelné % 33
Rozpuštěné látky mg/l 600 – 800
BSK 5 mg/l 100 – 400
CHSK Mn mg/l 100 – 500
Ionty NH4

+ mg/l 20 - 42

V následující  tabulce  je  uvedeno  znečištění  splaškových  odpadních  vod  podle 
SYNÁČKOVÉ M. (1994).

Tabulka č.12: Znečištění splaškových odpadních vod podle Synáčové M. (1994)  

Ukazatel Rozměr Odpadní vody
koncentrovaná průměrná zředěná

Veškeré látky mg.l-1 1 200 720 350
Rozpušť. látky mg.l-1 l 850 500 250
BSK5 mg.l-1 400 220 110
CHSKCr mg.l-1 1 000 500 250
N-celkový mg.l-1 85 40 20
N-organický mg.l-1 35 15 8
N-NH4 mg.l-1 50 25 12
P-celkový mg.l-1 15 8 4
Chloridy mg.l-1 100 50 30
Tuky mg.l-1 150 100 50

V následující tabulce je uveden hmotnostní tok znečištění z plánovaného areálu. Výpočet 
byl proveden pro splaškové odpadní vody průměrné koncentrace.

Tabulka č.13: Hmotnostní toky znečištění splaškových odpadních vod z     areálu a jejich   
znečištění

Ukazatel Koncentrace Roční odtok – splaškové odpadní vody
znečištění (mg.l-1) Odtok (m3/rok) hm. tok znečištění (kg/rok)

Veškeré látky 720 595 428,40
Rozpušť látky 500 595 297,50

BSK5 220 595 130,90
CHSKCr 500 595 297,50

N-celkový 40 595 23,80
N-organický 15 595 8,93

N-NH4 25 595 14,88
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P-celkový 8 595 4,76
Chloridy 50 595 29,75

Tuky 100 595 59,50

Správce  kanalizace  je  oprávněn  odebírat  kontrolní  vzorky odpadních  vod  a  provádět 
jejich rozbor v souladu s kanalizačním řádem. 

c) Technologické odpadní vody

Odpadní  vody  a  kaly  z myčky  budou  zneškodňovány  jednorázově  jako  nebezpečný 
odpad. 

d) Dešťové vody

Dešťové  vody ze  zpevněných  ploch  budou  vedeny přes  odlučovač  ropných  látek  do 
retenční nádrže a následně do recipientu Vejprnického potoka. 

Hydrotechnická situace

Plocha řešeného území 5,30 ha
Z toho : 
Plocha                                                 ha  
Nekontaminované vody
střechy – haly 0,48
komunikace 0,25
Zatravněné plochy 1,28
Kontaminované vody
Parkoviště-kamiony 2,95
Parkoviště-osob.vozy                   0,34  
Celkem 5,30 ha

Výpočet množství dešťových vod

Dešťová kanalizace
 Plocha koef.odtoku Plocha reduk.

                                                                        ha                                        ha  
střechy 0,48 0,90 0,432
komunikace, parkoviště-živice 3,54 0,70 2,478
Zatravněné plochy                                      1,28         0,10                       0,128  
Celkem 5,30 0,573 3,038
Í15 , n=1 … 116 l/s.ha
Qdešť = 3,038 x 112 = 352 l/s
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Návrh velikosti retenční nádrží

Z hlediska vyšší bezpečnosti je použita řada s periodicitou opakování n=0,2 ( 1x za 5 let).
Plocha neredukovaná 5,30 ha
Plocha redukovaná 3,04 ha
koeficient odtoku 0,57

Pro maximální odtokový průtok je použit výpočet odtoku ze stávající plochy, tj. dosud 
nezastavěného území. Pro posouzení jsou použity intenzity návrhových dešťů I15, n= 1.

Odtoky ze stávajících ploch
 Plocha koef.odtoku Plocha reduk.

                                                                        ha                                        ha  
Louky 5,30 0,10 0,530
Í15 , n=1 … 116 l/s.ha
Qdešť = 0,530 x 116 = 61 l/s

Místní komunikace – odtok přímo do vodoteče
0,25 ha x 0,7 x 116 = 20 l/s
Odtok z parkoviště osobních vozů
0,34 ha x 0,7 x 116 = 28 l/s 

Odtok z RN :
Stávající odtok z plochy pole     61 l/s

Přímý odtok – parkoviště osob vozů 28 l/s
          - místní komunikace 20 l/s
Odtok z RN   13 l/s
Celkem 61 l/s

Dešťová retenční nádrž

Tabulka č.14: Výpočet velikosti retenční nádrže  

tc qc qc . Sr Qo
0,06.(qc.Sr-

Qo) V - objem

(min) (l/s.ha) (l/s) (l/s) m3
0,06(qc.Sr-Qo).tc 

(m3)
5 340,0 1034 13 61 306
10 250,0 760  45 448
15 196,0 596  35 525
20 160,0 486  28 568
30 119,0 362  21 628
40 95,2 289  17 663
60 69,2 210  12 711
90 50,0 152  8 751
120 39,7 121  6 775

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                                                   Strana 41 (celkem 123)

Poznámka:
Periodicita deště n = 0.2 ( opakování 1x za 5 let) 
Intenzity viz "Plzeňský standart"
Odvodňovaná plocha (ha) 5,3
Koeficient odtoku.odt. 0,573
Redukovaná plocha (ha) 3,04
Odtok z nádrže (l/s) 13

Retenční objem nádrže 800 m3

Předpokládá se realizace železobetonové monolitické nádrže o užitném objemu 800 m3. 
Nádrž bude umístěna uvnitř areálu. Zachycené dešťové vody budou gravitačně nebo čerpáním 
odtékat ve stanoveném množství přes regulaci odtoku do dešťové kanalizace.

Odlučovač ropných látek 

Dešťová kanalizace – kontaminované vody

a) Parkoviště - kamiony
 Plocha koef.odtoku Plocha reduk.

                                                          ha                                        ha  
 komunikace-živice 2,95 0,70 2,07

Í15 , n=1 … 116 l/s.ha
Qkontam = 2,07 x 116 = 240 l/s

Dešťové  vody  z parkoviště  budou  svedeny  do  odlučovače  ropných  látek.  Odtok 
z odlučovače bude zaústěn do retenční nádrže s odtokem do dešťové kanalizace.

b) Parkoviště – osobní vozy
 Plocha koef.odtoku Plocha reduk.

                                                          ha                                        ha  
 komunikace-živice 0,34 0,70 0,24

Í15 , n=1 … 116 l/s.ha
Qkontam = 0,24 x 116 = 28 l/s

Dešťové  vody  z parkoviště  budou  svedeny  do  odlučovače  ropných  látek.  Odtok 
z odlučovače bude zaústěn do dešťové kanalizace.

Odlučovač ropných látek
Vypouštěná voda - maximální průtok
parkoviště kamionů: 240 l/s
parkoviště osobních vozů:   28 l/s

Odváděné kontaminované dešťové vody z parkovacích ploch kamionů a osobních vozů 
budou před zaústěním do dešťové kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek. Odlučovač 
bude obsahovat usazovací prostor a odlučovací prostor se skladovací částí. Před odtokem bude 
koalescenční a sorpční filtr. Maximální přípustný obsah zbytkové koncentrace NEL na odtoku 
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z odlučovače  bude  0,5  mg/l.  V dalším  stupni  projektové  dokumentace  bude  podrobným 
výpočtem doloženo, že vlivem vypouštěného znečištění nebude docházet k navýšení znečištění 
vody ve Vejprnickém potoce oproti stávajícímu stavu. Pro Vejprnický potok je stanoven limit 0,1 
mg/l pro nepolární extrahovatelné látky (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). 

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

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

Zneškodnění odpadů vzniklých v průběhu výstavby bude zajištěno dodavatelskou firmou 
v souladu  s jejím  odpadovým  hospodářstvím  prostřednictvím  oprávněné  firmy.  Odpady 
produkované firmou investora provozem areálu  po jeho zkolaudování  a  uvedení  do provozu 
budou  likvidovány  v souladu  s jeho  plánem  odpadového  hospodářství  také  prostřednictvím 
oprávněné firmy.

a) Odpady vzniklé při zemních pracích a při výstavbě

Realizací záměru nebudou vznikat žádné demolice. Během realizace zemních prací bude 
odvážena zemina – navážka  a bude dovážena zemina vhodná pro zakládání stavby. 

Během realizace stavby bude vznikat řada odpadů z použitých stavebních materiálů, z 
jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty (rozvody vody a 
kanalizace  a  podobně).  Na  zařízení  staveniště  budou  vznikat  klasické  komunální  odpady a 
odpady ze sociálních zařízení.

Seznam odpadů  dle  jejich  katalogových  čísel,  které  mohou  vznikat  během demolic, 
zemních prací a realizace stavby, je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.15: Odpady, které mohou vzniknout během demolic, zemních prací a realizace stavby  

Kód 
odpadu

Kategorie 
odpadu

Název druhu odpadu

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)
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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
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 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 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 O Směsný komunální odpad
20 03 04 O Kal ze septiků a žump

Místa definitivního umístění odpadů budou stanoveny dodavatelem stavby. 
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.
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b) Odpady vznikající při vlastním provozu

Během  provozu  posuzované  stavby  budou  vznikat  různé  druhy  odpadů.  Jedná  se 
především o odpadní oleje, odpadní pneumatiky, olověné akumulátory a obalové materiály 
z provozu  servisu  a  odpadní  vody  a  kaly  ze  sedimentační  nádrže  z myčky  nákladních 
automobilů.  Dále budou vznikat odpadní zářivky z osvětlení provozní haly a kanceláří, časem 
vzniknou vyřazená elektronická zařízení (např. počítače, tiskárny, faxy apod.). Z údržby areálu 
budou vznikat biologicky rozložitelné odpady (např. posekaná tráva, odpady z údržby dřevin), 
objemné odpady a komunální odpady. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů, jejichž vznik se během provozu areálu 
předpokládá.  Jednotlivé  druhy  odpadů  jsou  zařazeny  pod  katalogová  čísla  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) v platném 
znění. 

Tabulka č.16: Odpady, které mohou vzniknout během provozu záměru  

Kód  druhu 
odpadu

Kateg. 
odpadu

Název odpadu Předpoklád
aná 

produkce 
(t/rok)

08 03 17 Tonery a inkoustové náplně 0,1
13 02 05 Nechlorované  minerální,  motorové,  převodové  a 

mazací oleje
1,1

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 15
13 05 01 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje ?

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje ?
13 05 06 N Olej z odlučovačů oleje ?
13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje ?
13 07 03 Jiná paliva včetně příměsí 0,05
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1,5
15 01 02 O Plastové obaly 1,8
15 01 04 Kovové obaly 0,2
15 01 07 Skleněné obaly 0,4
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné
0,2

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

2

15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

?

16 01 07 Olejové filtry 2
16 01 13 Brzdové kapaliny 0,01
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 0,2
16 01 99 Znečištěné pryžové součástky 0,5
16 02 13 N Vyřazená  zařízení  obsahující  nebezpečné  složky 0,02
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neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12)
16 02 14 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 

02 13
?

16 02 15 N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení ?
16 02 16 O Jiné  složky  odstraněné  z  vyřazených  zařízení 

neuvedené pod číslem 16 02 15
?

16 06 01 Olověné akumulátory 0,5
16 11 03 Pneumatiky nákladní 9
17 02 01 O Dřevo ?
17 04 02 O Hliník ?
17 04 05 O Železo a ocel ?
17 04 07 O Směsné kovy 10
19 08 13 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních 

vod obsahující nebezpečné látky
438

20 01 01 O Papír a lepenka ?
20 01 02 O Sklo ?
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,01
20 01 39 O Plasty ?
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad ?
20 03 01 O Směsný komunální odpad 9,5
20 03 07 O Objemný odpad ?
20 03 03 O Uliční smetky ?
Pozn.: O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad

U odpadů, jejichž předpokládané množství je označeno otazníkem, není předpokládané množství známo,
ale nepředpokládá se, že se bude jednat o velká množství, ale spíše se bude jednat o namátkový vznik  
těchto odpadů. 

Firma  Patinter  má  smlouvu  na  vyvážení  komunálních  odpadů  se  společností   EKO-
SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, Nýřany. S touto společností bude rozšířena smlouva na likvidaci 
všech odpadů z areálu (ze servisu, myčky), pro které má společnost oprávnění ke zneškodňování 
nebezpečných i ostatních odpadů. 

V areálu  bude  umístěna  při  severní  straně  provozní  haly  „stanice  pro  ekologickou 
likvidaci odpadu“, tj. shromaždiště odpadů - vyčleněný prostor u servisu se zpevněnou plochou a 
přístřeškem,  kde  budou  umístěna  vyhrazená  místa  pro  palety  a  kontejnery  především  pro 
následující druhy odpadů:

Např. Fólie bílé
Fólie barevné 
Styropor
Kartony
Staré baterie
Staré pneumatiky
Vyjetý olej

Jednotlivé  odpady musí  být   tříděny již  v  místě  jejich  vzniku a  roztříděné musí  být 
ukládány na shromaždiště odpadů. Nebezpečné odpady musí být umisťovány do nádob vhodných 
pro nebezpečné odpady. Shromažďovací prostředky jednotlivých druhů nebezpečných odpadů 
jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly atd. Místa, kde jsou odpady umístěny, musí 
zabezpečit,  aby  odpad  do  nich  umístěný  byl  chráněn  před  nežádoucím  znehodnocením, 
zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 
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Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v souladu s požadavky vyhl.č. 
383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit  dostatečný počet 
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno vyhovující shromažďování odpadů a zároveň 
zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. 

Původce  odpadů  je  povinen  vést  evidenci  produkovaných  odpadů.  Pro  všechny 
produkované  nebezpečné  odpady  musí  původce  odpadů  mít  povolení  k nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

U  olejů,  olověných  akumulátorů,  galvanických  článků  a  baterií,  výbojek  a  zářivek, 
pneumatik a elektrozařízení je nutno zajistit jejich zpětný odběr v souladu s požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

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.

Dále je původce odpadů povinen především:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
d) 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,

e) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
f) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
g) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
h) 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,
i) 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.

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 roztřídit a vhodným způsobem dále využít. 
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B.III.4. Ostatní
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení)

a) Hluk 

Stávající zdroje hluku

Stávajícími zdroji hluku v zájmovém území je především stávající doprava. 

Nové zdroje hluku 

Z posuzovaného záměru bude hluk vznikat jak během realizace stavby, tak během jejího 
provozu. 

1. Zdroje hluku během realizace stavby

a) Bodové zdroje hluku

Bodovými zdroji hluku v období výstavby budou mechanizmy, které se budou na stavbě 
pohybovat. Tyto mechanismy budou různé v různých fázích výstavby:

1) Hrubé terénní úpravy (1 měsíc) a konstrukce komunikací (3 měsíce):
1 x buldozer CAT DH6
1 x zemní válec 10 t CAT
2 x T815
3 x MAN 6x8 (velkoobjemové NA - "vany")
1 x pásový bagr 325C CAT
+ drobná mechanizace (vibrační desky, bourací kladiva, ruční vibrátory....)

2) Hrubá stavba  (1 měsíc) a montáž haly (2 měsíce)  
1 měsíc velkoobjemové mixy 8 m3 - 3x
3 dny vznášedla na uhlazení drátkobetonové podlahové desky haly

 pro montáž haly 2 měsíce 2x autojeřáb 28t 
 
3) Po celou dobu výstavby:

1 x JCB 3CX
1 x Bobcat 225
lehká nákladní auta

Malty budou dováženy ze sila, plošiny budou elektrické (tiché).

Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během 
výstavby,  která  je  časově  omezena.  Předpokládaná  pracovní  doba:  7,00  –  19,00  hod,  tj.  12 
pracovních hodin. 
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b) Liniové zdroje hluku

Pro realizaci stavby bude nutné odvézt z areálu zeminu, dovézt jinou zeminu a dovézt 
stavební  materiály na  stavbu.  Trasy dovozu  materiálů  a  odvozu  zemin  nejsou  zatím  přesně 
stanoveny.  Předpokládá  se,  že  stavební  materiály  budou  dováženy  z nejbližšího  okolí  a 
staveništní doprava bude probíhat směrem od Nýřan na sever po místní komunikaci vzhledem 
k tomu, že na průtahu silnice II. třídy č.203 obcí Nýřany je zakázán průjezd těžkých nákladních 
vozidel.  Období výstavby s předpokládanou nejvyšší průjezdností je první a druhá etapa kdy se 
počítá se s nasazením 5 NA s cca šestinásobnou obrátkovostí za pracovní dobu (předpokládaná 
pracovní doba 14 hodin).

2. Zdroje hluku během provozu stavby
Realizací stavby vzniknou bodové, liniové i plošné zdroje hluku. 

a) Bodové zdroje hluku - technologické zdroje hluku umístěné ve venkovním prostoru:

Mezi  hlavní  stacionární  zdroje  hluku,  které  budou  ovlivňovat  akustickou  situaci 
v zájmové lokalitě, patří technologická zařízení umístěná na střeše objektu (střešní ventilátory, 
odtahy VZT a kondenzační  chladicí  jednotky), dále výfuky spalin z plynové kotelny,  čerpací 
stanice pohonných hmot, myčka pro nákladní automobily, vyzařování hluku stěnami (střechou) 
objektu z prostoru provozu servisní haly pro nákladní automobily. 

Na střeše haly budou podél její  delší osy umístěny  tři střešní ventilátory (výška nad 
úrovní terénu cca 14,3 m). Hladina akustického výkonu zařízení, které splní požadované VZT 
parametry, je dle dodaných podkladů Lw =  81 dB(A) – náhradní zdroje pro výpočet P1 až P3.

Odtahy ze strojovny VZT budou vyvedeny na střechu administrativního přístavku na 
východní straně objektu  (výška vyústění nad úrovní terénu cca 13,5 m). Vyústění budou čtyři. 
Hladina akustického výkonu vyzařovaná z jednoho vyústění je dle dodaných podkladů  Lw =  70 
dB(A) – náhradní zdroje pro výpočet P4 až P7.

Dvě kondenzační chladící jednotky jsou umístěny na střeše administrativního přístavku 
na východní straně objektu (výška nad úrovní terénu cca 14 m).  Hladina akustického výkonu 
zařízení, které splní požadované parametry TCH, je dle dodaných podkladů Lw =  75 dB(A) – 
náhradní zdroje pro výpočet P8 až P9.

Čerpací stanice pohonných hmot (diesel) s jedním výdejním stojanem bude umístěna 
na  jižní  straně  parkovací  plochy  pro  kamiony.  Naměřené  hladiny  akustického  tlaku  ve 
vzdálenosti  1  m  od  výdejního  stojanu  dosahují  cca  68  dB(A).  Předpokládaná  míra  využití 
zařízení  během  denní  doby  je  cca  50%,  provoz  v noční  době  se  nepředpokládá.  Výška 
náhradního zdroje nad úrovní terénu je cca 1,5 m. Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m 
od zařízení použitá při výpočtu je po přepočtu na dobu využití Lp = 65,0 dB(A) – ve vzdálenosti r 
= 1m - náhradní zdroje pro výpočet P10.

Vytápění objektu bude zajištěno plynovou kotelnou, ve které budou umístěny dva kotle 
Viessmann Vitodens  300 -  49  kW (v  turbo provedení;  bez  komína)  a  dva  kotle  Viessmann 
Vitocrossal 300 - 187 kW. Odvody spalin budou vyvedené do dvou komínů s výškou 15,0m. 
Komíny budou umístěny vedle prostoru kotelny (podél severní fasády administrativního bloku). 
Dodavatel  zařízení  uvádí  hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti  1 m od hořáku při  100% 
výkonu pro kotel Vitodens 300 - 49 kW Lp = 49,5 dB(A), pro kotel Vitocrossal 300 - 170 kW Lp 

= 59 dB(A). Hladiny akustického tlaku v koruně komínů budou odpovídat uvedeným hodnotám. 

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                                                   Strana 49 (celkem 123)

Náhradní zdroje pro výpočet Lp =  59 dB(A) ve vzdálenosti r = 1m – náhradní zdroje pro výpočet 
P11 až P12.

Myčka pro nákladní  automobily. Pro možnost posouzení bylo provedeno orientační 
měření hladin hluku při mycím cyklu v běžné automyčce. Myčka byla umístěna v uzavřeném 
objektu s pláštěm z lehkých panelů a se skládacími vraty na vjezdu i výjezdu z prostoru myčky. 
Mycí cyklus sestával z tlakového předmytí, vlastního mytí tlakovou vodou a kartáči a vysoušení. 
Orientačně naměřené hodnoty hladin akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od pláště objektu jsou 
Lp = 65 dB(A). Vzhledem k tomu, že technologie myček pro nákladní automobily je obdobná 
(naopak  nebývá  obvykle  vybavena  sušením),  byly naměřené  hodnoty  použity  pro  výpočet. 
Vyzařování  každé  stěny  a  stropu  objektu  myčky bylo  nahrazeno  zdrojem  hluku  o  hladině 
akustického tlaku Lp = 65 dB(A)  ve vzdálenosti 3 m. Provoz bude pouze v denní době. Náhradní 
zdroje pro výpočet: Lp =  65 dB(A) ve vzdálenosti r = 3m – náhradní zdroje pro výpočet P13 až 
P17.

Stacionárním  zdrojem  hluku  z pohledu  nejbližších  chráněných  objektů  se  bude  jevit 
vyzařování  hladin  hluku  stěnami  a  střechou  objektu  z prostoru  servisu  pro  kamiony. 
Fasádní plášť objektu bude tvořen lehkými sendvičovými panely s výplní PUR (např. Kingspan – 
KS 1000 SF – tl. 100 mm – ocel. plech 0,6 mm – PUR 100 mm - ocel. plech 0,4 mm; R´w = 25 
dB). Hladiny hluku naměřené v prostoru haly pro opravy nákladních automobilů viz.lit. /14/ jsou 
cca 82 dB(A). Pomocí ČSN  EN 12354-4 Stavební akustika byly vypočteny akustické výkony 
zdrojů, které nahrazují vyzařování stěn a střechy objektu.  S ohledem na vzdálenost nejbližších 
chráněných objektů byla každá vyzařující plocha nahrazena jedním zdrojem:

Východní stěna haly - vypočtený akustický výkon náhradního zdroje je:
Lw = Lpin + Cd – R´ + 10 log S/So = 82 – 6 – 25 + 10 log 421 = 77,2 dB(A) ,
kde Cd – korekce na difúznost vnitřního zvukového pole (- 6 dB)

R  je neprůzvučnost fasádní stěny (v našem případě 25 dB)
S je plocha posuzovaného prvku v m2 ( 421 m2 )
So je referenční plocha So = 1m2

– náhradní zdroje pro výpočet P18

Severní stěna haly
Lw = 82 – 6 – 25 + 10 log 468 = 77,7 dB(A) – náhradní zdroje pro výpočet P19

Západní stěna haly
Lw = 82 – 6 – 25 + 10 log 421 = 77,2 dB(A) – náhradní zdroje pro výpočet P20

Střecha haly
Lw = 82 – 6 – 25 + 10 log 1440 = 82,6  dB(A) – náhradní zdroje pro výpočet P21

Přehled  doporučených  maximálních  hodnot  hladin  akustického  výkonu  stacionárních 
zdrojů  při  dané  dispozici  a  přiřazení  čísel  zdrojů  použitých  při  výpočtu  uvažovaným 
stacionárním zdrojům hluku je uveden v následující tabulce.
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Tabulka č.17: Přehledová tabulka stacionárních zdrojů hluku spojených s     provozem objektu  

Číslo náhradního 
zdroje při výpočtu

Zařízení Výška
(m)

Lw (dBA) resp.
Lp (dBA) ve vzdálenosti r (m)

denní doba
(6:00 – 22:00)

noční doba
(22:00 – 6:00)

P1,P2,P3 střešní ventilátory 11,9
14,3 

81 81

P4,P5,P6, P7 odtahy ze strojovny VZT 13,5 70 70
P8,P9 kondenzační jednotky TCH 14,1 75 75

P10 výdejní  zařízení  čerpací 
stanice PHM

1,5 65  v 1 m -

P11,P12 komíny pro kotelnu 15,0 59  v 1 m 59  v 1 m
P13,P14,P15,P16 stěny myčky 3 65  v 3 m -
P17 střecha myčky 9 65  v 3 m -
P18 východní fasádní stěna servisu 5,9 77,2 -
P19 severní fasádní stěna servisu 5,9 77,7 -
P20 západní fasádní stěna servisu 5,9 77,2 -
P21 střecha stěna servisu 11,7 82,6 -

b) Liniové zdroje hluku 

Liniovým  zdrojem  hluku  bude  automobilová  doprava  –  jak  osobní  automobily 
zaměstnanců, tak nákladní automobily. 

Hluk motorových vozidel způsobují:
- pohonné jednotky vozidel v chodu,
- styk jedoucích vozidel s vozovkou,
- aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel.

Hladina hluku z dopravy je závislá na:
- intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu,
- konstrukčním uspořádáním komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména krytu, 

podélném sklonu apod.),
- utváření prostoru, kterým se hluk šíří.

Předpokládaná intenzita  dopravy vyvolané provozem areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  dle 
odhadů  investora  bude  9  kamionů  denně  (18  jízd)  a  12  osobních  a  lehkých  nákladních 
automobilů denně (24 jízd).

c) Plošné zdroje hluku

Pro nákladní dopravu je určeno 146 parkovacích míst ve dvou řadách po dvou šikmých 
stáních. Každý kamión má přiděleno své místo. Kontrolu nad přidělením parkovacího místa má 
vrátný. Pro servis je vyčleněno dalších 11 parkovacích míst.
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Parkoviště  pro  osobní  automobily  bude  umístěno  na  východní  části  areálu  v okolí 
stávající  regulační  stanice (166 parkovacích stání  a 3  parkovací  stání  pro tělesně postižené). 
Jedná se o plošný zdroj hluku. 

Vibrace
Realizací a provozem posuzovaného záměru nevzniknou žádné zdroje vibrací. 

Záření

Radioaktivní  záření provozem  zařízení  navrhované  stavby nevzniká.  Radioaktivní 
materiály nebudou zpracovávány ani skladovány. Jiný druh záření - elektromagnetické - nebude 
vznikat.

B.III.5. Doplňující údaje 
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Objekt se bude nacházet ve 
výhledových (rezervních plochách) pro průmyslové využití – sklady, lehká výroba.. Maximální 
výška skladu bude 14 m, výška servisu bude 11,6 m, výška administrativní budovy bude 13,5 m. 
Objekt nebude významně dominovat v území a nebude tudíž znamenat žádný zásah do krajiny. 
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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  

V areálu ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné prvky územního systému 
ekologické stability. 

b) Zvláště chráněná území, území přírodních parků  

V zájmovém území  ani  v jeho bezprostředním okolí  se  nenacházejí zvláště  chráněná 
území ve smyslu § 14 zákona 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. 

Realizací  stavby  nebudou  dotčeny  evropsky  významné lokality  ani  ptačí  oblasti. 
Toto  je  potvrzeno vyjádřením Krajského úřadu Plzeňského kraje,  odboru životního prostředí 
zn.ŽP/972/07 ze dne 19.1.2007. Dopis je doložený v příloze č.1 oznámení. Na následující situaci 
jsou znázorněny nejbližší evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 

Severozápadně od Nýřan se nachází evropsky významná lokalita CZ0323169 „Stříbro - 
vojenské cvičiště“ (chráněné území přírodní památka).
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c) Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny,  která  utváří  její  typický  vzhled  nebo  přispívá  k  udržení  její  stability.  Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi 
jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy 
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

V okolí areálu se nenacházejí žádné významné krajinné prvky taxativně vymezené dle 
zákona č.114/1992 Sb., § 3 VKP ani dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. nejsou v zájmovém území a 
jeho okolí žádné významné krajinné prvky zaregistrovány ani navrženy k registraci. 

d) Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

První  zmínka  o  Nýřanech  je  z roku  1272  –  jednalo  se  o  zemědělskou  ves  v  držení 
chotěšovského kláštera až do roku 1782. V roce  1822 chotěšovské panství kupuje kníže Karel 
Alexandr Thurn - Taxis (až do zrušení nevolnictví).  Kolem poloviny 19. století byla objevena 
ložiska  černého  uhlí.  V Nýřanech  a  okolí  se  otvírá  řada  šachet,  dochází  k  velkému přílivu 
obyvatelstva.  Staví  se  byty pro horníky (tzv.  kolonie -  některé  dodnes obydleny). Dochází  k 
rozvoji řemesel, obchodu, živností, pracuje se v malých hutích, válcovnách a sklárnách. V roce 
1892 rakouský císař František Josef I. povyšuje Nýřany na město.  V době II. světové války se 
Nýřany stávají  součástí  Sudet.  Dne 6.  května 1945 osvobozuje město 16. divize 3. americké 
armády. 
Historické památky:
Kostel - jednoduchý pseudogotický, vysvěcen roku 1904 sv. Prokopovi, patrona havířů (kostel je 
majetkem města).
Radnice -  renesanční  z  roku 1885,  malovaný strop  (dříve  bohoslužby,  dnes  pěkně upravená 
obřadní síň a sídlo MěÚ). Pomník před radnicí je věnován obětem hornické stávky z roku 1890.
Kaplička - stojí na dřívější staré návsi, pozdě barokní až klasicistní, pochází pravděpodobně ze 
XVI. století (původní nedochována, znovu postavena v XVIII. století). Roku 1991 z prostředků 
města opravena a renovována, zasvěcena sv. Václavovi.

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.

Archeologie:
Nýřansko je oblastí nálezu fosílií z doby pozdního karbonu.Výskyt archologických nálezů 

nelze vyloučit.  Z hlediska archeologického je proto 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., §21 a § 22 a vyhlášky č.66/1988 Sb.).

e) Hustota osídlení 

Objekt se bude nacházet v průmyslové zóně na okraji města Nýřany, ve kterém žije 6 913 
obyvatel. 
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f)  Území  zatěžovaná  nad  míru  únosného  zatížení  a  staré  ekologické  zátěže,  extrémní 
poměry 

Zájmové  území  je  možno  charakterizovat  jako  předměstskou  průmyslovou  oblast. 
Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného zatížení. Nenacházjí se zde staré ekologické 
zátěže kromě poddolovaného území – lokalita se nachází na území bývalého dolu Krimich I. 

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

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 cca 9 km  východně od zájmového území. 

Tabulka č.18: 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.19: 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.20: 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
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Tabulka č.21: 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. 

Tabulka č.22: 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 %

Tabulka č.23: 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

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
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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

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.
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b) Kvalita ovzduší

V Plzni  a  okolí  se  nachází  celkem  8  stanic  imisního  monitoringu.  Denní,  měsíční, 
čtvrtletní a roční imisní charakteristiky měřených znečišťujících látek na všech 8 stanicích za rok 
2005 jsou uvedeny v následující tabulce. V době zpracování této studie (březen 2007) data za rok 
2006 ještě nebyla k dispozici.

Tabulka č.24: Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky v     Plzni v     roce 2005  

Stanice Reprezentati-
vnost

Vzdále-
nost od 
zdroje 
[m]

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 16,2 NO2 26,3 14,2 13,1 19,2 18,3 77,8(24.2.) --- 109,2(4.3.)
Plzeň měřítko  CO 478,2 281,3 256,0 378,5 348,3 1150,4(17.1.) 1364,1(17.1.) ---

Doubravka 0,5-4 km  PM10 36,2 22,6 22,8 32,7 28,6 123,6(24.2.) --- 171,0(4.3.)
1194 oblastní 13,1 NO2 25,0 --- --- 5,0 23,71) 67,3(9.2.) --- 104,3(19.9.)
Plzeň měřítko  CO 236,3 107,4 91,2 207,0 161,1 1128,1(17.1.) 1529,1(18.1.) ---

Roudná 4-50 km  PM10 26,6 20,4 21,9 26,1 23,7 86,2(9.2.) --- 137,5(10.2.)
   BaP --- 0,5 0,5 4,6 1,91) 10,9(7.12.) --- ---

1321 střední 12,6 NO2 7,9 5,8 --- 35,2 --- 57,5(14.10.) --- 121,7(14.10.)
Plzeň měřítko  CO 566,7 351,6 352,1 546,4 454,7 1677,5(17.1.) 2596,4(17.1.) ---
střed 100-500 m  PM10 27,6 22,1 22,2 25,8 24,6 79,9(9.2.) --- 176,0(31.12.)
1322 okrskové 13,8 NO2 26,1 21,7 19,1 25,5 23,0 48,9(16.3.) --- 112,7(16.3.)
Plzeň měřítko  CO 527,1 345,7 318,2 621,3 456,5 1177,7(5.12) 1605,1(5.12.) ---

Slovany 0,5-4 km  PM10 41,5 27,2 26,2 38,6 33,3 127,4(9.2.) --- 236,0(18.9.)
   Benzen 0,9 0,4 0,5 1,4 0,8 3,0(9.2.) --- 19,7(26.9.)

1323 okrskové 11,8 NO2 23,6 18,3 18,3 24,4 21,1 64,2(9.2.) --- 101,0(9.2.)
Plzeň měřítko  CO 463,4 303,2 270,1 442,0 368,7 1150,2(9.2.) 1766,8(18.1.) ---
Bory 0,5-4 km  PM10 37,9 24,1 22,7 25,9 27,6 126,9(4.3.) --- 197,0(5.3.)
1324 okrskové 12,6 NO2 20,9 14,4 12,8 --- 17,5 70,4(9.2.) --- 102,9(24.2.)
Plzeň měřítko  PM10 50,9 25,9 22,7 --- 31,6 199,1(9.2.) --- 334,0(10.2.)

Lochotín 0,5-4 km           
1325 okrskové 8,4 NO2 17,5 12,8 10,5 13,8 13,7 48,7(23.3.) --- 125,9(4.3.)
Plzeň měřítko  PM10 --- --- --- 35,7 --- 90,0(4.10.) --- 180,0(4.10.)

Skvrňany 0,5-4 km           
1543 okrskové 13,8 PM10 40,5 25,9 25,8 41,8 33,2 132,0(24.2.) --- ---
Plzeň měřítko  BaP 3,2 0,5 0,5 3,2 1,7 11,3(17.1.) --- ---

Slovany 0,5-4 km           
1) průměrné roční koncentrace byly vypočteny z denních nebo měsíčních koncentrací, pro validní roční průměry nebyla dostatečná četnost 

měření.

Nejbližší  měřící  stanice  od  místa  výstavby je  stanice  číslo  1325  –  Plzeň  Skvrňany 
vzdálená 8,4 km. Jedná se však o stanici s reprezentativností naměřených hodnot okrskového 
měřítka, tj. pro vzdálenosti 0,5 až 4 km. Proto je lepší pro odhad stávající imisní situace v okolí 
místa  výstavby  použít  imisní  koncentrace  naměřené  na  stanici  č.  1194  Plzeň  -  Roudná 
s reprezentativností oblastního měřítka, tj. pro vzdálenosti 4 až 50 km, vzdálené 13,1 km. Jedná 
se o stanici umístěnou v areálu FN Plzeň Lochotín mezi sídlištěm a částí města Plzeň – Roudná. 
Cíl měřícího programu je  stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací Dle klasifikace EOI se 
jedná  o  typ  stanice  pozaďová,  typ  zóny  městská.  Lokalizace  stanice  je  49°45’45,00‘‘  sš, 
13°23‘0,00‘‘ vd.

Na základě měření imisních koncentrací na stanici č. 1194 Plzeň – Roudná lze v místě 
výstavby očekávat:
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• hodinové imisní koncentrace NO2 max. 104,3 µg.m-3,
• roční koncentrace NO2 23,7 µg.m-3 (průměrná koncentrace vypočtená z denních hodnot, pro 

II. a III. Q byla četnost měření pro validaci nedostatečná), 
• osmihodinové koncentrace CO max. 1529,1 µg.m-3, 
• denní  koncentrace PM10 max.  86,2 µg.m-3 (limitní  hodnota 50 µg.m-3 je  sice překročena, 

četnost překročení však byla 13, což je méně než přípustných 35 překročení za rok, imisní 
limit proto překročen není, 36. nejvyšší koncentrace byla 39,4 µg.m-3) 

• průměrné roční koncentrace PM10 23,7 µg.m-3

• průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, dále jen BaP 1,9 ng.m-3 (průměrná koncentrace 
vypočtená z měsíčních hodnot v období duben až prosinec, imisní limit je pravděpodobně 
překročen)

• průměrné roční koncentrace benzenu 0,8 µg.m-3 (koncentrace naměřená na stanici č. 1322 
Plzeň – Slovany, jinde se tato znečišťující látka neměří)

Kromě BaP nejsou v žádné imisní charakteristice překračovány příslušné imisní limity.

C.II.2. Voda

Dle Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva České republiky je vodohospodářský 
potenciál povrchové vody i podzemní vody v zájmovém území nízký.

a) Povrchové vody

Hydrologickou osu území tvoří Vejprnický potok, který protéká jižním okrajem Nýřan 
zhruba od západu k východu. Hydrologické pořadí jeho dílčího povodí po soutok se Mží je 1-10-
01-195. Vejprnický potok je pravostranný přítok Mže. Dle přílohy č. 1 vyhlášky MZ č.470/2001 
Sb.,  kterou  se  stanoví  seznam  významných  vodních  toků  a  způsob  provádění  činností 
souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb.. je Vejprnický potok od 
profilu č.1-10-01-187 významným vodním tokem, Mže (č.h.p.1-10-01-001) je v délce 104,5 km 
vodním  tokem  s vodárenským  odběrem.  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. Pro nepolární extrahovatelné látky je stanoven limit 0,1 mg/l. Toky jsou ve správě 
Povodí Vltavy a.s., správa Plzeň. 

Zájmové  území  se  nenachází  v záplavovém území.  Poloha  pozemků  staveniště  je  z 
hlediska nivelety nad vlastní niveletou obce Nýřany. V okolí staveniště není žádná přirozená 
vodoteč.  Dešťové  vody  z  okolních  pozemků  a  polí  jsou  svedeny  otevřenými  příkopy  do 
Vejprnického potoka.

V areálu ani jeho bezprostředním okolí se nenachází vodní plocha. 
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b) Podzemní vody

Hladina  podzemní  vody  je  vázána  na  hlubší  poruchová  pásma  puklinového  obzoru 
skalního podloží s depresním účinkem přilehlého údolí Vejprnického potoka. 

Horizonty mělké podpovrchové vody mohou být lokálně vázány na propustné polohy 
zvětralinového pláště skalního podloží, na propustné polohy pokryvu nad skalním podložím či 
spodní propustné polohy povrchových navážek. 

Dne 30.1.2007 bylo v zájmovém území vyhloubeno celkem 14 sond o hloubce 3,5 – 5,5 
m (V01- V 06, BV09, V10) a sondy provedené pro zjištění podloží parkovacích ploch pak do 
hloubky 2 m až 3,5 m. 

Tabulka č.25: Naměřená h  ladina podzemní vody v     sondách   

Číslo vrtu Hloubka vrtu 
(m)

Hladina  podzemní  vody 
ustálená (m) (hloubka)

V 01 5 Nezastižena
V 02 3,5 Nezastižena
V 03 5 2,4
V 04 5 2,7
V 05 5,5 2,6
V 06 5,5 1,1
V 07 2,4 1,9
V 08 2 Nezastižena
V 09 3,5 Nezastižena
V 10 4,5 1,8
V 11 3,5 Nezastižena
V12 2,5 Nezastižena
V13 3,0 Nezastižena
V14 2,5 Nezastižena

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

C.II.3. Půda

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou posuzovanou stavbou dotčeny. Rovněž 
nebude stavbou dotčen zemědělský půdní fond. Na povrchu se nenachází rostlá ani kulturní 
zemina.  Na povrchu  se  nachází  lupek  rozpadlý do  písčitojílovité  zeminy s četnými  úlomky 
kompaktního lupku do profilu  cca 200 mm, příměs škváry a úlomků uhelného jílovce, středně 
ulehlá  až  kyprá  navážka,  pod  ním  případně  přemístěný  jílovitý  písek  s příměsí  úlomků 
stavebních sutí (cihly), středně ulehlý. 
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Tabulka č.26: Naměřená hloubka navážky   v     sondách   

Číslo vrtu Hloubka navážky (m) 
V 01 1,1
V 02 0,5
V 03 1,6
V 04 1,3
V 05 1,3
V 06 1,1
V 07 1,9
V 08 1,6
V 09 0,5
V 10 1,5
V 11 1,7
V12 1,6
V13 0,3
V14 0,2

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Geomorfologické podmínky

Nýřany leží  cca  8  km západně  od  Plzně,  severně  od  dálnice  Plzeň  –  Rozvadov. 
Orograficky je území součástí Plzeňské kotliny. Jedná se o ploché, nepříliš výrazné území 
s nadmořskými výškami dosahujícími 350 – 400 m n.m. Dnešní geomorfologický ráz území 
určily spolu s geologickou strukturou podkladu místy i saxonské tektonické pohyby a erozně 
denudační a akumulační terciérní a kvartérní procesy. Intenzitu kvartérní eroze dokumentují 
široká a plochá údolí. 

 Z hlediska geomorfologického patří  území k centrální části Plzeňské pahorkatiny. 
Vyskytují se zde denudační svahy mírného sklonu cca do 3 %. Celé okolí je vcelku ploché, 
menší elevace jsou způsobeny výstupem pevnějších hornin blíže k povrchu terénu. 

Tabulka č.27: Členění zájmového území dle geomorfologické mapy  

Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy (1996) :
Systém: Hercynský systém
Subsystém: Hercynská pohoří
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Poberounská subprovincie
Oblast: Plzeňská pahorkatina 
Celek: Plaská pahorkatina
Podcelek: VB2C Plzeňská kotlina
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b) Geologické podmínky

Regionálně geologicky je zájmová oblast součástí  plzeňské pánve a to její  jižní části. 
Plzeňská pánev je deprese vyplněná mladopaleozoickými sedimenty. Vlastním sedimentačním 
prostorem je tektonicky založená příkopová propadlina směru JJZ – SSV. Maximální mocnost 
dosahuje v centrálním příkopu severojižního směru mezi obcemi Zbůch a Líně (přes 800 m). 
Zde jsou zachována všechna souvrství. 

Petrografický vývoj jednotlivých sedimentačních údobí je velmi pestrý. Základní horniny 
– slepence, pískovce, arkóny, prachovce a jílovce se velmi často rychle střídají (po 1 mm i po 1 
cm) vrstvách).  Méně  často  jsou  spjaty i  pozvolnými přechody horizontálními  i  vertikálními 
zejména v řadě slepenec – pískovec (arkóna) za vzniku přechodných typů. Bohužel litologický 
vývoj a mocnost jednotlivých souvrství a rychlé změny uvnitř jednotlivých vrstev neumožnily 
litostratigrasfické členění obvyklé v české křídě, kde na určitou vzdálenost je určitá statigrafická 
jednotka představována i určitým faciálním víceméně konstantním vývojem. 

Permokarbonské  vrstvy vystupují  v údolí  Vejprnického  potoka.  Jedná  se  o  pískovce, 
slepence  a  jílovce  svrchního  červeného  souvrství,  obdobné  sedimenty  svrchního  šedého  a 
spodního  červeného  souvrství.  Ze  severu  jsou  horniny  uvedených  stratigrafických  jednotek 
překryty terciérními písky, jíly  a štěrky, které mají v zájmového území mocnost několika metrů. 

Mocnost kvartérního pokryvu je závislá na místu a způsobu uložení. Celkově lze říci, že 
se  na  dané  lokalitě  vyskytují  deluviofluviální  sedimenty  jílovito-písčitého  charakteru,  místy 
obsahují štěrkopísčitou příměs či nepropustnou jílovitou vrstvu. 

Geologická mapa ÚÚG - list Plzeň 1 : 200 000 popisuje v dané oblasti podloží pískovce 
a jílovce svrchního šedého souvrství permokarbonské kamenouhelné pánve. Kvarterní pokryv 
nevelkých mocností  je tvořen převážně deluviálními zeminami, vzniklými přesunem rozpadu 
matečních hornin z přilehlých vyvýšených oblastí. 
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Dle  stávajícího  průběhu  nivelety  pozemku  a  s  ohledem  na  výsledky  geologických 
průzkumů provedených v okolí je možné předpokládat, že původní pokryv byl místy částečně 
odstraněn  a  nahrazen  či  přesypán  navážkou  převážně  z  odpadního  materiálu  místní  důlní 
činnosti - lupky apod. 

Celá zájmová oblast je ve vlivných vzdálenostech poddolována. Poslední důlní činnost 
byla ukončena cca před 70-ti lety. 

Při mělkém plošném založení projektované haly budou tvořit základovou půdu křížově 
prostřídané deluvio - fluviální polohy v podobě středně plastické jílovité hlíny tuhé až pevné 
konzistence, písčitého jílu tuhé až pavné konzistence a jílového písku. U jihozápadního rohu 
haly pak se pokryvné deluvio - fluviální polohy takřka vytrácejí a základovou půdu zde bude 
tvořit již poloha eluvia pískovce či přímo pevnější podloží pískovce. 

Povrchové  vrstvy navážek,  tvořených  převážně  zbytkovými  vrstvami  lupkové  drtě  s 
většími, kompaktními úlomky pevného lupku jsou konzolidované pouze svoji vlastní hmotností 
v čase -  lze je považovat za středně ulehlé.  Místy jsou promíchané s drtí  uhelného jílovce, 
uhelným prachem, úlomky stavebních sutí a očekávat lze i polohy jílovitých mezivrstev. 

c) Hydrogeologické podmínky

Hydrogeologicky představuje  Plzeňská  pánev (hydrogeologický rajón 511)  dokonale 
uzavřený celek. Téměř po celém obvodu ji ohraničují relativně vyzdvižené algonkické břidlice. 
V důsledku komplikovaného tektonického vývoje se rozpadá pánev na mozaiku omezených 
ker.  Záleží  na  propustnosti  zlomů,  do  jaké  míry spolu  sousední  kry souvisejí.  Vcelku  lze 
předpokládat alespoň v jednom směru anizotropii prostředí a tedy do jisté míry samostatnost 
každé tektonické kry, resp. soustavy tektonicky posunutých polí. Vzniku dokonale izolovaných 
ker  brání  mladší  radiální  tektonika.  Důležitým  zjištěním  je  ostrá  vertikální  zonálnost 
propustnosti karbonských hornin. Zhruba pod hranicí 120 - 150 m dochází v důsledku změn 
hydraulických  parametrů  puklin  k  takovému  snížení  propustnosti,  že  se  horniny  stávají 
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nízkopropustnými až prakticky nepropustnými. Tato změna je zákonitá a probíhá bez závislosti 
na stratigrafické příslušnosti souvrství. 

Kvarterní sedimenty vesměs jílovito-hlinité povahy obsahují místy i dílčí písčité polohy 
zvodnělé. Jejich rozšíření ať již plošné či hloubkové je velmi nepravidelné.

c) Radonová zátěž

Stanovení radonového indexu pozemku na k.ú. Nýřany, kat.č. 1781/1 - stavební plocha 
pro  halu  firmy PATINTER  CZECH  s.r.o.  provedla  firma  Nuklid  –  sdružení  podnikatelů, 
Kralovická 59, 32300 Plzeň. Výsledky jsou uvedeny v protokolu č.: 70088 ze dne 14.2.2007. 
Na základě celkového posouzení stavebního pozemku bylo podloží zařazeno do kategorie se 
střední plynopropustností.  Třetí  kvartil  souboru změřených objemových aktivit  je  CA75 =  69 
kBq/m3.

Podle  vyhlášky  č.307/2002  Sb.,  v  platném  znění  a  dle  Metodiky  pro  stanovení 
radonového indexu pozemku, SÚJB Praha, 2004, je radonový index pozemku určen hodnotou 
třetího  kvartilu  souboru  změřených  hodnot  objemové  aktivity  radonu  a  plynopropustností 
podloží.  Na  základě  těchto  hodnot  je  stavební  pozemek  zařazen  do  kategorie  se  středním 
radonovým indexem.

Vzorky půdního vzduchu č.1 - 40 byly odebrány podle poskytnutého zastavovacího plánu 
v místě plánované výstavby v síti 10 x 10 m, z hloubky 0,5 - 0,8 m. V době měření byly na 
stavební  ploše  místy  louže,  na  části  stály  kamiony,  jednotlivé  body  sítě  proto  byly místy 
posunuty.  Odběry z  hloubky menší  než 0,8 m byly provedeny v místech,  kde se  nepodařilo 
odběrovou tyčí prorazit zhutnělý lupek. Stavební plocha byla vymezena geologickými sondami.

Při odběru vzorků půdního vzduchu byla v hloubce 0,5 - 0,8 m podle odporu sání zjištěna 
značně  nehomogenní  propustnost.  Plynopropustnost  se  pohybovala  od  vysoké  až  do  nízké, 
převládala  střední  plynopropustnost  podloží.  Místy  bylo  podloží  zvodnělé.  Na  základě 
makroskopického posouzení a převládajícího odporu sání bylo podloží zařazeno na stavebním 
pozemku do kategorie se střední plynopropustností. Vlivem nehomogenního podloží vykazují 
změřené hodnoty objemové aktivity značný rozptyl. Při měření nebyla zjištěna souvislá oblast s 
významně odlišnými hodnotami. Pro potřeby navržení protiradonové izolace byla celá stavební 
plocha  charakterizována  třetím  kvartilem  souboru  změřených  objemových  aktivit  a  byl  jí 
přiřazen společný radonový index. 

Tabulka č.28: Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR)  

Vzorek 222 Rn Vzorek 222 Rn Vzorek 222Rn Vzorek 222R
nčíslo [kBq/m3] číslo [kBq/m3] číslo [kBq/m3] číslo [kBq/m3]

1 22 11 26 21 53 31 52
2 50 12 101 22 70 32 65
3 38 13 78 23 63 33 47
4 81 14 54 24 87 34 45
5 55 15 69 25 135 35 35
6 28 16 42 26 79 36 40
7 44 17 51 27 51 37 23
8 25 18 27 28 31 38 69
9 38 19 56 29 69 39 52
10 70 20 38 30 76 40 38
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Radonový  index  pozemku  je  určen  z  hodnot  objemové  aktivity  radonu  v  půdním 
vzduchu  na  zkoumaném  pozemku  (rozhodující  je  zpravidla  hodnota  CA75)  a  zjištěné 
plynopropustnosti zemin podle následující tabulky.

Tabulka č.29: Kategorie radonového rizika  

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

Plynopropustnost nízká střední vysoká

Tabulka č.30: Celkové statistické hodnocení vedoucí ke stanovení radonového indexu pozemku   
(  kBq.m  -3  )  

Objekt 
průměrná 
aktivita
radonu

maximální
aktivita
radonu

minimální
aktivita
radonu

III. kvartil Radonový 
index

pozemku
Hala  PATINTER 
CZECH s.r.o.

52 135 22 69 Střední

d) Seismicita a geodynamické jevy

Seismické poměry, resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti seismicky 
stabilního Českého masívu. Dle mapy seismického rajónování ČSSR v návrhu ČSN 73 0036 z 
r.1987 leží celé území v oblasti, kde očekávané maximální intenzity zemětřesení nedosahují 6o 
M.C.S..  Epicentra  historických  zemětřesení  zde  nejsou  zaznamenána.  Na  území  není  znám 
výskyt starších ani mladších tektonických linií.

Převážná  část  území  České  republiky  charakterizována  seismickým  ohrožením  do 
5.stupně. Mapa na následujícím obrázku ukazuje jaké lze očekávat podle dosavadních znalostí 
maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky v intensitách 
podle makroseismické stupnice MSK-64. Na mapě jsou černými kroužky vyznačena města v 
České republice s počtem obyvatel přes 50 000. Nejblíže dotčenému území se nachází Plzeň, kde 
lze očekávat maximální intenzitu zemětřesení podle MSK-64 stupně 5.
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Svahové  pohyby  aktivní  nebo  fosilní  se  v zájmovém  území  vzhledem  k rovinné 
konfiguraci terénu nevyskytují. 

f) Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Poddolování 

Oblast  Nýřanska  byla místem nejintenzivnější  těžby v plzeňské  pánvi.  Podmínky pro 
dolování  zde  byly  mimořádně  příznivé.  Tektonicky  nepříliš  rozčleněné,  mírně  šikmé  nebo 
subhorizontální sloje byly doprovázeny i cennými keramickými surovinami.

Začátky dobývání černého uhlí ve vlastní plzeňské kamenouhelné pánvi spadají do druhé 
poloviny 18. století. Celková těžba byla až do prvních dvou desetiletí 19. století malá. Pronikavé 
zvýšení  těžby nastalo  až  zavedením parních strojů  a  jiných mechanizmů.  Na začátku  druhé 
poloviny 19. století se stává značným odběratelem uhlí rozvíjející se železářský průmysl. Prudký 
pokles těžby nastal po druhé světové válce po znárodnění dolového majetku. Souslojí nýřanské 
má hlavní  vývoj  v okolí  Nýřan.  Skládá se z  jedné, dvou a příp.  i  více uhelných slojí,  mezi 
kterými se nacházejí tzv. mezisloje. Karbonská uhlonosná sedimentace dala v oblasti Nýřanska 
vznik  několika  slojovým  jednotkám,  které  byly  v  minulosti  expoloatovány  četnými  doly 
situovanými  jak  ve  vlastním  katastrálním  území  města  Nýřan,  tak  v  jeho  blízkém  okolí. 
Posledním činným dolem, kterým byla v území města Nýřan prováděna těžební činnost byl důl 
Krimich, resp. Krimich I. S hloubením dolu Krimich bylo započato v roce 1867 a do provozu byl 
dán roku 1869. V roce 1927 byly uhelné zásoby těžené tímto dolem v tzv. „nýřanském poli“ 
vyčerpány a  proto  bylo řešeno prodloužení  jeho životnosti  otevřením uhelných zásob v  tzv. 
„tlučenském poli“ vyhloubením jámy Krimich II v Tlučné.

Zájmová oblast staveniště je poddolována důlní činností dolu Krimich I. V místě stavby 
je hloubka bývalé sloje dle map 170 m pod povrchem a hornická činnost zde byla ukončena v 
roce 1928. Dnes je důl zatopen, spodní voda vystoupala až do 3,0 m pod povrch. K jámě dolu 
přitéká  voda  z chodeb  vedoucích  od  zavalených  starých  dobývek  souvisejících  s dobývkami 
opuštěných dolů. V prvním patře v hloubce 166 m  přitéká voda tzv. okrová, v druhém patře 
v hkoubce  193  m  voda  tzv.  pitná.  Obě  vody byly čerpány odděleně.  Voda  pitná,  která  se 
vyskytuje v severní části dolu Krimich, byla odebírána nýřanskou vodárnou (10 l/s). Voda okrová 
byla  vypouštěna  do  Vejprnického  potoka.  Nyní  je  jáma  zatopena,  voda  se  neodebírá  ani 
neodčerpává. Vzhledem k jejím nevyhovujícím chemickým vlastnostem se neuvažuje o dalším 
možném využívání. 

Těžní jáma byla zasypaná haldovou zakládkou o zrnitosti 2 – 10 cm v množství 2 960 m3 

od jámové zátky v úrovni II. patra do hloubky 30 m od povrchu- V hloubce 6 m pod povrchem je 
vyhotovena betonová uzávěra s potrubím o průměru 500 mm a betonová skruž Js 150 – 200 mm. 
Pokryv má mocnost 7 – 10 m. 

Těžba na dole Krimich II byla ukončena v roce 1982, kdy byl oddělen tlakovou zátkou v 
jámě Krimich II v Tlučné od nově otevřeného vejprnického ložiska a následně zatopen. 

Na  pozemcích  staveniště  byly provedeny geologické  a  hydrogeologické  průzkumy a 
konzultace z hlediska založení stavby na poddolovaném území bývalého dolu Krimich I.

Vzhledem k inženýrsko-geologickému průzkumu se předpokládá plošné založení stavby 
skeletu haly. 

Zájmové  území  leží  v poddolovaném  území  č.741  –  „Nýřany-  Tlučná“,  radioaktivní 
suroviny a rudy. Západně od tohoto území se nachází poddolované územíč.698 „Kamenný Újezd 
u Nýřan“ – surovina palivové nerosty. Na území Červeného Újezda se nachází  poddolované 
území č.731 „Zbůch“ – surovina palivové nerosty. Jihovýchodně do zájmového území se nachází 
dobývací prostor těžený – štěrkopísky. 
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C.II.5. Fauna a flóra

a) Fauna

Přítomnost typických zoocenóz lze na zájmové ploše vzhledem k zimnímu období bez 
sněhové  pokrývky pouze  odhadovat.  Zjištěny zde  byly pouze  pobytové stopy zajíce  polního 
(Lepus  europaeus).  Přítomní  živočichové  budou  charakterističtí  pro  ruderální  porosty uvnitř 
bývalého průmyslového areálu,  který však leží  na kontaktu s otevřenou krajinou.  V jarních a 
letních měsících je zde možné očekávat četné běžné druhy hmyzu, které budou využívat pestrou 
nabídku  ruderálních  rostlin,  některé  též  k vývojovým  stadiím.  Pestřejší  nabídka  bude  na 
ruderálních plochách především v podzimním období, kdy dozrávají semena ruderálních rostlin a 
mohou  ji  momentálně  využívat  některé  druhy ptactva,  včetně  chráněných  druhů,  jako  např. 
koroptev  polní  (Perdix  perdix;  §3),  stehlík  obecný  (Carduelis  carduelis),  potenciálně  také 
linduška úhorní (Anthus campestris; §2) a další ptáci. Ruderální biotop však není vhodný pro 
rozmnožování  resp.  trvalou  existenci  žádných  chráněných  druhů  bezobratlých  živočichů  ani 
obratlovců.

Četnost  (abundance)  přítomných živočichů  však  bude  velmi  nízká  a  vesměs  se  bude 
jednat o druhy synantropní, tj. přizpůsobené činnosti člověka, nebo druhy úzce specializované na 
ruderální biotopy.

Zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny nejsou  v zájmovém území  a  jeho bezprostředním okolí  příslušným orgánem ochrany 
přírody registrovány. 
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b) Flóra

Na  plochách  zhutňovaných  pojezdem  vozidel  a  manipulační  techniky  se  vyskytuje 
sporadická, nezapojená vegetace zhutňovaných substrátů nebo jsou plochy zcela bez vegetace. 
Fragmenty  s vegetací  lze  přiřadit  ke  svazu  Polygonion  avicularis s dominantou  Polygonum 
arenastrum (rdesno  vesnické).  Místy  se  rovněž  vyskytují  fragmenty  sešlapového  jílko-
jitrocelového  společenstva  (Lolio-Plantaginetum  majoris)  s Poa  annua (lipnice  roční)  a 
Plantago  major (jitrocel  větší).  Lokálně  se  v těchto  rozvolněných  porostech  vyskytují  také 
porosty Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá), Medicago lupulina (tolice dětelová) a ruderálních 
mechů.  Roztroušeně jsou  též  na zájmové ploše přítomny následující  druhy:  Capsella  bursa-
pastoris (kokoška  pastuší  tobolka),  Verbascum sp.  (divizny),  Tripleurospermum  maritimum 
(heřmánkovec nevonný), Apera spica-venti (ježatka kuří noha) a další. Místy se do ploch šíří také 
polykormony silně  expanzivní  trávy  Calamagrostis  epigeios (třtina  křovištní).  Větší  plochy 
v mělkých  zvlhčovaných  depresích  jsou  zasoleny vyluhováním iontových  látek  z vypálených 
uhelných  lupků,  což  indikuje  přítomnost  obligátních  halofytů  a  subhalofytů,  např.  porostů 
Atriplex  patula (lebeda  rozkladitá)  nebo  Spergularia  rubra (kuřinka  červená).  Na  volných 
plochách  se  sporadicky objevují  také  anemochory,  tj.  druhy šířící  se  větrem,  např.  Cirsium 
vulgare (pcháč obecný).

Plochy  ponechané  delší  čas  v klidu  jsou  porostlé  téměř  zapojenými  ruderálními 
cenózami,  v nichž  dominují  porosty  silně  expanzivní  trávy  Calamagrostis  epigeios (třtina 
křovištní),  Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá)  a  v zamokřovaných depresích  též obligátní 
halofyt Atriplex patula (lebeda rozkladitá), která indikuje silnější zasolení. Na většině ploch se 
projevuje  silná  ecese  melioračních  dřevin,  především  Populus  tremula (topol  osika)  a  Salix  
caprea (vrba jíva), místy však na vývojově pokročilejších plochách i Pinus sylvestris (borovice 
lesní). Mezi dominantními porosty se vyskytují menší či větší fragmenty raných stadií sekundární 
sukcese, především lipnico-podbělové spol. (Poo-Tussilaginetum farfarae), turano-locikové spol. 
(Erigeronto-Lactucetum  serriolae),  komonicové  spol.  (Melilotetum  albae-officinalis)  resp. 
společenstva  svazu  Dauco-Melilotion,  ale  také  sukcesně  pokročilejší  vratičo-pelyňkové spol. 
s dominantním  vratičem  obecným  (Tanaceto-Artemisietum  vulgaris  tanacetosum)  a  ostrůvky 
ruderálních  mechů.  Lokálně  se  projevuje  tendence vývoje  do  ruderální  louky (viz  vtroušené 
trávy) a předlesových formací (nálety dřevin,  Epilobium angustifolium). Ze vtroušených druhů 
jsou přítomny následující ruderální druhy: Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Poa palustris  
xerotica (lipnice  bahenní  suchomilná),  Achillea  millefolium (řebříček  obecný),  Geranium 
pyrenaicum (kakost pyrenejský),  Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná),  Centaurea jacea 
(chrpa luční), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek), Sonchus asper (mléč drsný), Medicago 
lupulina  (tolice dětelová),  Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý),  Stellaria media (ptačinec 
žabinec), Turritis glabra (strmobýl lysý), Tripleurospermum maritimum (heřmánkovec nevonný) 
a další. Z důvodu značného vysoušení a zahřívání substrátů v letních obdobích jsou na zájmové 
ploše přítomny také četné teplo- a suchomilné druhy rostlin (tzv. termofyty a xerofyty), např. 
Verbascum sp.  (divizny),  Oenothera  biennis (pupalka  dvouletá),  Echium  vulgare (hadinec 
obecný), Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Trifolium campestre (jetel ladní) aj.

Vzhledem  k aktuální  ekologické  situaci  zájmového  území  lze  v ruderální  vegetaci 
vyloučit  jakoukoli  přítomnost  zvláště  chráněných nebo ohrožených druhů rostlin.  Vesměs se 
jedná jen o vegetaci sekundární, ovlivněnou na lokalitě činností člověka.
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Účelový dendrologický průzkum.

Účelový dendrologický průzkum byl na zájmové lokalitě proveden v zimním období roku 
2007. Byly evidovány významnější exempláře stromů v průměru ve výčetní výšce větší než 10 
cm a souvislé porosty keřů o ploše více než 10 m2.  

Jak  vyplývá  z popisu  vegetačního  krytu dřeviny na  ploše  posuzovaného  záměru  jsou 
v iniciálních stádiích svého vývoje a zatím nevytvořily souvislé keřové porosty ani vzrostlejší 
stromy. Pouze při východním okraji plochy se nachází linie 9 vzrostlých bříz (Betula pendula) a 
jív (Salix caprea). Jedná se o stromy s nižší až střední ekologicko krajinářskou hodnotou, některé 
s poškozeným  kmenem  a  nevhodným  řezem.  V následující  tabulce  jsou  uvedeny  základní 
dendrologické  parametry  těchto  dřevin.  Pokud  budou  v rámci  výstavby  pokáceny,  bude  tak 
učiněno na základě žádosti právnické osoby o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 
Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Předpokládá se rozsah náhradních výsadeb na cca 8 – 10 ks 
stromů, které je možno bez problémů vysázet v rámci posuzovaného záměru.

Podél  severovýchodního  okraje  lokality  se  vyvíjí  dřevinný porost  náletů  pionýrských 
dřevin  s dominující  vrbou  jívou  (Salix  caprea)  a  sušších  partiích  topolem osikou  (Populus 
tremula), přítomnou vrbou křehkou (Salix fragilis), jabloní domácí (Malus domestica). V kostře 
ekologické stability krajiny porost plní funkci interakčního prvku. S ohledem na velkoplošné 
hospodaření v okolní krajině má porost významnější ekologickou i estetickou funkci v krajině. 
Porost nebude realizací záměru dotčen. 

Na  základě  provedeného  průzkumu  a  celkové  situace  lokality  odporučujeme  porost 
doplnit  výsadbami  dřevin  v přirozené  druhové  skladbě  podél  celé  severovýchodní  hranice 
budoucího  areálu  s cílem  posílit  ekologickou  funkci  prvku  v zemědělské  krajině  i  vytvořit 
pohledovou clonu ve směru hlavních pohledů v krajině ze silnice Myslinka – Nýřany.

Tabulka č.31: Základní dendrometrické parametry stromů, které budou potenciálně zasaženy   
realizací záměru

Inv. 
číslo

Odborný název Český název Prům.km. 
(cm) v 
1,3m

Prům.km 
na pařezu 

(cm).

Výš 
ka (m)

Pol. 
Koruny 

(m)

Výška 
kmene

(m)

VS EKH
(SH)

ZS Poznámka

1 Betula pendula bříza bělokorá 38 46 13,0 3,5 3 4 3_4 4 šikmý kmen
2 Salix caprea vrba jíva 24 29 7,5 2,5 1,5 4 2_3 4 nevhodný řez
3 Salix caprea vrba jíva 19 39 7,0 1,5 3,5 4 2_3 3 pošk.  kmen, 

nevh. řez
4 Betula pendula bříza bělokorá 15 17 10,0 1,5 2 3 3 4
5 Betula pendula bříza bělokorá 19 21 12,0 2 1,8 3 3 4
6 Populus tremula topol osika 19 23 12,0 2 2 4 3 4 pošk. kmen
7 Betula pendula bříza bělokorá 27 30 13,0 2 3,5 4 3 4
8 Betula pendula bříza bělokorá 24 26 11,5 2 2,3 4 3 4
9 Betula pendula bříza bělokorá 23 26 12,5 2 3 4 3 4

Vysvětlivky:

▪ Inv. číslo inventarizační číslo stromu
▪ Parc. číslo číslo parcely, na které se strom vyskytuje
▪ Odborný název odborné označení taxonu s určením rodu a druhu, popř. kultivaru a se zkratkou jména autora
▪ Český název české rodové a druhové jméno stromu
▪ Návrh na kácení ano/ne
▪ Prům. km. 1,3 (cm) průměr kmene ve výčetní výšce tj. 1,3 m od paty stromu, údaj v cm měřený lesnickou průměrkou 
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▪ Prům. km. na pařezu (cm) průměr kmene na pařezu, údaj v cm měřený lesnickou průměrkou 
▪ Výška (m) celková výška stromu, údaj v m, měřeno výškoměrem SYLVA - CLINOMASTER 
▪ Pol. koruny (m) poloměr koruny, údaj v m měřený pásmem
▪ Výška kmene (m) výška kmene, údaj v m, měřeno od paty stromu k první kosterní větvi, popř. nasazení koruny
▪ VS věkové  stádium  stromu  =  číselná  hodnota  udávající  rámcově  stáří  (věk)  jedince  vyjádřená 

pětibodovou stupnicí, kde:
5    přestárlý, rozpadající se jedinec, odumírající, obvykle výskyt patogenů
4    dospělý vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu
3    stabilizovaný odrůstající jedinec, dotváří se druhové znaky, začátek plodnosti
2    odrostlá výsadba nebo nárost
1    nová výsadba popř. nárost bez koruny
▪ EKH (SH) ekologicko-krajinářská (sadovnická) hodnota  = číselná  hodnota  shrnující  kvalitativní ukazatele 

jednotlivých exemplářů (byla stanovena podle metodiky zahradnické fakulty MU v Lednicích na 
Moravě a je vyjádřena pětibodovou stupnicí), kde:

5 velmi hodnotný strom s charakteristickými znaky taxonu
4 nadprůměrně hodnotný strom, vitální, zdravý
3 průměrně hodnotný strom s předpokladem dlouhodobé existence případně se   sníženou vitalitou a zdravotním stavem
2 podprůměrně hodnotný strom, neperspektivní z hlediska dlouhodobé existence
1 jedinec odumírající nebo odumřelý

▪ ZS zdravotní stav = číselná hodnota je vyjádřena pětibodovou stupnicí), kde:
5    zdravý jedinec bez veškerých poškození
4    ojedinělý výskyt poškození
3    průměrný výskyt poškození
2    významný podíl poškození
1    pro existenci jedince zásadní výskyt poškození
▪ Poznámka zde jsou uvedeny ostatní doplňující údaje (druh poškození, stabilita, výskyt patogenů apod.)

C.II.6. Ekosystémy

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se 
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Na zájmovém území pro vybudování areálu firmy Patinter Czech s.r.o. v Nýřanech byly 
koncem  zimního  období  2007  zjištěny  výhradně  jen  porosty  ruderálních  společenstev.  Tato 
situace  je  vyvolána  úpravou  pláně,  na  kterou  byly  po  demolici  bývalého  areálu  drožďárny 
rozhrnuty vypálené uhelné lupky, rozdrcené na drobnější frakce, ojediněle jsou zde některá místa 
pokryta též drceným kamenivem (antropogenní substráty).

C.II.7. Krajina

Z hlediska přírodních krajin zájmové území spadá do krajiny pánví a kotlin – moderátní 
kotliny a pánve s bukovodubovými lesy na luvisolech – terasové stupňoviny až polygenetické 
pahorkatiny. Dříve se zde nacházela kultivovaná lesní krajina s proměnlivým zastoupením buku 
a dubu a výrazným  podílem jehličnanů, zejména jedle a borovice. 

V okolí  Nýřan  se  nachází  krajina  především zemědělská krajina  s výraznou  převahou 
orné půdy. Plochy umělých povrchů v okolí Nýřan:
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C.II.8. Obyvatelstvo

(Údaje ze Sčítaní lidu, domů a bytů 2001)
Název obce: Nýřany, Kód obce: 559300 

Tabulka č.32: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  6913
z toho ženy 3539
Muži
svobodní  1407
ženatí  1659
rozvedení  218
ovdovělí  84
nezjištěno  6
Ženy 
svobodné  1181
vdané  1685
rozvedené  274
ovdovělé  389
nezjištěno  10

Tabulka č.33: Obyvatelstvo podle věku  
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Obyvatelstvo celkem  6913
v tom ve věku
0-4  313
5-14  934
15-19  483
20-29  1124
30-39  1060
40-49  915
50-59  985
60-64  354
65-74  492
75+nezj.  253

Tabulka č.34: Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  5666
v tom podle stupně vzdělání
bez vzdělání  18
základní vč. neukončeného  1667
vyučení a stř. odborné bez mat.  2459
úplné střední s maturitou  1153
vyšší odborné a nástavbové  92
vysokoškolské  249
nezjištěné vzdělání  28

Tabulka č.35: Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  6913
z toho národnost
Česká  6566
moravská  3
slezská  1
slovenská  134
romská  0
polská  5
německá  95
ukrajinská  20
vietnamská  14

Tabulka č.36: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  6913
Věřící  938
z toho
Církev římskokatolická  792
Církev českosl. husitská  12
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českobratrská církev evangel.  37
pravoslavná církev  13
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  9
Bez vyznání  5434
Nezjištěné vyznání  541

Tabulka č.37: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  6913
Ekonomicky aktivní celkem  3674
v tom zaměstnaní  3492
z toho
pracuj. důchodci  120
ženy na mat. dov.  36
nezaměstnaní  182
Ekonomicky neaktivní celkem  3234
z toho
nepracuj. důchodci  1326
žáci, studenti, učni  1229
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5

Tabulka č.38: Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  6913
Ekonomicky aktivní celkem  3674
z toho podle odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  83
průmysl  1758
stavebnictví  365
Obchod,opravy motor. vozidel  296
Doprava, pošty a telekomunikace  244
Veřejná správa, obrana, soc. zabez.  152
Školství, zdravot., veter. a soc. činn.  243

Tabulka č.39: Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  3268
z toho
v rámci obce  1613
v rámci okresu  410
v rámci kraje  1105
do jiného kraje  56
vyjíždějící do zam. denně mimo obec 1421
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  402

C.II.9. Hmotný majetek
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Realizací stavby budou dotčeny pouze pozemky ve vlastnictví investora. 

C.II.10. Kulturní památky

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

C.II.11 Jiné charakteristiky životního prostředí

Stávající doprava v     území  

Tabulka č.40: Intenzity dopravy zjištěné při sčítání dopravy ŘSD v     roce 2005 na dálnici D5 a   
silnicích II/180 a II/203 v     Nýřanech a okolí  
č. 
silnice 

sčítací 
úsek  

T O M S začátek úseku konec úseku

180 3-1329 1031
2 

8934 37 1928
3 

sjezd z D5 hr.okr.Plzeň-jih a město 

180 3-1320 1031
2 

8934 37 1928
3 

hr.okr.Plzeň-město a jih x s 27 

180 3-3930 1655 4698 24 6377 x s 27 Dobřany z.z. 

180 3-1321 1850 4702 40 6592 Dobřany z.z. x s 18035 

180 3-1322 4650 4080 21 8751 x s 18035 vyús.18043 

180 3-1323 1318 2958 15 4291 vyús.18043 Dobřany k.z. 

180 3-1330 1318 2958 15 4291 Dobřany k.z. zaús.do 26 -Chotěšov 

180 3-1340 985 2987 26 3998 vyús.ze 26-Zbůch vyúst.18039 

180 3-1346 776 1986 16 2778 vyúst.18039 křiz.s dálnicí D5 

180 3-1347 1183 3328 31 4542 křiz.s dálnicí D5 křiz.se silnicí 203 

180 3-1356 906 1418 11 2335 křiz.s 203 vyúst.18048

203 3-1789 816 4902 37 5755 hr.okr.Plzeň-město  a 
sever 

křiz.s 180 

203 3-1780 1272 5708 68 7048 křiz.s 180 Nýřany z.z. 

203 3-1791 1272 5708 68 7048 Nýřany z.z. křiz.s MK 

203 3-1792 1218 6995 53 8266 křiz.s MK Nýřany k.z.(vyús.2034) 

203 3-1790 1640 2990 20 4650 Nýřany k.z.(vyús.2034) křiz.s D5 

203 3-1797 549 1880 16 2445 křiz.s D5 Heř.Hut, křiz.s 20312 

203 3-1808 185 693 9 887 Heř.Hut, křiz.s 20312 hr.okr.Plzeň-sever  a 
Tachov

D 5 3-8191 9769 10683 48 2050
0 

Plzeň,západ Nýřany 

D 5 3-8192 8718 8531 51 1730
0 

Nýřany Heřmanova Huť 

D 5 3-8193 9229 9615 56 1890
0 

Heřmanova Huť Stříbro

Legenda: T –těžké nákladní automobily
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O –osobní automobily
M – motocykly
S – součet

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

Plánovaná stavba areálu se bude nacházet na severním okraji města Nýřany v průmyslové 
zóně. Území je určeno především pro lehkou výrobu, která má minimální vliv na okolní životní 
prostředí.  V širším  území  se  nachází  stávající  zátěž  hlukem  a  emisemi  jak  z automobilové 
dopravy, tak z provozu dalších firem. Zatížení území je únosné.  Posuzovaná stavba přispěje ke 
stávající  zátěži  území  v  minimálním  rozsahu  za  předpokladu,  že  bude  dostatečně  stavebně 
zabezpečeno nakládání s chemickými látkami a přípravky. 
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů 

Areál se bude nacházet v průmyslové zóně na severním okraji Nýřan. Nejbližší obytnou 
zástavbou  jsou  řadové  rodinné  domy podél  ulice  Havířská.  Pozemky přes  komunikaci  jsou 
určené pro zahrádkářské kolonie. Nejsou to pozemky určené k rekreaci.

a) Zdravotní rizika

Imisní zátěž během realizace stavby u nejbližší obytné zástavby:

Během realizace stavby budou emitovány emise prachu a výfukové plyny z nákladních 
automobilů a staveništních mechanismů. Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází na okraji 
průmyslové zóny a negativní vliv výstavby bude časově omezen, nepředpokládá se negativní vliv 
emisí z realizace stavby na obyvatele města. 

Pro minimalizaci emisí primární a sekundární prašnosti během realizace stavby je nutné 
udržovat  pořádek  v  areálu  staveniště  a  dodržovat  technologickou  kázeň  při  výstavbě.  Pro 
minimalizaci emisí z dopravy musí být automobily udržovány v dobrém technickém stavu. 

Imisní zátěž během provozu záměru u nejbližší obytné zástavby:

Během provozu  záměru  budou  unikat  emise  těkavých  organických  látek  z ˇčerpací 
stanice PHM, emise ze spalování zemního plynu pro vytápění objektu a ohřev TUV a emise 
z osobní  a  nákladní  automobilové  dopravy.  U emisí  ze  spalování  zemního  plynu se  jedná 
především o oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a organické látky vyjádřené jako suma 
uhlíku. Praktický význam mají pouze NOx a CO. U dopravy se jedná především o emise oxidů 
dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků. 

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.
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Produkce NOx je soustředěna do průmyslových center a velkých městských organizací, 
kde koncentrace NOx značně převyšuje  průměrnou hodnotu naměřenou ve volné krajině.  Při 
posuzování  rizika  oxidu  dusíku  se  vychází  z  rizikovějšího  oxidu  dusičitého  NO2,  který  je 
toxický, tudíž celé posuzování je pak přísnější.

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  500  µg.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  patří  mezi  produkty  nedokonalého  spalování  a  při  dlouhodobých 

expozicích či krátkodobých vyšších koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší 
afinitu na krevní barvivo (hemoglobin), než kyslík a tedy blokuje životně důležité funkce.

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) 

Těkavé organické látky
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 st. C, 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.  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.
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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 

- toxické (akutně/chronicky v závislosti na koncentraci – vyvolávají otravu), 
- 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).

Množství emisí ze spalování zemního plynu, z provozu čerpací stanice PHM  a z dopravy 
bude  nízké.  Výpočty  rozptylu  očekávaných  emisí  vznikajících  v souvislosti  s provozem 
víceúčelového  areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  v  Nýřanech  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 kromě benzo(a)pyrenu, 
kde je imisní limit překročen již samotným pozadím (jako pozadí je uvažována stanice 
Roudná Plzeň).

Hluková zátěž u nejbližší obytné zástavby:

Hluk  a  zvuky jsou  přirozenou  součástí  životního  prostředí  člověka,  dovolující  např. 
řečovou komunikaci, dovolující příjem důležitých informací o umístění a pohybu zdrojů hluku 
(komára, auta apod.) a poskytující potěšení např. formou hudby a zpěvu. Hluk však může být 
také obtěžující nebo dokonce škodlivý, buď díky své intenzitě nebo době trvání. Působení hluku 
na veřejné zdraví je nutno chápat nejen v souvislosti s možným funkčním postižením organizmu 
(sluchových receptorů), ale také z hlediska ztížené komunikace, obtěžování a ovlivnění pohody 
člověka.

K poškození sluchového aparátu nedochází ani při celoživotním vystavení ekvivalentní 
hladině hluku 70 dB u 95% populace. U malých dětí ale může k takovému poškození dojít  i 
v případě  nižších  hladin  hluku.  Hlučnost  může  působit  rovněž  ovlivnění  kardiovaskulárního 
systému, např. zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu a při dlouhodobých účincích i ischemické 
choroby  srdeční.  Obtěžování  hlukem,  které  vyvolává  řadu  negativních  emočních  stavů  od 
rozmrzelosti přes deprese až k pocitům beznaděje a vyčerpání má významné individuální rozdíly. 
Udává  se,  že  v populaci  je  12  –  20%  mimořádně  senzitivních  osob  a  rovněž  10  –  20% 
mimořádně  tolerantních  k hluku.  Obtěžování  hlukem  vede  ke  snížení  pracovního  výkonu 
zejména u duševně pracujících a může způsobit nepříznivé ovlivnění spánku. Ze závěrů Světové 
zdravotnické organizace (WHO) je v obydlích kritickým účinkem hluku právě rušení spánku. 
Noční ekvivalentní hladina hluku by z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout 40 dB, denní 
55 dB, měřeno 1 m před fasádou. V denní době se uvádí, že mírné obtěžování hlukem nastává při 
ekvivalentní  hladině  akustického tlaku  50  –  55  dB.  V rozmezí  55  –  65  dB nastupuje  silné 
obtěžování a zhoršená komunikace řečí, při 65 – 70 dB přistupuje možnost vzniku hypertenze a 
ischemické choroby srdeční, nad 70 dB hrozí sluchové postižení. V noční době se již od 40 dB 
projevuje  obtěžování  hlukem  a  subjektivně  vnímaná  horší  kvalita  spánku,  kterou  může 
doprovázet zvýšená nemocnost. Nad 60 dB se projevuje zhoršená nálada a snížená výkonnost.

Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně 
vycházet z následujících tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové 
expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostředí, které se 
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dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí  pro větší část  populace s 
průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. 

Tabulka č.41: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den  

dB /A/
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Mírné obtěžování

Tabulka č.42: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc  

dB /A/
Nepříznivý účinek 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+
Zhoršená nálada a výkonnost
Vnímaná horší kvalita spánku 
Zvýšené užívání sedativ
Pocit obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost

Z tabulky  obecně  vyplývá,  že  při  dodržení  limitu  50/40  dB  ekvivalentní  hladiny 
akustického tlaku v denní/noční době se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro 
exponované osoby.

Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě 
expozice osob se zvýšenou citlivostí vůči hluku. Dle výsledků hlukové studie  vlivem provozu 
areálu  nebude  docházet  k  nadměrnému  obtěžování  okolí  hlukem  ani  k překračování 
nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku.  Stavba tudíž nebude mít negativní 
vliv na zdraví obyvatel. 

Radon:
Na základě provedeného měření je stavební pozemek zařazen do kategorie se středním 

radonovým indexem. Podle § 6, zákona č. 18/1997Sb. v platném znění je nutno stavbu chránit 
před pronikáním radonu z podloží. Hlavní zásady pro výstavbu: plynotěsná izolace, neporušenost 
základové desky, utěsnění instalačních prostupů. Při realizaci proti radonových opatření je nutno 
postupovat v souladu s ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“.

b) Pracovní příležitosti a sociální důsledky

Realizací záměru vznikne 47 nových pracovních míst. Realizace záměru má pozitivní 
vliv na zaměstnanost v regionu a tím má pozitivní sociální důsledky. Negativní sociální důsledky 
na obyvatele vlivem realizace a provozu areálu se nepředpokládají.

c) Ekonomické důsledky
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Realizace areálu bude mít ekonomický přínos jak pro jeho provozovatele a investora, pro 
dodavatele stavby a dodavatele surovin, tak pro osoby, které zde budou zaměstnány a pro jejich 
rodiny. 

d) Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Pozitivně budou stavbou ovlivněni ti obyvatelé Nýřan tím, že zde najde zaměstnání 47 
osob. 

Souvislá obytná zástavba se nachází podél ulice Nýřanská – řadové rodinné domy. Tato 
zástavba  nebude  provozem  areálu  ani  dopravou  související  s  provozem  areálu  významně 
ovlivněna. Nadměrnými imisemi ani hlukem nebudou významně dotčeny žádné obytné objekty. 

e) Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby a faktorů pohody

Nelze vyloučit negativní pocity u obyvatel nejbližších rodinných domků nacházejících se 
podél ulice Havířská. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

a) Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí, význačný zápach

Vyhodnocení výsledků rozptylové studie

V příloze oznámení je doložena rozptylové studie. Předmětem této studie je posouzení a 
vyhodnocení vlivu provozu stavby, tj. vlivu obslužné osobní a nákladní automobilové dopravy a 
vytápění objektů na celkovou imisní situaci v okolí předpokládaných dopravních tras a vlastního 
areálu Patinter Czech, s.r.o. se zřetelem k nejbližší obytné a jiné zástavbě.

Referenční body
Pojmem referenční bod se rozumí místo,  ve kterém jsou počítány imisní  koncentrace. 

Většinou se za referenční body volí místa důležitá z hlediska čistoty ovzduší, jako např. obytné 
domy, zdravotnická a školská zařízení, sportoviště apod. V tomto případě byly 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 10 konkrétních budov v okolí areálu Patinter Czech, s.r.o. Tyto body pak 
reprezentují obytnou a jinou zástavbu v nejbližším i vzdálenějším okolí areálu Patinter Czech, 
s.r.o. 

Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek ze 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 tedy v celkem 451 referenčních bodech. Imisní koncentrace 
v síti byly počítány ve výšce 2 m nad terénem (dýchací zóna). 

Tabulka č.43: Vybrané referenční body u zástavby  
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Číslo a popis referenčního bodu Souřadnice [m]
X Y Z

Výška výpočtu nad 
terénem L [m]

1-servis Renault 1121 847 344 2
2-dům Havířská 1219 827 343 2
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2
4-dům Havířská 1151 623 338 2
5-dům Benešova 1256 560 337 2
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2
7-dům Benešova 1691 779 336 2
8-dům Tlučenská kolonie 1950 1050 336 2
9-dům Pankrác 1030 1734 374 2
10-dům Nádražní 641 497 340 2

Imisní limity

Na emisích znečišťujících látek do ovzduší se v souvislosti s provozem areálu Patinter 
Czech,  s.r.o.  bude  podílet  vytápění  a  vyvolaná  doprava.  Výpočty  očekávaných  imisních 
koncentrací byly proto provedeny pro emise oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), tuhých 
znečišťujících látek (TZL), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).

Pro 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  na 
standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

V následující tabulce jsou uvedeny závazné imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví 
lidí popř. cílové imisní limity základních znečišťujících látek. 

Dle definice v poznámce 1 části B přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb., se oxidy 
dusíku rozumí součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený 
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Tabulka č.44: 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

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Ochrana zdraví lidí Maximální denní 
osmihodinový 
klouzavý průměr

10 000 µg.m-3 -

Suspendované 
částice (PM10)

Ochrana zdraví lidí 24 hodin 50 µg.m-3 / 35 -
Ochrana zdraví lidí 1 rok 40 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

Poznámka: Pro NO2 a benzen je stanovena pro léta 2005 až 2009 mez tolerance. 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.
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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).

V případě  benzenu  byly  vypočteny  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 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).

V případě uhlovodíků byly vypočteny hodinové imisní koncentrace, které byly orientačně 
porovnávány s doporučeným imisním limitem 160 µg.m-3 (IHk pro uhlovodíky C12 – C18, v ČSPH 
se bude distribuovat pouze motorová nafta, která obsahuje převážně vyšší uhlovodíky) a pro 
informaci  ještě  průměrné roční  koncentrace,  pro  které  není  žádný imisní  limit  stanoven ani 
doporučen.

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  stavba  a  uvedené 
úseky  komunikací.  Modelová  pole  koncentrací  jednotlivých  znečišťujících  látek  proto 
představují vliv pouze těchto zdrojů na vyšetřovanou lokalitu. Pro snadné vyhodnocení vlivu 
stavby byly ve  variantě  Období  provozu,  rok  2010 provedeny výpočty vždy pro  situaci  bez 
stavby, se stavbou a pro samotnou stavbu.

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,  osmihodinové 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 
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v rozptylové  studii  v příloze  oznámení.  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, které jsou doloženy v rozptylové studii v příloze oznámení. Izoplety jsou čáry spojující 
místa o stejné koncentraci analogicky jako např. vrstevnice spojují  místa o stejné nadmořské 
výšce. 

Současný stav, rok 2007 

Oxid dusičitý – NO2

Hodnocenými zdroji  emisí  NOx respektive imisí  NO2  v současné době ve vyšetřované 
lokalitě je stávající doprava. V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky 
k imisním koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.45: Vypočtené imisní koncentrace NO  2, současný stav, rok 2007

Název referenčního bodu
Souřadnice [m]

x y z

Výška výpočtu 
nad terénem 

[m]

Imisní koncentrace NO2

hodinové
[µg.m-3]

roční
[µg.m-3]

1-servis Renault 1121 847 344 2 0,93 0,0460
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,95 0,0543
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 1,13 0,0699
4-dům Havířská 1151 623 338 2 1,28 0,0828
5-dům Benešova 1256 560 337 2 3,02 0,1680
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 1,46 0,0906
7-dům Benešova 1691 779 336 2 3,22 0,1660
8-dům Tlučenská kolonie 1950 1050 336 2 1,60 0,0877
9-dům Pankrác 1030 1734 374 2 0,48 0,0123
10-dům Nádražní 641 497 340 2 1,50 0,0774
Maximum u zástavby 3,22 0,1680

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u vybrané zástavby ve výši 3,22 µg.m-3 

byla vypočtena v referenčním bodě č. 7 - dům Benešova ulice těsně u křižovatky s II/180 v I. 
třídě stability při  rychlosti  větru 1,5 m.s-1.  V referenčních bodech 1 až 10,  které reprezentují 
vybrané  chráněné  objekty,  jsou  očekávány imisní  koncentrace  v rozmezí  od  0,48 µg.m-3 do 
3,22 µg.m-3. 
Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  hodinová  koncentrace  4,89 µg.m-3 

v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
Porovnáme-li  vypočtenou maximální  koncentraci  s maximem naměřeným na  nejbližší 

relevantní stanici AIM č. 1194 Plzeň Roudná (104,3 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené komunikace 
se mohou za určitých podmínek podílet  na maximálních koncentracích z cca 4,69 %. Imisní 
pozadí dosahuje 52,15 % imisního limitu 200 µg.m-3, imisní limit není překračován.

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  NO2 u  vybrané  zástavby  ve  výši 
0,1680 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 5-dům Benešova ulice těsně u křižovatky 
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s ulicí Havířskou. V referenčních bodech 1 až 10, které reprezentují vybrané chráněné objekty, 
jsou očekávány roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0123 µg.m-3 do 0,1680 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,1636 µg.m-3 v referenčním bodě č. 187 v těsné blízkosti křižovatky silnic II/203 a II/180.

Porovnáme-li vypočtenou maximální roční koncentraci s roční koncentrací naměřenou na 
nejbližší relevantní stanici AIM č. 1194 Plzeň Roudná (23,7 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené 
komunikace se mohou za určitých podmínek podílet na průměrné roční koncentraci z cca 0,71 %. 
Imisní  pozadí  dosahuje  59,25  %  ročního  imisního  limitu  40  µg.m-3,  imisní  limit  není 
překračován.

Benzen
Hodnocenými zdroji emisí benzenu v současné době ve vyšetřované lokalitě je stávající 

doprava.  V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.46: 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-servis Renault 1121 847 344 2 0,0028
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,0036
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 0,0046
4-dům Havířská 1151 623 338 2 0,0057
5-dům Benešova 1256 560 337 2 0,0123
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 0,0061
7-dům Benešova 1691 779 336 2 0,0117
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 0,0053

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 0,0006
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,0052
Maximum u zástavby 0,0123

Maximální průměrná roční imisní koncentrace benzenu u vybrané zástavby ve výši 
0,0123 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 5-dům Benešova ulice těsně u křižovatky 
s ulicí Havířskou. V referenčních bodech 1 až 10, které reprezentují vybrané chráněné objekty, 
jsou očekávány roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0006 µg.m-3 do 0,0123 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,0114 µg.m-3 v referenčním bodě č. 208 v těsné blízkosti křižovatky silnic II/203 a II/180.

Porovnáme-li  vypočtenou  maximální  roční  koncentraci  s roční  koncentrací  0,8  µg.m-3 

naměřenou na stanici AIM č. 1322 Plzeň Slovany (jediná stanice, kde se benzen v Plzni a okolí 
měří) je zřejmé, že hodnocené komunikace se mohou za určitých podmínek podílet na průměrné 
roční koncentraci z cca 1,54 %. Imisní pozadí dosahuje 16 % ročního imisního limitu 5 µg.m-3, 
imisní limit není překračován.

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 (BaP) v současné době ve vyšetřované lokalitě 
je stávající doprava. V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky k imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.
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Tabulka č.47: 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 BaP
roční

[pg.m-3]
1-servis Renault 1121 847 344 2 0,0959
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,1155
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 0,1425
4-dům Havířská 1151 623 338 2 0,1590
5-dům Benešova 1256 560 337 2 0,3130
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 0,1813
7-dům Benešova 1691 779 336 2 0,3766
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 0,2858

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 0,0353
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,1354
Maximum u zástavby 0,3766

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  BaP u  vybrané  zástavby  ve  výši 
0,3766 pg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 7-dům Benešova ulice těsně u křižovatky se 
silnicí II/180. V referenčních bodech 1 až 10, které reprezentují vybrané chráněné objekty, jsou 
očekávány roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0353 pg.m-3 do 0,3866 pg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  průměrná  roční  koncentrace 
0,4953 pg.m-3 v referenčním  bodě  č.  124  v těsné  blízkosti  silnice  II/180  jihovýchodně  od 
budoucího areálu Patinter Czech, s.r.o.

Porovnáme-li vypočtenou maximální roční koncentraci s roční koncentrací naměřenou na 
nejbližší relevantní stanici AIM č. 1194 Plzeň Roudná (1 900 pg.m-3) je zřejmé, že hodnocené 
komunikace se mohou za určitých podmínek podílet na průměrné roční koncentraci z cca 0,03 %. 
Imisní pozadí dosahuje v současné době 190 % ročního imisního limitu 1 000 pg.m-3,  imisní 
limit je v současné době překračován ( na stanici v Roudné). Zde je však nutno dodat, že stanice 
na  Roudné  je  uvnitř  města  Plzně,  zatímco  v posuzované  lokalitě  ve  skutečnosti  je  zdrojem 
benzo(a)pyrenu pouze vypočtený příspěvek z dopravy, tudíž ve skutečnosti nelze předpokládat, 
že by zde byl imisní limit překračován. 

Oxid uhelnatý
Hodnocenými  zdroji  emisí  CO  v současné  době  ve  vyšetřované  lokalitě  je  stávající 

doprava.  V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.48: 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-servis Renault 1121 847 344 2 8,30
2-dům Havířská 1219 827 343 2 8,74
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 10,85
4-dům Havířská 1151 623 338 2 11,85
5-dům Benešova 1256 560 337 2 36,08
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6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 14,50
7-dům Benešova 1691 779 336 2 32,60
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 15,43

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 3,73
10-dům Nádražní 641 497 340 2 14,32
Maximum u zástavby 36,08

Maximální  osmihodinová  imisní  koncentrace  CO u  vybrané  zástavby  ve  výši 
36,08 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č.  5-dům Benešova ulice těsně u křižovatky 
s Havířskou ulicí v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. V referenčních bodech 1 až 10, 
které reprezentují  vybrané chráněné objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí od 
3,73 µg.m-3 do 36,08 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  osmihodinová  koncentrace 
42,10 µg.m-3 v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Porovnáme-li  vypočtenou maximální  koncentraci  s maximem naměřeným na  nejbližší 
relevantní  stanici  AIM  č.  1194  Plzeň  Roudná  (1 529,1  µg.m-3)  je  zřejmé,  že  hodnocené 
komunikace  se  mohou  za  určitých  podmínek  podílet  na  maximálních  koncentracích  z cca 
2,75 %.  Imisní  pozadí  dosahuje  15,29  %  imisního  limitu  10 000  µg.m-3,  imisní  limit  není 
překračován.

Suspendované částice PM10 
Hodnocenými zdroji  emisí  PM10 v současné  době  ve  vyšetřované lokalitě  je  stávající 

doprava.  V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v současné době.

Tabulka č.49: 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-servis Renault 1121 847 344 2 0,16 0,0111
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,18 0,0133
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 0,22 0,0187
4-dům Havířská 1151 623 338 2 0,24 0,0230
5-dům Benešova 1256 560 337 2 0,72 0,0532
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 0,30 0,0261
7-dům Benešova 1691 779 336 2 0,73 0,0515
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 0,32 0,0241

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 0,07 0,0025
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,29 0,0227
Maximum u zástavby 0,73 0,0532

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.
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Maximální denní imisní koncentrace PM10 u vybrané zástavby ve výši 0,73 µg.m-3 byla 
vypočtena v referenčním bodě č.  7-dům Benešova ulice těsně u křižovatky se silnicí II/180 v I. 
třídě stability při  rychlosti  větru 1,7 m.s-1.  V referenčních bodech 1 až 10,  které reprezentují 
vybrané  chráněné  objekty,  jsou  očekávány imisní  koncentrace  v rozmezí  od  0,07 µg.m-3 do 
0,73 µg.m-3. 

Z referenčních  bodů  v síti  byla  vypočtena  maximální  osmihodinová  koncentrace 
1,02 µg.m-3 v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 

Porovnáme-li  vypočtenou maximální  koncentraci  s maximem naměřeným na  nejbližší 
relevantní stanici AIM č. 1194 Plzeň Roudná (86,2 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené komunikace 
se mohou za určitých podmínek podílet na maximálních koncentracích z cca 1,18 %. Limitní 
hodnota 50 µg.m-3 je maximální naměřenou koncentrací sice překročena, četnost překročení však 
byla 13, což je méně než přípustných 35 překročení za rok. Imisní limit proto překročen není, 
36. nejvyšší koncentrace byla 39,4 µg.m-3.

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  PM10 u  vybrané  zástavby ve  výši 
0,0532 µg.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 5-dům Benešova ulice těsně u křižovatky 
s ulicí Havířskou. V referenčních bodech 1 až 10, které reprezentují vybrané chráněné objekty, 
jsou očekávány roční imisní koncentrace v rozmezí od 0,0025 µg.m-3 do 0,0532 µg.m-3. 
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální průměrná roční koncentrace 0,0503 µg.m-3 

v referenčním bodě č. 187 v těsné blízkosti křižovatky silnic II/203 a II/180.
Porovnáme-li vypočtenou maximální roční koncentraci s roční koncentrací naměřenou na 

nejbližší relevantní stanici AIM č. 1194 Plzeň Roudná (23,7 µg.m-3) je zřejmé, že hodnocené 
komunikace se mohou za určitých podmínek podílet na průměrné roční koncentraci z cca 0,22 %. 
Imisní  pozadí  dosahuje  59,25  %  ročního  imisního  limitu  40  µg.m-3,  imisní  limit  není 
překračován.

Období provozu, rok 2010 

Oxid dusičitý – NO2

Hodnocenými zdroji emisí NOx respektive imisí NO2  v období provozu ve vyšetřované 
lokalitě je stávající resp. předpokládaná doprava po okolních komunikacích, vyvolaná doprava 
po příjezdových komunikacích a vytápění víceúčelové haly. Výpočty byly provedeny variantně 
pro situaci bez stavby, tzn. pouze stávající doprava, pro situaci se stavbou, tj. stávající + vyvolaná 
doprava + vytápění haly a pro situaci samotné stavby, tj. vyvolaná doprava + vytápění haly.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.

Tabulka č.50: 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 roční

Bez 
stavby Stavba Vše Bez 

stavby Stavba Vše

1-servis Renault 112
1

847 344 2 0,99 0,08 0,99 0,0489 0,0026 0,0515
2-dům Havířská 121

9
827 343 2 1,01 0,09 1,01 0,0578 0,0018 0,0597

3-dům u tratě JV od areálu 127
1

719 339 2 1,20 0,07 1,21 0,0743 0,0010 0,0754
4-dům Havířská 115

1
623 338 2 1,36 0,05 1,37 0,0881 0,0009 0,0890

5-dům Benešova 125
6

560 337 2 3,21 0,05 3,21 0,1787 0,0008 0,1794
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6-dům Sulkovská 135
9

663 335 2 1,55 0,05 1,55 0,0963 0,0008 0,0970
7-dům Benešova 169

1
779 336 2 3,43 0,04 3,43 0,1764 0,0008 0,1773

8-dům Tlučenská kolonie 195
0

105
0

336 2 1,70 0,04 1,70 0,0931 0,0009 0,0941
9-dům Pankrác 103

0
173

4
374 2 0,51 0,04 0,52 0,0131 0,0004 0,0136

10-dům Nádražní 641 497 340 2 1,59 0,06 1,60 0,0822 0,0007 0,0829
Maximum u zástavby 3,43 0,09 3,43 0,1787 0,0026 0,1794

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u vybrané zástavby ve výši 3,43 µg.m-3 

pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 7-dům Benešova ulice těsně u 
křižovatky s II/180 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Pro variantu se stavbou byla 
vypočtena maximální koncentrace ve stejné výši,  ve stejném referenčním bodě a za stejných 
rozptylových podmínek.  Samotná  stavba  se  nejvyšším nárůstem ve  výši  0,09  µg.m-3 projeví 
v referenčním bodě č. 2-dům Havířská ulice v III. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1.

Z referenčních bodů v síti byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální hodinová 
koncentrace 5,19 µg.m-3 v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 5,20 µg.m-3 ve stejném 
referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Samotná stavba se nejvyšším nárůstem ve 
výši 0,14 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 223 v II. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1 

východně od areálu v oblasti bez zástavby. 
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 

vyšetřované  lokalitě  minimální  zvýšení  hodinových  imisních  koncentrací  NO2,  imisní  limit 
200 µg.m-3 nebude  překročen  ani  při  součtu  s imisním  pozadím ve  výši  104,3  µg.m-3, 
výsledná koncentrace 109,5 µg.m-3 dosahuje 54,75 % imisního limitu.

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  NO2 u  vybrané  zástavby  ve  výši 
0,1787 µg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 5-dům Benešova 
ulice těsně u křižovatky s ulicí Havířskou. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální 
koncentrace ve výši 0,1794 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším 
nárůstem ve výši 0,0026 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 1-servis Renault jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální průměrná 
roční imisní koncentrace 0,1739 µg.m-3 v referenčním bodě č. 187 v těsné blízkosti křižovatky 
silnic II/203 a II/180. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 
0,1748 µg.m-3 ve  stejném referenčním bodě.  Samotná stavba  se  nejvyšším nárůstem ve  výši 
0,0056 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 222, který leží uvnitř areálu Patinter při jeho severní 
hranici.

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 
vyšetřované lokalitě minimální zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací NO2,  imisní 
limit  40 µg.m-3 nebude překročen ani  při  součtu s imisním pozadím ve výši  23,7 µg.m-3, 
výsledná koncentrace 23,8794 µg.m-3 dosahuje 59,70 % imisního limitu.

Benzen
Hodnocenými zdroji emisí benzenu v období provozu ve vyšetřované lokalitě je stávající 

resp.  předpokládaná doprava po okolních komunikacích a vyvolaná doprava po příjezdových 
komunikacích. Výpočty byly provedeny variantně pro situaci  bez stavby,  tzn.  pouze stávající 
doprava, pro situaci se stavbou, tj. stávající + vyvolaná doprava a pro situaci samotné stavby, tj. 
vyvolaná doprava.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.

Tabulka č.51: Vypočtené imisní koncentrace benzenu, období provozu, rok 2010  
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Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace benzenu [µg.m-3]
průměrné roční

Bez stavby Stavba Vše

1-servis Renault 1121 847 344 2 0,00297 0,00015 0,00312
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,00375 0,00010 0,00384
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 0,00481 0,00005 0,00486
4-dům Havířská 1151 623 338 2 0,00599 0,00005 0,00603
5-dům Benešova 1256 560 337 2 0,01290 0,00004 0,01294
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 0,00638 0,00004 0,00641
7-dům Benešova 1691 779 336 2 0,01230 0,00004 0,01234
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 0,00557 0,00003 0,00560

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 0,00065 0,00002 0,00067
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,00547 0,00003 0,00549
Maximum u zástavby 0,01290 0,00015 0,01294

Maximální průměrná roční imisní koncentrace benzenu u vybrané zástavby ve výši 
0,01290 µg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 5-dům Benešova 
ulice těsně u křižovatky s ulicí Havířskou. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální 
koncentrace ve výši 0,01294 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším 
nárůstem ve výši 0,00015 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 1-servis Renault jižně od areálu. 

Z referenčních bodů v síti byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální průměrná 
roční imisní koncentrace 0,01200 µg.m-3 v referenčním bodě č. 208 v těsné blízkosti křižovatky 
silnic II/203 a II/180. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální koncentrace ve výši 
0,01204 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším nárůstem ve výši 
0,00032 µg.m-3 projeví  v referenčním bodě č.  222,  který leží  uvnitř  areálu  Patinter  při  jeho 
severní hranici.

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 
vyšetřované  lokalitě  minimální  zvýšení  průměrných  ročních  imisních  koncentrací  benzenu, 
imisní limit 5 µg.m-3 nebude překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 0,8 µg.m-3, 
výsledná koncentrace 0,81294 µg.m-3 dosahuje 16,26 % imisního limitu.

Benzo(a)pyren
Veškeré  imisní  koncentrace  benzo(a)pyrenu  v této  kapitole  jsou  uváděny 

v jednotkách pg.m-3.
Hodnocenými zdroji emisí benzo(a)pyrenu v období provozu ve vyšetřované lokalitě je 

stávající  resp.  předpokládaná  doprava  po  okolních  komunikacích  a  vyvolaná  doprava  po 
příjezdových komunikacích. Výpočty byly provedeny variantně pro situaci bez stavby, tzn. pouze 
stávající doprava, pro situaci se stavbou, tj. stávající + vyvolaná doprava a pro situaci samotné 
stavby, tj. vyvolaná doprava.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.

Tabulka č.52: Vypočtené imisní koncentrace BaP, období provozu, rok 2010  
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Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace BaP [pg.m-3]
průměrné roční

Bez stavby Stavba Vše

1-servis Renault 1121 847 344 2 0,1007 0,0017 0,1024
2-dům Havířská 1219 827 343 2 0,1214 0,0015 0,1229
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 0,1498 0,0011 0,1509
4-dům Havířská 1151 623 338 2 0,1671 0,0010 0,1681
5-dům Benešova 1256 560 337 2 0,3291 0,0010 0,3302
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 0,1906 0,0010 0,1916
7-dům Benešova 1691 779 336 2 0,3960 0,0021 0,3981
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 0,3004 0,0031 0,3035

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 0,0371 0,0006 0,0377
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,1424 0,0005 0,1429
Maximum u zástavby 0,3960 0,0031 0,3981

Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  BaP u  vybrané  zástavby  ve  výši 
0,3960 pg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č. 7-dům Benešova 
ulice těsně u křižovatky se silnicí  II/180. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální 
koncentrace ve výši 0,3981 pg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším 
nárůstem ve výši 0,0031 pg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 8-dům Tlučenská kolonie. 

Z referenčních bodů v síti byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální průměrná 
roční imisní koncentrace 0,5208 pg.m-3 v referenčním bodě č. 124 v těsné blízkosti silnice II/203 
jihovýchodně od areálu Patinter. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální koncentrace 
ve výši 0,5257 pg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším nárůstem ve 
výši 0,0049 pg.m-3 projeví opět v referenčním bodě č. 124.

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 
vyšetřované lokalitě minimální zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací BaP. Imisní 
limit 1 000 pg.m-3 je v současné době imisním pozadím ve výši 1 900 pg.m-3 překročen (imisní 
pozadí  dosahuje  190  %  ročního  imisního  limitu),  při  přičtení  příspěvku  stavby  výsledná 
koncentrace 1 900,5257 pg.m-3 bude tvořit 190,05 % imisního limitu. Zde je však opět nutno 
dodat, že stanice na Roudné je uvnitř města Plzně, zatímco v posuzované lokalitě ve skutečnosti 
je  zdrojem benzo(a)pyrenu pouze  vypočtený příspěvek z dopravy,  tudíž  ve  skutečnosti  nelze 
předpokládat, že by zde byl imisní limit překračován. 

Oxid uhelnatý - CO
Hodnocenými zdroji emisí CO v období provozu ve vyšetřované lokalitě je stávající resp. 

předpokládaná  doprava  po  okolních  komunikacích,  vyvolaná  doprava  po  příjezdových 
komunikacích a vytápění víceúčelové haly. Výpočty byly provedeny variantně pro situaci bez 
stavby, tzn. pouze stávající doprava, pro situaci se stavbou, tj. stávající + vyvolaná doprava + 
vytápění haly a pro situaci samotné stavby, tj. vyvolaná doprava + vytápění haly.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.
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Tabulka č.53: 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]
maximální osmihodinové

Bez stavby Stavba Vše

1-servis Renault 1121 847 344 2 8,92 0,92 8,94
2-dům Havířská 1219 827 343 2 9,38 1,15 9,40
3-dům u tratě JV od areálu 1271 719 339 2 11,65 0,76 11,67
4-dům Havířská 1151 623 338 2 12,74 0,51 12,77
5-dům Benešova 1256 560 337 2 38,79 0,53 38,82
6-dům Sulkovská 1359 663 335 2 15,57 0,57 15,60
7-dům Benešova 1691 779 336 2 35,05 0,39 35,07
8-dům Tlučenská kolonie 1950 105

0
336 2 16,57 0,32 16,62

9-dům Pankrác 1030 173
4

374 2 4,00 0,23 4,05
10-dům Nádražní 641 497 340 2 15,38 0,42 15,41
Maximum u zástavby 38,79 1,15 38,82

Maximální  osmihodinová  imisní  koncentrace  CO u  vybrané  zástavby  ve  výši 
38,79 µg.m-3 pro variantu bez stavby byla vypočtena v referenčním bodě č.  5-dům Benešova 
ulice těsně u křižovatky s Havířskou ulicí  v I.  třídě stability při  rychlosti  větru 1,5 m.s-1.  Pro 
variantu se  stavbou byla vypočtena maximální  koncentrace ve výši  38,82 µg.m-3 ve stejném 
referenčním bodě a za stejných rozptylových podmínek. Samotná stavba se nejvyšším nárůstem 
ve výši 1,15 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 2-dům Havířská ulice 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 45,25 µg.m-3 v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti 
větru  1,5 m.s-1.  Pro  variantu  se  stavbou  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši 
45,29 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Samotná stavba 
se nejvyšším nárůstem ve výši 1,46 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 223 v I. třídě stability 
při rychlosti větru 1,5 m.s-1 východně od areálu v oblasti bez zástavby. 

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 
vyšetřované lokalitě minimální zvýšení osmihodinových imisních koncentrací CO, imisní limit 
10 000 µg.m-3 nebude překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 1 529,1 µg.m-3, 
výsledná koncentrace 1 574,39 µg.m-3 dosahuje 15,74 % imisního limitu.

Suspendované částice PM10 

Hodnocenými  zdroji  emisí  TZL  respektive  PM10 v období  provozu  ve  vyšetřované 
lokalitě je stávající resp. předpokládaná doprava po okolních komunikacích, vyvolaná doprava 
po příjezdových komunikacích a vytápění víceúčelové haly. Výpočty byly provedeny variantně 
pro situaci bez stavby, tzn. pouze stávající doprava, pro situaci se stavbou, tj. stávající + vyvolaná 
doprava + vytápění haly a pro situaci samotné stavby, tj. vyvolaná doprava + vytápění haly.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k  imisním 
koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.

Tabulka č.54: Vypočtené imisní koncentrace PM  10, období provozu, rok 2010
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Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace PM10 [µg.m-3]
denní roční

Bez 
stavby Stavba Vše Bez 

stavby Stavba Vše

1-servis Renault 112
1

847 344 2 0,17 0,06 0,17 0,0117 0,0014 0,0131
2-dům Havířská 121

9
827 343 2 0,19 0,06 0,19 0,0139 0,0010 0,0149

3-dům u tratě JV od areálu 127
1

719 339 2 0,23 0,04 0,23 0,0196 0,0005 0,0201
4-dům Havířská 115

1
623 338 2 0,25 0,03 0,25 0,0241 0,0004 0,0245

5-dům Benešova 125
6

560 337 2 0,75 0,03 0,75 0,0558 0,0003 0,0561
6-dům Sulkovská 135

9
663 335 2 0,31 0,03 0,31 0,0274 0,0003 0,0277

7-dům Benešova 169
1

779 336 2 0,77 0,02 0,77 0,0540 0,0003 0,0544
8-dům Tlučenská kolonie 195

0
105

0
336 2 0,33 0,02 0,33 0,0253 0,0003 0,0256

9-dům Pankrác 103
0

173
4

374 2 0,08 0,03 0,08 0,0026 0,0002 0,0028
10-dům Nádražní 641 497 340 2 0,31 0,03 0,31 0,0238 0,0003 0,0241
Maximum u zástavby 0,77 0,06 0,77 0,0558 0,0014 0,0561

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 vybrané  zástavby ve  výši  0,77 µg.m-3 pro 
variantu  bez  stavby  byla  vypočtena  v referenčním  bodě  č.  7-dům  Benešova  ulice  těsně  u 
křižovatky s II/180 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. Pro variantu se stavbou byla 
vypočtena maximální koncentrace ve stejné výši,  ve stejném referenčním bodě a za stejných 
rozptylových podmínek.  Samotná  stavba  se  nejvyšším nárůstem ve  výši  0,06  µg.m-3 projeví 
v referenčním bodě č. 1-servis Renault v II. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1.

Z referenčních  bodů  v síti  byla  pro  variantu  bez  stavby  vypočtena  maximální  denní 
koncentrace 1,07 µg.m-3 v referenčním bodě č. 90 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 
Pro  variantu  se  stavbou  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  stejné  výši  ve  stejném 
referenčním bodě za stejných rozptylových podmínek. Samotná stavba se nejvyšším nárůstem ve 
výši 0,12 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 223 v II. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1 

východně od areálu v oblasti bez zástavby. 
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 

vyšetřované  lokalitě  minimální  zvýšení  denních  imisních  koncentrací  PM10.  Limitní  hodnota 
50 µg.m-3 je sice v současné době překračována, ale četnost překročení je menší než přípustných 
35 případů za rok, imisní limit je proto splněn. Pro hodnocení, zda imisní limit vlivem stavby 
bude či nebude překročen lze využít hodnotu 36. nejvyšší imisní koncentrace, která je 39,4 µg.m-

3. Přičteme-li k této hodnotě maximální přírůstek 1,07 µg.m-3 dostaneme výslednou koncentraci 
40,47 µg.m-3, což je méně než limitních 50 µg.m-3. Proto lze konstatovat, že po realizaci stavby 
sice může docházet k překročení limitní koncentrace 50 µg.m-3, ale v žádném případě to nebude 
vícekrát než povolených 35 případů za rok. Imisní limit proto překročen nebude.

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. 5-dům Benešova 
ulice těsně u křižovatky s ulicí Havířskou. Pro variantu se stavbou byla vypočtena maximální 
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koncentrace ve výši 0,0561 µg.m-3 ve stejném referenčním bodě. Samotná stavba se nejvyšším 
nárůstem ve výši 0,0014 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 1-servis Renault jižně od areálu. 
Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu bez stavby vypočtena maximální průměrná roční 
imisní koncentrace 0,0528 µg.m-3 v referenčním bodě č. 187 v těsné blízkosti křižovatky silnic 
II/203  a  II/180.  Pro  variantu  se  stavbou  byla  vypočtena  maximální  koncentrace  ve  výši 
0,0532 µg.m-3 ve  stejném referenčním bodě.  Samotná stavba  se  nejvyšším nárůstem ve  výši 
0,0032 µg.m-3 projeví v referenčním bodě č. 223, který těsně za východní hranicí areálu Patinter.
Z prezentovaných  výsledků  je  zřejmé,  že  v důsledku  realizace  stavby  lze  očekávat  v celé 
vyšetřované lokalitě minimální zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací  PM10,  imisní 
limit 40 µg.m-3 nebude překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši  23,7 µg.m-3, 
výsledná koncentrace 23,7561 µg.m-3 dosahuje 59,39 % imisního limitu.

Uhlovodíky – VOC

Hodnoceným zdrojem emisí  VOC v období  provozu ve vyšetřované lokalitě  je  pouze 
čerpací stanice nafty. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj emisí nové znečišťující látky, byly 
výpočty byly provedeny pouze pro situaci samotné stavby. Výsledky výpočtů zároveň představují 
i variantu se stavbou. V následující  tabulce  jsou  uvedeny  veškeré  vypočítané  příspěvky  k 
imisním koncentracím u vybrané zástavby v období provozu.

Tabulka č.55: Vypočtené imisní koncentrace VOC, období provozu, rok 2010  

Název referenčního bodu

Souřadnice [m]

x y z

Výška 
výpočtu 

nad 
terénem 

[m]

Imisní koncentrace VOC [µg.m-3]
hodinové roční

Bez 
stavby Stavba Vše Bez 

stavby Stavba Vše

1-servis Renault 112
1

847 344 2 --- 48,84 48,84 --- 0,0445 0,0445
2-dům Havířská 121

9
827 343 2 --- 19,63 19,63 --- 0,0159 0,0159

3-dům u tratě JV od areálu 127
1

719 339 2 --- 10,10 10,10 --- 0,0071 0,0071
4-dům Havířská 115

1
623 338 2 --- 9,46 9,46 --- 0,0063 0,0063

5-dům Benešova 125
6

560 337 2 --- 6,54 6,54 --- 0,0039 0,0039
6-dům Sulkovská 135

9
663 335 2 --- 5,68 5,68 --- 0,0041 0,0041

7-dům Benešova 169
1

779 336 2 --- 3,42 3,42 --- 0,0023 0,0023
8-dům Tlučenská kolonie 195

0
105

0
336 2 --- 2,29 2,29 --- 0,0018 0,0018

9-dům Pankrác 103
0

173
4

374 2 --- 1,51 1,51 --- 0,0008 0,0008
10-dům Nádražní 641 497 340 2 --- 5,21 5,21 --- 0,0039 0,0039
Maximum u zástavby --- 48,84 48,84 --- 0,00445 0,0445

Maximální hodinová imisní koncentrace VOC u vybrané zástavby ve výši 48,84 µg.m-3 

pro variantu se stavbou a samotnou stavbu byla vypočtena v referenčním bodě č. 1-servis Renault 
v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu se  stavbou a  samotnou stavbu vypočtena 
maximální hodinová koncentrace 148,46 µg.m-3 v referenčním bodě č. 200 uvnitř areálu Patinter 
Czech, s.r.o. v těsné blízkosti ČSPH v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat pouze 
do vzdálenosti cca 200 m od ČSPH významnější imisní koncentrace VOC, doporučený imisní 
limit IHk 160 µg.m-3 není překročen, výsledná koncentrace představuje 92,79 % doporučeného 
imisního limitu, stávající imisní pozadí VOC v lokalitě není známo.
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Maximální  průměrná  roční  imisní  koncentrace  VOC u  vybrané  zástavby ve  výši 
0,0445 µg.m-3 pro variantu se stavbou a samotnou stavbu byla vypočtena v referenčním bodě č. 
1-servis Renault. 

Z referenčních bodů v síti  byla pro variantu se  stavbou a  samotnou stavbu vypočtena 
maximální průměrná roční imisní koncentrace 0,1459 µg.m-3 v referenčním bodě č. 200 uvnitř 
areálu Patinter Czech, s.r.o. v těsné blízkosti ČSPH.

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v důsledku realizace stavby lze očekávat v celé 
vyšetřované lokalitě minimální zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací VOC,  imisní 
limit není stanoven ani doporučen, imisní pozadí v lokalitě není známo.

Shrnutí výsledků a závěr

Předmětem této studie je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu víceúčelového areálu 
Patinter  Czech,  s.r.o.,  tj.  vlivu  obslužné  osobní  a  nákladní  automobilové  dopravy,  vytápění 
víceúčelové haly a  provozu ČSPH nafty na celkovou imisní  situaci  v okolí  předpokládaných 
dopravních tras a vlastního areálu Patinter Czech, s.r.o.  se zřetelem k nejbližší  obytné a jiné 
zástavbě. Výpočty očekávaných imisních koncentrací byly provedeny pro emise oxidů dusíku 
(NOx) resp. oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (CO), tuhých znečišťujících látek resp. 
suspendovaných  částic  PM10,  benzenu,  benzo(a)pyrenu  (BaP)  a  uhlovodíků  (VOC).  Studie 
hodnotí následující varianty:
1. stávající stav, rok 2007, 
2. období provozu, rok 2010 pro situaci bez stavby, 
3. období provozu, rok 2010 pro samotnou stavbu
4. období provozu, rok 2010 pro situaci se stavbou
Výpočty rozptylu byly provedeny v síti referenčních bodů 2000 x 2000 m s krokem 100 m a dále 
v 10 dalších referenčních bodech, reprezentujících nejbližší obytnou a jinou zástavbu.
Výpočty bylo zjištěno:
• Z rozboru stávající imisní situace v lokalitě (z měření v síti AIM v roce 2005) vyplývá, že 

v současné době jsou v lokalitě očekávány podlimitní osmihodinové imisní koncentrace CO, 
hodinové  a  roční  imisní  koncentrace  NO2,  roční  imisní  koncentrace  benzenu  a  roční 
koncentrace  PM10,  maximální  denní  koncentrace  PM10 sice  překročily  limitní  hodnotu 
50 µg.m-3,  ale v menší četnosti  než je povolených 35 překročení za rok.  Pouze průměrné 
roční imisní koncentrace BaP překročily na nejbližší stanici AIM imisní limit.

• V současné době (rok 2007) činí podíl hodnocených úseků komunikací na celkové imisní 
situaci  v lokalitě  v případě  hodinových  koncentrací  NO2 max.  4,89  µg.m-3,  tj.  4,69  % 
stávajícího pozadí 104,3  µg.m-3. Imisní pozadí dosahuje 52,15 % imisního limitu 200 µg.m-3, 
imisní limit není překračován.

• V případě  ročních  koncentrací  NO2 činí  v současné  době  (rok  2007)  podíl  hodnocených 
úseků  komunikací  na  celkové  imisní  situaci  v lokalitě  max.  0,1680 µg.m-3,  tj.  0,71  % 
stávajícího  pozadí  23,7  µg.m-3.  Imisní  pozadí  dosahuje  59,25  % ročního imisního  limitu 
40 µg.m-3, imisní limit není překračován.

• V případě  osmihodinových  koncentrací  CO  činí  v současné  době  (rok  2007)  podíl 
hodnocených úseků komunikací na celkové imisní situaci v lokalitě max. 42,10 µg.m-3, tj. 
2,75  %  stávajícího  pozadí  1 529,1.  Imisní  pozadí  dosahuje  15,29  %  imisního  limitu 
10 000 µg.m-3, imisní limit není překračován.

• V případě denních koncentrací PM10 může za určitých podmínek činit v současné době (rok 
2007)  podíl  hodnocených  úseků  komunikací  na  celkové  imisní  situaci  v lokalitě  max. 
1,02 µg.m-3,  tj.  1,18  %  stávajícího  pozadí  86,2 µg.m-3.  Limitní  hodnota  50  µg.m-3 je 
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maximální naměřenou koncentrací sice překročena, četnost překročení však byla 13, což je 
méně než přípustných 35 překročení za rok. Imisní limit proto překročen není, 36. nejvyšší 
koncentrace byla 39,4 µg.m-3.

• V případě  ročních koncentrací  PM10 činí  v současné  době  (rok  2007)  podíl  hodnocených 
úseků  komunikací  na  celkové  imisní  situaci  v lokalitě  max.  0,0532  µg.m-3,  tj.  0,22  % 
stávajícího  pozadí  23,7 µg.m-3.  Imisní  pozadí  dosahuje  59,25  % ročního  imisního  limitu 
40 µg.m-3, imisní limit není překračován.

• V případě ročních koncentrací benzenu činí v současné době (rok 2007) podíl hodnocených 
úseků  komunikací  na  celkové  imisní  situaci  v lokalitě  max.  0,0123  µg.m-3,  tj.  1,54  % 
stávajícího pozadí 0,8 µg.m-3. Imisní pozadí dosahuje 16 % ročního imisního limitu 5 µg.m-3, 
imisní limit není překračován.

• V případě ročních koncentrací BaP činí v současné době (rok 2007) podíl hodnocených úseků 
komunikací na celkové imisní situaci v lokalitě max. 0,4935 pg.m-3, tj. 0,03 % stávajícího 
pozadí 1 900 pg.m-3. Imisní pozadí dosahuje 190 % ročního imisního limitu 1 000 pg.m-3, 
imisní limit je překračován. Imisní pozadí je však uvažováno ze stanice Roudná, která se 
nachází v centru Plzně s vysokou intenzitou dopravy. Nelze předpokládat, že na posuzované 
lokalitě v Nýřanech by byl stávající imisní limit pro benzo(a)pyren překračován vzhledem 
k tomu, že se zde zdroje těchto emisí oproti stanice Roudná nenacházejí. 

• Z grafického zobrazení modelových polí imisních koncentrací vyplývá, že nejvyšší hodnoty 
hodinových,  osmihodinových  a  denních  imisních  koncentrací  jednotlivých  znečišťujících 
látek  jsou  soustředěny  v bezprostředním  okolí  hodnocených  komunikací.  V případě 
průměrných  ročních  imisních  koncentrací  je  patrný  vliv  do  větší  vzdálenosti  a  společné 
působení více zdrojů – úseků komunikací.

• V období provozu (rok 2010) bude činit podíl hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu 
dopravy vyvolané provozem areálu Patinter Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci v lokalitě 
v případě hodinových koncentrací  NO2 max.  5,20 µg.m-3.  Imisní  limit  200 µg.m-3 nebude 
překročen ani  při  součtu  se  stávajícím imisním pozadím ve  výši  104,3  µg.m-3,  výsledná 
koncentrace 109,5 µg.m-3 dosahuje 54,75 % imisního limitu.

• V případě  ročních  koncentrací  NO2 bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci v lokalitě max. 0,1794 µg.m-3. Imisní limit 40 µg.m-3 

nebude  překročen  ani  při  součtu  s imisním  pozadím  ve  výši  23,7  µg.m-3,  výsledná 
koncentrace 23,8794 µg.m-3 dosahuje 59,70 % imisního limitu.

• V případě osmihodinových koncentrací CO bude v období provozu (rok 2010) činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci v lokalitě max. 45,29 µg.m-3. Imisní limit 10 000 µg.m-

3 nebude  překročen  ani  při  součtu  s imisním  pozadím  ve  výši  1 529,1  µg.m-3,  výsledná 
koncentrace 1 574,39 µg.m-3 dosahuje 15,74 % imisního limitu.

• V případě  denních  koncentrací  PM10 bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech,  s.r.o.  na  celkové  imisní  situaci  v lokalitě  max.  1,07 µg.m-3.  Přičteme-li  tuto 
koncentraci  k hodnotě  36.  nejvyšší  denní  koncentrace  39,4  µg.m-3,  výsledná  koncentrace 
40,47 µg.m-3 je menší než limitních 50 µg.m-3. Proto lze konstatovat, že po realizaci stavby 
sice  může docházet  k překročení  limitní  koncentrace  50 µg.m-3,  ale  v žádném případě to 
nebude vícekrát než povolených 35 případů za rok. Imisní limit proto překročen nebude.

• V případě  ročních  koncentrací  PM10 bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci v lokalitě max. 0,0561 µg.m-3. Imisní limit 40 µg.m-3 
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nebude  překročen  ani  při  součtu  s imisním  pozadím  ve  výši  23,7  µg.m-3,  výsledná 
koncentrace 23,7561 µg.m-3 dosahuje 59,39 % imisního limitu.

• V případě  ročních  koncentrací  benzenu  bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci v lokalitě max. 0,01294 µg.m-3. Imisní limit 5 µg.m-3 

nebude překročen ani při součtu s imisním pozadím ve výši 0,8 µg.m-3, výsledná koncentrace 
0,81294 µg.m-3 dosahuje 16,26 % imisního limitu.

• V případě  ročních  koncentrací  BaP  bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
hodnocených úseků komunikací včetně nárůstu dopravy vyvolané provozem areálu Patinter 
Czech,  s.r.o.  na celkové imisní  situaci  v lokalitě  max.  0,5257 pg.m-3.  Cílový imisní  limit 
1 000 pg.m-3 je v současné době imisním pozadím ve výši 1 900 pg.m-3 překročen (imisní 
pozadí  dosahuje  190 % ročního imisního  limitu),  při  přičtení  příspěvku  stavby výsledná 
koncentrace  1 900,5257  pg.m-3 bude  tvořit  190,05  %  imisního  limitu.  Nelze  však 
předpokládat,  že  na  posuzované  lokalitě  v Nýřanech  by  byl  stávající  imisní  limit  pro 
benzo(a)pyren překračován vzhledem k tomu, že se zde zdroje těchto emisí oproti stanice 
Roudná nenacházejí.

• V případě  hodinových  koncentrací  VOC  bude  v období  provozu  (rok  2010)  činit  podíl 
provozu  ČSPH  nafty  umístěné  v areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  na  celkové  imisní  situaci 
v lokalitě max. 148,46 µg.m-3. Imisní pozadí VOC v lokalitě není známo, doporučený imisní 
limit IHk  160 µg.m-3 nebude překročen.

• V případě průměrných ročních koncentrací  VOC bude v období  provozu (rok 2010)  činit 
podíl provozu ČSPH nafty umístěné v areálu Patinter Czech, s.r.o. na celkové imisní situaci 
v lokalitě max. 0,1459 µg.m-3. Žádný imisní limit pro roční koncentrace VOC není stanoven 
ani doporučen, imisní pozadí VOC v lokalitě není známo.

• Z výpočtů  provedených pro  variantu  samotná  stavba  vyplývá,  že  vliv  samotné stavby,  tj. 
vytápění víceúčelové haly a vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci v lokalitě bude u 
všech  hodnocených  znečišťujících  látek  minimální,  projeví  se  v případě  hodinových, 
osmihodinových  a  denních  imisních  koncentrací  nárůstem o  maximálně  řádově  jednotky 
µg.m-3, v případě ročních imisních koncentrací nárůstem o řádově setiny µg.m-3 kromě BaP, 
kde se očekává nárůst o řádově setiny pg.m-3.

Výpočty  rozptylu  očekávaných  emisí  vznikajících  v souvislosti  s provozem 
víceúčelového  areálu  Patinter  Czech,  s.r.o.  v  Nýřanech  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 kromě benzo(a)pyrenu, 
kde je imisní limit překročen již samotným pozadím (uvažována stanice Roudná Plzeň). 
Proto  není  z hlediska  znečišťování  ovzduší  proti  umístění  stavby  v navrhované  lokalitě 
námitek.

b) Jiné vlivy na ovzduší a klima

Pro minimalizaci sekundární prašnosti během výstavby je nutno na staveništi zajistit mytí 
podvozů  nákladních  automobilů  před  jejich  výjezdem  na  komunikace  například  staveništní 
myčkou a oklepovou plochou. Jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají. 
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D.I.3.  Vlivy  na  hlukovou  situaci  a  event.  další  fyzikální  a  biologické 
charakteristiky

a) Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými  účinky hluku a 
vibrací  jsou  Hygienické  limity  v chráněném  venkovním  prostoru  staveb  a  v chráněném 
venkovním prostoru následující:

Hygienický  limit  v ekvivalentní  hladině  akustického  tlaku  A  s  výjimkou  hluku 
z leteckého  provozu  a  vysokoenergetického  impulsního  hluku,  se  stanoví  součtem  základní 
hladiny hluku  LAeq,T  = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a 
noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noci pro nejhlučnější hodinu. 

Korekce na způsob využití území :
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 
- pro hluk z pozemní dopravy na účelových komunikacích             0 dB
- pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích   +5 dB
- pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah +10 dB
- pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací +20 dB
- pro hluk z technických zařízení a provozoven     0 dB

Korekce na denní dobu:
Pro chráněný venkovní prostor staveb platí:
den (6.00 - 22.00)    0 dB
noc (22.00 – 6.00) -10 dB

Uvažované nejvyšší přípustné hodnoty hluku v daném případě :
Hluk z dopravní zátěže

účelové komunikace – den LAeq,T = 50 dB
– noc LAeq,T = 40 dB

veřejné komunikace – den LAeq,T = 55 dB
– noc LAeq,T = 45 dB

hluk z technických zařízení a provozoven
 – den LAeq,T = 50 dB
 – noc LAeq,T = 40 dB

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti v     chráněném venkovním prostoru staveb a   
v     chráněném venkovním prostoru  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T 
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stanovené  dle  předcházejícího  odstavce  přičte  korekce  přihlížející  k posuzované  době  podle 
přílohy  č. 3 k tomuto nařízení. 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) Výsledný limit (dB)
od   6:00 do   7: 00 +10 60
od   7:00 do 21: 00 +15 65
od 21:00 do 22: 00 +10 60
od 22:00 do   6: 00 + 5 45

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební 
činnosti  pro  dobu  mezi  7.  a  21.  hodinou  pro  dobu  kratší  než  14  hodin  vypočte  způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení:

Konečné stanovení  korekcí resp.  nejvyšších přípustných hladin hluku je v kompetenci 
orgánu ochrany veřejného zdraví (OVZ).

Vyhodnocení výsledků hlukové studie

Předmětem  hlukové  studie  je  posouzení  a  vyhodnocení  vlivů  výstavby  a  provozu 
navrhovaného areálu spediční firmy Patinter Czech s.r.o. Nýřany  na akustickou situaci v jeho 
okolí. Jde o vliv navýšení dopravy na stávajících komunikacích, vliv stacionárních zdrojů hluku 
umístěných v navrhovaném areálu a vliv hluku ze stavební činnosti během výstavby areálu.

Cílem studie je zhodnotit akustickou situaci před a po realizaci záměru a prokázat, zda 
jsou  či  budou  v chráněném  venkovním  prostoru  staveb  blízké  obytné  zástavby  překročeny 
nejvýše přípustné hladiny hluku. Hluková studie zahrnuje zhodnocení stávající akustické situace 
v okolí  plánované  stavby  (varianta  pro  rok  2007  bez  objektu),  posouzení  hlukové  zátěže 
z provozu  areálu  (varianta  pro  rok  2007  s  areálem),  zhodnocení  akustické  situace v dotčené 
lokalitě  v roce 2010 bez realizace záměru,  a  zhodnocení  akustické situace v dotčené lokalitě 
v roce  2010  s realizací  záměru.  Dále  je  zde  provedeno  vyhodnocení  hladin  hluku  ze 
stacionárních zdrojů spojených s provozem areálu. Studie obsahuje vyhodnocení hladin hluku ze 
stavební  činnosti  a  z dopravy  spojené  s výstavbou  areálu  a  návrh  organizačně-technických 
opatření  tak,  aby  nedošlo  před  nejbližšími  chráněnými  objekty  a  na  dopravních  trasách 
k překročení nejvyšších povolených hladin hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

Hluková  situace  ve  venkovním prostoru  byla určena  výpočtem ekvivalentních  hladin 
hluku  na  matematickém  modelu  pomocí  programu  HLUK  +  (verze  7)   pro  výpočet  hluku 
z dopravy a hluku ze stacionárních zdrojů. Výpočetní program je aplikací  Metodických pokynů 
pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 6/1991 včetně nejnovější Novely metodiky 
pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004. V programu je obsažen též modul pro výpočet hluku 
šířícího  se  ze  stacionárních  (průmyslových)  zdrojů.  Výpočet  hluku  ze  stavební  činnosti  byl 
proveden dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými  účinky hluku 
a vibrací.

Vypočtený stav akustické situace byl dále posuzován dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky hluku  a  vibrací.  Uvedené  nařízení  vlády určuje 
nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, 
ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. 

Výpočet hladin hluku ze stacionárních zdrojů
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku v okolí plánované 
stavby  byly  vypočteny  14  referenčních  bodech  umístěných  2  m  před  fasádou  nejbližších 
chráněných  objektů  (body  1  až  8),  před  fasádou  sousedního  objektu  firmy  Servis  VEGA 
TRUCKS s.r.o. (body 9 až 11) a před fasádou vlastního objektu (body 12 až 14). Body byly 
umístěny ve výškách 2 až 10 m nad terénem dle svého půdorysného umístění a sledovaného 
účelu. 

Tabulka č.56: Přehledová tabulka výpočetních bodů  

bod č. výška nad 
terénem (m)

umístění výpočetního bodu

1, 2 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 172; západní fasáda
3 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 171; západní fasáda
4 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 170; západní fasáda
5 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 169; západní fasáda
6 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 168; západní fasáda
7 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 167; západní fasáda
8 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 177; západní fasáda

9 až 11 3, 6 Servis VEGA TRUCKS s.r.o., Nýřany, Havířská 1241; východní a 
severní fasáda

12 až 14 5, 10 Patinter Czech s.r.o., Nýřany, Havířská; východní a západní fasáda

Tabulka č.57: Vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku hluku ze stacionárních zdrojů   
v     denní a v     noční době  

Tabulka bodů výpočtu
LAeq (dB)

den noc
Č. výška Souřadnice průmysl průmysl
1 2.0 166.7  -107.9 32.3 30.1
1 4.0 166.7  -107.9 32.8 30.8
2 2.0 165.3  -118.9 30.3 28.5
2 4.0 165.3  -118.9 31.6 30.2
3 2.0 164.0  -129.6 30.1 28.3
3 4.0 164.0  -129.6 31.1 29.6
4 2.0 161.8  -146.7 29.8 27.9
4 4.0 161.8  -146.7 29.9 28.0
5 2.0 159.7  -164.0 29.1 27.5
5 4.0 159.7  -164.0 29.1 27.4
6 2.0 157.6  -180.4 28.3 27.1
6 4.0 157.6  -180.4 28.4 27.0
7 2.0 155.5  -197.5 26.8 25.1
7 4.0 155.5  -197.5 26.8 25.0
8 2.0 186.9  -125.4 24.0 22.4
8 4.0 186.9  -125.4 27.8 26.6
9 3.0 109.7  -120.6 24.9 23.2
9 6.0 109.7  -120.6 29.7 28.6
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10 3.0 80.7  -105.0 32.6 28.5
10 6.0 80.7  -105.0 33.7 30.7
11 3.0 50.0  -115.8 34.3 27.8
11 6.0 50.0  -115.8 35.0 30.1
12 5.0 60.9   -44.1 29.0 28.1
12 10.0 60.9   -44.1 33.4 32.9
13 5.0 59.8   -19.2 31.2 30.3
13 10.0 59.8   -19.2 35.6 34.9
14 5.0 -1.5   -16.8 46.8 29.1
14 10.0 -1.5   -16.8 47.2 36.9

Vyhodnocení hluku ze stacionárních zdrojů

Lze konstatovat, že při dodržení předpokládaných výše uvedených akustických parametrů 
stacionárních zdrojů hluku, jejich rozmístění a dodržení předpokládaných provozních podmínek 
(provoz  zařízení  v denní  a  noční  době)  budou  dodrženy  hygienické  limity  v chráněném 
venkovním prostoru staveb před nejbližšími chráněnými objekty,  před sousedním objektem a 
před vlastním projektovaným objektem pro denní dobu LAeq,T = 50 dB i pro noční dobu LAeq,T = 
40 dB. 

V současném  stupni  projektové  dokumentace  je  stanovena  potřebná  kapacita 
technologických zařízení a jejich ideová dispozice. Akustické vlastnosti technologických zařízení 
umístěných  na  budově  byly určeny na  základě  znalosti  akustických  vlastností  typů zařízení 
splňujících požadované technologické parametry. Podrobné řešení bude uvedeno v následujících 
stupních projektové dokumentace.  S ohledem na možnost realizace technologie za použití jiného 
typu zařízení je proto nutné vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin  akustického tlaku A ze 
stacionárních zdrojů považovat za orientační. Dle vypočtených hodnot lze však konstatovat, že 
provoz  technologických zařízení  lze  technicky zrealizovat  tak,  aby nedocházelo  k překročení 
nejvyšších  přípustných  hladin  hluku  ze  stacionárních  zdrojů  před  nejbližšími  chráněnými 
objekty.

Výpočet hladin hluku z dopravního hluku

Hodnoty hluku v zájmovém území byly stanoveny výpočtem z matematického modelu. 
Údaje o intenzitách dopravy na okolních komunikacích byly stanoveny pro dvě zvolená 

časová období: rok 2007 a výhledové období pro rok 2010. Pro komunikace č.180 a č.D5 byly 
použity intenzity dopravy dle  sčítání  v roce 2005.  Parkovací  plochy v areálu  byly nahrazeny 
komunikacemi s intenzitou dopravy odpovídající zadanému počtu vjezdů a výjezdů z areálu. Pro 
všechny komunikace byl ve výpočtu zvolen asfaltobetonový kryt.  Průměrná jízdní rychlost na 
komunikaci Havířské byla zvolena 45 km/h, na komunikaci III.třídy a komunikaci č. 180 pak 70 
km/h a na vnitroareálových komunikacích 30 km/h.

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v okolí plánované stavby byly vypočteny v 8 
referenčních bodech umístěných 2 m před fasádou nejbližších  chráněných obytných objektů. 
Body byly umístěny ve výškách 2 a 4 m nad úrovní terénu. 
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Tabulka č.58: Přehledová tabulka výpočetních bodů  

bod č. výška nad 
terénem (m)

umístění výpočetního bodu

1, 2 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 172; západní fasáda

3 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 171; západní fasáda

4 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 170; západní fasáda

5 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 169; západní fasáda

6 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 168; západní fasáda

7 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 167; západní fasáda

8 2, 4 řadový rodinný dům, Nýřany, Havířská 177; západní fasáda

Varianta pro rok 2007 a 2010 bez objektu

Tabulka č.59: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z     dopravy pro   
denní a noční dobu

bod č. Výška (m) Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq (dB) Rozdíl hladin hluku mezi roky 2007 a 
2010 ∆LAeqBez (dB)

rok 2007 rok 2010 rok 2010 – rok 2007
den noc den noc den noc

1 2.0 53.4 50.4 53.2 50.3 -0.2 -0.1
1 4.0 53.5 50.5 53.4 50.4 -0.1 -0.1
2 2.0 54.2 51.2 54.0 51.1 -0.2 -0.1
2 4.0 54.7 51.6 54.5 51.5 -0.2 -0.1
3 2.0 55.0 52.0 54.8 51.8 -0.2 -0.2
3 4.0 55.3 52.3 55.2 52.2 -0.1 -0.1
4 2.0 55.8 52.7 55.6 52.6 -0.2 -0.1
4 4.0 56.1 53.1 55.9 53.0 -0.2 -0.1
5 2.0 55.9 52.8 55.7 52.7 -0.2 -0.1
5 4.0 56.2 53.2 56.0 53.1 -0.2 -0.1
6 2.0 55.9 52.9 55.8 52.8 -0.1 -0.1
6 4.0 56.3 53.3 56.1 53.2 -0.2 -0.1
7 2.0 55.9 52.9 55.7 52.8 -0.2 -0.1
7 4.0 56.3 53.3 56.1 53.1 -0.2 -0.2
8 2.0 33.9 30.4 33.6 30.3 -0.3 -0.1
8 4.0 38.3 35.1 38.0 34.9 -0.3 -0.2
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Varianta pro rok 2007 s objektem a bez objektu, 2010 s objektem a bez objektu

Tabulka č.60: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z     dopravy pro   
denní a noční dobu
bod č. Výška 

(m)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq (dB) Rozdíl hladin hluku 

mezi  variantami  ∆
LAeqS (dB)

rok  2007  bez 
objektu

rok  2007  s 
objektem

rok  2010  bez 
objektu

rok  2010  s 
objektem

2010  s  objektem – 
2007 bez objektu 

den noc den noc den noc den noc den noc
1 2.0 53.4 50.4 53.5 50.5 53.2 50.3 53.3 50.4 -0.1 0.0
1 4.0 53.5 50.5 53.7 50.6 53.4 50.4 53.5 50.5 0.0 0.0
2 2.0 54.2 51.2 54.3 51.3 54.0 51.1 54.2 51.2 0.0 0.0
2 4.0 54.7 51.6 54.7 51.7 54.5 51.5 54.6 51.6 -0.1 0.0
3 2.0 55.0 52.0 55.1 52.0 54.8 51.8 54.9 51.9 -0.1 -0.1
3 4.0 55.3 52.3 55.4 52.4 55.2 52.2 55.2 52.3 -0.1 0.0
4 2.0 55.8 52.7 55.8 52.8 55.6 52.6 55.6 52.7 -0.2 0.0
4 4.0 56.1 53.1 56.2 53.2 55.9 53.0 56.0 53.1 -0.1 0.0
5 2.0 55.9 52.8 55.9 52.9 55.7 52.7 55.7 52.8 -0.2 0.0
5 4.0 56.2 53.2 56.3 53.3 56.0 53.1 56.1 53.2 -0.1 0.0
6 2.0 55.9 52.9 56.0 53.0 55.8 52.8 55.8 52.9 -0.1 0.0
6 4.0 56.3 53.3 56.4 53.3 56.1 53.2 56.2 53.3 -0.1 0.0
7 2.0 55.9 52.9 55.9 52.9 55.7 52.8 55.8 52.8 -0.1 -0.1
7 4.0 56.3 53.3 56.3 53.3 56.1 53.1 56.1 53.2 -0.2 -0.1
8 2.0 33.9 30.4 34.2 30.6 33.6 30.3 33.9 30.4 0.0 0.0
8 4.0 38.3 35.1 38.7 35.3 38.0 34.9 38.4 35.1 +0.1 0.0

Tabulka č.61: Tabulka přírůstků (poklesů) hladin hluku z     dopravy ve sledovaných bodech   
vlivem provozu projektovaného objektu
Bod č. Výška 

(m)
Přírůstky  vlivem 
nárůstu   dopravy 
bez  realizace 
objektu  ∆LAeqBez 

(dB)

Celkové přírůstky vlivem nárůstu dopravy 
a provozu objektu ∆LAeqS (dB)

Přírůstek pouze vlivem provozu objektu  ∆
LAeq (dB)

2010 - 2007 2007 s – 2007 bez 2010 s – 2007 bez 2007 2010
noc den den noc den noc den noc den noc

1 2.0 -0.2 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
1 4.0 -0.1 -0.1 +0.2 +0.1 0.0 0.0 +0.2 +0.1 +0.1 +0.1
2 2.0 -0.2 -0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.1 +0.2 +0.1
2 4.0 -0.2 -0.1 0.0 +0.1 -0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.1 +0.1
3 2.0 -0.2 -0.2 +0.1 0.0 -0.1 -0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.1
3 4.0 -0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1
4 2.0 -0.2 -0.1 0.0 +0.1 -0.2 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1
4 4.0 -0.2 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
5 2.0 -0.2 -0.1 0.0 +0.1 -0.2 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1
5 4.0 -0.2 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
6 2.0 -0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1
6 4.0 -0.2 -0.1 +0.1 0.0 -0.1 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.1
7 2.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 +0.1 0.0
7 4.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1
8 2.0 -0.3 -0.1 +0.3 +0.2 0.0 0.0 +0.3 +0.2 +0.3 +0.1
8 4.0 -0.3 -0.2 +0.4 +0.2 +0.1 0.0 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2

Tabulka č.62: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z     dopravy na   
účelových komunikacích v areálu pro denní a noční dobu
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Bod 
č.

Výška (m) Souřadnice LAeq (dB)
den noc

1 2.0 166.7  -108.0 35.5 30.3
1 4.0 166.7  -108.0 35.7 30.4
2 2.0 165.3  -118.8 34.9 29.6
2 4.0 165.3  -118.8 35.1 29.8
3 2.0 164.0  -129.6 34.5 29.2
3 4.0 164.0  -129.6 34.6 29.3
4 2.0 161.9  -146.4 33.6 28.3
4 4.0 161.9  -146.4 33.7 28.4
5 2.0 159.6  -164.2 32.7 27.4
5 4.0 159.6  -164.2 32.7 27.4
6 2.0 157.4  -181.7 31.7 26.5
6 4.0 157.4  -181.7 31.8 26.5
7 2.0 155.4  -198.1 30.5 25.3
7 4.0 155.4  -198.1 30.6 25.3
8 2.0 186.8  -125.8 18.9 13.7
8 4.0 186.8  -125.8 23.5 18.2

Vyhodnocení hluku z dopravy

Akustická  situace  v zájmovém území  je  v současné  době  ovlivněna  zejména  hlukem 
z automobilové  dopravy  na  místní  komunikaci  Havířská,  na  kterou  souvisle  navazuje 
komunikace směrem na Kozolupy. Hladiny hluku z dopravní zátěže v referenčních bodech 1 až 7 
(řadové  domky podél  ulice  Havířské)  se  v denní  době  pohybují  v  oblasti  limitu  pro  hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích LAeq,T  = 55 dB (v některých bodech jsou hodnoty pod 
limitem, v některých je limit mírně překračován – nejvyšší vypočtená hodnota je LAeq = 56,3 dB). 
V noční době dochází v současnosti v těchto bodech k překročení limitní hodnoty LAeq,T = 45 dB 
(vypočtené hodnoty se pohybují v oblasti od 50,0 dB(A) do 53,3 dB(A)). Ve sledovaném bodě 
č.8 jsou limitní hodnoty splněny jak pro denní, tak pro noční dobu.

V časovém horizontu do roku 2010  bez realizace záměru prakticky nedojde ke změně 
hlukové situace v zájmové oblasti. Očekávaný nárůst dopravy je malý a vliv nárůstu na hlukovou 
situaci  je  zcela  kompenzován  korekcí  na  obměnu  vozového  parku,  rozdíly  ve  vypočtených 
hodnotách jsou v řádu -0,1 až - 0,3 dB.  

Vzhledem k minimálnímu nárůstu  dopravní  zátěže  spojené  s provozem posuzovaného 
záměru a způsobu organizace dopravy (těžká doprava bude přijíždět i odjíždět po komunikaci 
vedoucí směrem od Nýřan, u osobních aut se předpokládá rovnoměrné rozložení mezi směrem 
do Nýřan a  na opačnou stranu)  nedojde  vlivem realizace záměru ke  změně hlukové situace 
v zájmové oblasti. 

Rozdíly ve vypočtených hodnotách pro situaci bez realizace a s realizací záměru jsou 
v řádu 0 až 0,4 dB(A). Dle tabulky přírůstků hladin hluku z dopravy ve sledovaných bodech 
vlivem provozu posuzovaného záměru je zřejmé, že vlivem realizace dojde v bodech č.1 až 7 k 
minimálnímu nárůstu hladin hluku z dopravních zátěže v řádu 0 až + 0,2 dB(A) jak v denní tak 
v noční době. V bodě č. 8 je přírůstek 0,1 až 0,4 dB(A), v tomto bodě jsou splněny hlukové 
limity pro  hladiny hluku z provozu  na  veřejných komunikacích ve  všech  variantách jak  pro 
denní, tak pro noční dobu.
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Uvedená navýšení nejsou smyslově rozpoznatelná a nelze je objektivně změřit (rozšířená 
nejistota měření při měření zvukoměrem třídy 1 má hodnotu při dostatečném odstupu od hladin 
hluku pozadí 1,3 dB).

Z vypočtených hodnot hladin hluku z dopravy na účelových komunikacích (příjezdová 
komunikace k areálu, vnitřní komunikace a parkovací plochy v areálu) vyplývá, že hladiny hluku 
ve  sledovaných  bodech  2  m  před  fasádou  nebližších  chráněných  objektů  nepřesáhnou  po 
zprovoznění posuzovaného objektu požadovaný limit pro hladinu hluku z provozu na účelových 
komunikacích pro denní dobu LAeq,T = 50 dB  ani pro noční dobu LAeq,T = 40 dB. 

Hluk ze stavební činnosti

Předmětem kapitoly je vyhodnocení a posouzení hluku ze stavební činnosti při výstavbě 
objektu  na  akustickou  situaci  v okolí  stavby.  Zdrojem hluku  ze  stavební  činnosti  související 
s výstavbou budou používané stavební mechanizmy a nákladní doprava.

Hluk šířící se ze staveniště je proměnlivý a závislý na druhu, množství a místě provádění 
prací,  druhu  a  technickém  stavu   používaných  stavebních  strojů,  počtu  pracovníků  v jedné 
pracovní směně, organizaci práce a snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Tyto parametry 
nejsou  konstantní  a  zásadně  se  mění  v závislosti  na  okamžitém  stádiu  výstavby.  Z výše 
uvedených skutečností vyplývá, že určení hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí je 
velmi obtížné, protože stavba probíhá po etapách a emise hluku se bude v čase a místě měnit.

Podkladem pro  posouzení  je  hrubý návrh  plánu  organizace  výstavby,  který  obsahuje 
přehled použité mechanizace v jednotlivých etapách výstavby včetně nákladní dopravy. Ve studii 
byly určeny předpokládané hladiny akustického tlaku A mechanizmů v referenční vzdálenosti 10 
m  od  zařízení  a  přípustná  doba  nasazení  jednotlivých  mechanizmů  během pracovní  směny. 
Předpokládaná doba pracovní činnosti během výstavby je 14 hodin (od 7.00 do 21.00 h.).

Tabulka č.63: Nejvyšší přípustná hodnota hluku   L  Aeq,s ze stavební činnosti pro dobu 14 hodin

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) Výsledný limit (dB)
od   6:00 do   7: 00 +10 60
od   7:00 do 21: 00 +15 65
od 21:00 do 22: 00 +10 60
od 22:00 do   6: 00 + 5 45

V případě  doby trvání  pracovní  směny kratší  než  14  hodin  v  době  mezi  7.  a  21. 
hodinou  lze  hygienický  limit  v  ekvivalentní  hladině  akustického  tlaku  A LAeq,s pro  hluk  ze 
stavební činnosti v této době vypočítat dle vztahu uvedeného v Nařízení vlády č.148/2006 Sb.. 

Tabulka č.64: Výpočetní body pro určení hladin hluku ze stavební činnosti před nejbližšími   
chráněnými objekty

bod č. umístění výpočetního bodu
P1 řadový bytový dům, Havířská 172
P2 severní boční stěna objektu VEGA Trucks s.r.o., Havířská 1241

Tabulka č.65: Přehled předpokládaných použitých mechanizmů a jejich hlukové parametry  

stavební stroj hluk  ve  vzdálenosti  10  m 
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od zařízení LA (dB)
Buldozer CAT DH6 81
Vibrační válec 10t CAT 82
Pásový bagr 325 c CAT 82
Kolové rýpadlo JCB 3CX 81
Minirýpadlo Bobcat 76
Autodomíchávač -MIX (volnoběh stojícího vozidla) 65
Čerpadlo betonové směsi 81
Autojeřáb 28 t 75
Sbíjecí kladivo ve venkovním prostoru 74
Kompresor 75
Ponorné a příložné vibrátory 75
NA Tatra 815, MAN (volnoběh stojícího vozidla) 69

1.etapa – hrubé terénní úpravy a 2.etapa – konstrukce komunikací 

Doba trvání cca 4 měsíce.
Předpoklad je, že v těchto etapách se budou mechanismy průběžně pohybovat na úrovni 

terénu  po  celé  ploše  staveniště.  Proto  bylo  uvažováno,  že  vůči  sledovaným  bodům  budou 
nasazené mechanizmy umístěny ve středu staveniště. Pomocí této skutečnosti byl vypočten útlum 
hluku ze stavební činnosti na vzdálenost pro posuzované body 1 a 2. Výpočet byl proveden pro 
maximální souběh chodu mechanizmů během dne.

Tabulka č.66: Přehled předpokládaných použitých mechanizmů pro 1.a 2. etapu výstavby  

Zařízení LpA(dB) ve vzd. 10 m doba provozu zařízení (min)
Buldozer CAT DH6 81 600
Vibrační válec 10t CAT 82 600
Pásový bagr 325 c CAT 82 600
Kolové rýpadlo JCB 3CX 81 300
Minirýpadlo Bobcat 76 300
Sbíjecí kladivo ve venkovním prostoru 74 600
Kompresor 75 600
NA Tatra  815,  MAN  (volnoběh  stojícího 
vozidla)

69 2520

LAeq (10m) = 86,4 dB
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Chráněné objekty:

P1 - vzdálenost od středu staveniště 195 m
útlum na vzdálenost: Dr2 =  - 20log (r2 / r1) =  – 20log (195/10) = - 25,8 dB, kde

r1 - je referenční vzdálenost 10 m
r2 - je vzdálenost chráněného objektu 

P2 - vzdálenost od středu staveniště 120 m
Dr2 =  – 20log (120/10) = - 21,6 dB

P1:  L AeqS = 86,4 – 25,8 = 60,6 dB ≤  65,0 dB

P2:  L AeqS = 86,4 – 21,6 = 64,8 dB ≤  65,0 dB 

3.etapa – betonáž 

Doba trvání cca 1 měsíc.
Předpoklad  je,  že  v této  etapě  se  budou  mechanismy průběžně  pohybovat  v prostoru 

výstavby  provozní  budovy.  Bylo  uvažováno,  že  vůči  sledovaným  bodům  budou  nasazené 
mechanizmy umístěny ve středu budovy. Pomocí této skutečnosti byl vypočten útlum hluku ze 
stavební činnosti na vzdálenost pro posuzované body 1 a 2. Výpočet byl proveden pro maximální 
souběh chodu mechanizmů během dne.

Tabulka č.67: Přehled předpokládaných použitých mechanizmů pro 3. etapu výstavby  

Zařízení LpA(dB) ve vzd. 10 m doba provozu zařízení (min)
Kolové rýpadlo JCB 3CX 81 400
Minirýpadlo Bobcat 76 400
Autodomíchávač -MIX 
(volnoběh stojícího vozidla)

65 840

Čerpadlo betonové směsi 81 840
Ponorné a příložné vibrátory 75 2520
NA 69 1680

LAeq (10m) = 85,0 dB

Chráněné objekty:

P1 - vzdálenost od středu staveniště 172,5 m
Dr2 =  – 20log (172,5/10) = - 24,7 dB

P2 - vzdálenost od středu staveniště 105 m
Dr2 =  – 20log (105/10) = - 20,4 dB

P1:  L AeqS = 85,0 – 24,7 = 60,3 dB ≤  65,0 dB
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P2:  L AeqS = 85,0 – 20,4 = 64,6 dB ≤  65,0 dB

4.etapa – montáž haly

Doba trvání cca 2 měsíce.
Předpoklad  je,  že  v této  etapě  se  budou  mechanismy průběžně  pohybovat  v prostoru 

výstavby  provozní  budovy.  Bylo  uvažováno,  že  vůči  sledovaným  bodům  budou  nasazené 
mechanizmy umístěny ve středu budovy. Pomocí této skutečnosti byl vypočten útlum hluku ze 
stavební činnosti na vzdálenost pro posuzované body 1 a 2. Výpočet byl proveden pro maximální 
souběh chodu mechanizmů během dne.

Tabulka č.68: Přehled předpokládaných použitých mechanizmů pro 4. etapu výstavby  

Zařízení LpA(dB) ve vzd. 10 m doba provozu zařízení (min)
Kolové rýpadlo JCB 3CX 81 400
Minirýpadlo Bobcat 76 400
Autojeřáb 28 t 75 1680
NA 69 1680

LAeq (10m) = 82,0 dB

Chráněné objekty:

P1 - vzdálenost od středu staveniště 172,5 m
Dr2 =  – 20log (172,5/10) = - 24,7 dB

P2 - vzdálenost od středu staveniště 105 m
Dr2 =  – 20log (105/10) = - 20,4 dB

P1:  L AeqS = 82,0 – 24,7 = 57,3 dB ≤  65,0 dB

P2:  L AeqS = 82,0 – 20,4 = 61,6 dB ≤  65,0 dB

Hluk z dopravy spojené se stavbou

Výpočet byl proveden pro období výstavby s předpokládanou nejvyšší průjezdností (první 
a druhá etapa – konstrukce komunikací a HTÚ, kdy dle POV bude největší průjezdnost těžké 
nákladní  dopravy –  počítá  se  s nasazením 5  NA).  V této  době  lze očekávat  při  šestinásobné 
obrátkovosti  příjezd  a  odjezd  30  nákladních  automobilů  za  pracovní  dobu  (předpokládaná 
pracovní doba 14 hodin). V tomto případě hladiny hluku ve vzdálenosti 7,5 m od dopravní trasy, 
vypočítané dle novely metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy odpovídají hodnotě LAeq = 
50,6 dB. Hodnota je nižší než uvažovaný limit pro hladinu hluku ze stavební činnosti, tj. LAeq,s = 
65 dB.
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Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti

Dle výše uvedených výpočtů, při dodržení příslušných organizačních opatření (pracovní 
doba 14 hodin), doby pracovního nasazení a počtů jednotlivých typů stavebních mechanizmů 
uvažovaných při výstavbě záměru bude splněna podmínka, že hladiny hluku ze stavební činnosti 
během pracovního  dne  nepřekročí  před  nejbližšími  chráněnými  objekty  předepsanou  limitní 
hodnotu  LAeq,s = 65 dB v době od 7.00 do 21.00 hodin. 

Hladina  hluku  z dopravy spojené  se  stavbou  nepřesáhne  limit  pro  hladinu  hluku  ze 
stavební činnosti  LAeq,s = 65 dB.

b) Záření
Stavba nebude produkovat záření.

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

Areál firmy Patinter Czech s.r.o. v Nýřanech bude vybudován v prostoru, který je součástí 
Plzeňské pánve. Horninové prostředí kvartérního pokryvu je pro vodu poměrně dobře propustné, 
totéž platí pro porušené pískovce. Průlomová zvodeň je vyvinuta již v hloubce kolem 3 m od 
terénu, směr proudění podzemní vody je dán celkovým spádem území k Vejprnickému potoku, 
tedy do prostoru s obytnou zástavbou. 

Většinu plochy budoucího areálu budou zaujímat parkovací plochy pro osobní a hlavně 
nákladní  automobily a  komunikace.  Parkovací  plochy budou  ze zámkové  dlažby tl.  80  mm 
umístěné  do  kladecí  drtě  frakce 4-8  mm, do  kameniva  spojeného  s cementem,  které  vytvoří 
pevnou zemní desku a pod touto deskou bude štěrkodrť frakce 0,63 mm v tl. 250 mm. Kolem 
parkovacích míst budou komunikace z asfaltu zakončené obrubníky. Splachové vody je nutno 
nepropustnými příkopy a kanálky odvádět přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace. 
Dešťové vody se nemohou ani částečně vsakovat zatravněnými plochami. 

Projektovaná  čerpací  stanice  pohonných  hmot  musí  odpovídat  všem  platným 
předpisům a musí být zabezpečena proti únikům ropných látek do horninového prostředí. 

V projektované budově budou kancelářské prostory, skladové plochy, sklad pro tříděný a 
nebezpečný odpad, myčka nákladních automobilů. 
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Voda ze střechy budovy bude svedena přímo do dešťové kanalizace. 
Myčka  nákladních  automobilů  musí  být  také  zcela  zabezpečná  proti  úniku 

nebezpečných odpadů (znečištěné kaly a odpadní voy z mytí aut). 
Nakládání  s nebezpečným odpadem a  jeho  ukládání  se  bude  řídit  platnými  právními 

předpisy a  normami.  Podlahy musí  být  bezpečně nepropustné  s jímkami  na  případné možné 
úniky látek, se kterými bude nakládáno. Jímky musí být opatřeny signalizačním zařízením, aby 
nedocházelo k jejich přetékání. 

Před  zahájením  provozu  budoucího  areálu  musí  být  zpracován  odbornou  firmou 
provozní řád areálu a plán havarijních opatření, ve kterém bude stanoven přesný postup pro 
řešení havarijních situací. Tento plán bude schválen příslušným vodohospodářským orgánem. 

Důkladné zabezpečení  všech objektů  proti  úniku chemických látek či  přípravků 
nebo  odpadů  do  okolního  prostředí  je  v daných  hydrogeologických  podmínkách  velmi 
nutné, neboť případná dekontaminace by ve zdejších propustných horninách byla velmi 
složitá a finančně náročná. 

Realizací záměru nedojde k nárůstu odtoku dešťových vod oproti stávajícímu stavu. 
Za tímto účelem bude vybudována retenční nádrž na dešťové vody o objemu 800 m3. 

b)  Změny  hydrologických  charakteristik  (hladiny  podzemních  vod,  průtoky,  vydatnost 
vodních zdrojů)

Zastavěním travnaté plochy budou dešťové vody, které se doposud vsakovaly, odváděny 
do městské dešťové kanalizace a následně do vodoteče. Tím dojde ke snížení dotace podzemních 
vod. 

Dle provedených geologických vrtů se podzemní voda nachází v hloubce cca 3 m pod 
terénem.  Vzhledem  k  inženýrsko-geologickému  průzkumu  se  předpokládá  plošné  založení 
stavby skeletu haly. 

Hladina  podzemních  vod  nebude  dotčena,  tudíž  nedojde  k ovlivnění  proudění 
podzemních vod. 

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nenacházejí vodní zdroje,  nedojde 
tedy v ovlivnění jejich vydatnosti. 

Pro provoz areálu nebudou jímány podzemní vody,  areál  bude zásoben pitnou vodou 
z veřejného vodovodu.

c) Vliv na jakost vod a vliv odpadních vod

Provozem posuzovaného záměru budou vznikat odpadní vody a kaly z myčky nákladních 
automobilů. Tyto odpadní vody a kaly budou zneškodňovány jako nebezpečný odpad odvozem 
oprávněnou firmou. 

Běžné splaškové odpadní vody budou vypouštěny do splaškové kanalizace zakončené 
čistírnou  odpadních  vod  v Nýřanech.  Kvalita  odpadních  vod  vypouštěných  do  městské 
splaškové kanalizace musí odpovídat požadavkům kanalizačního řádu. Před vypouštěním 
vod do kanalizace je nutno provést jejich analýzy v rozsahu kanalizačního řádu. Pokud vody 
nebudou vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu, bude nutno je zneškodňovat jako kapalné 
odpady externí firmou oprávněnou dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

Ke  znečištění  podzemních  vod  by  mohlo  dojít  například  při  havarijním  úniku 
používaných chemických látek či přípravků. V areálu bude skladováno poměrně velké množství 
olejů  a  nafty.  Minimalizaci  rizika  úniku  těchto  látek  do  okolního  prostředí  je  nutno  zajistit 
správným  nakládáním  s chemickými  látkami  a  přípravky  v souladu  s požadavky  zákona 
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č.434/2005 Sb.  –  úplné  znění  zákona č.  356/2003 Sb.,  o  chemických látkách a  chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů (změna: 186/2004 Sb., změna: 125/2005 Sb., změna: 
345/2005  Sb.,  změna:  345/2005 Sb.  (část),  změna:  345/2005 Sb.  (část))  a  jeho  prováděcích 
předpisů a v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění a v souladu 
s jeho  prováděcími  předpisy.  Bude předložen  vodohospodářskému  orgánu  havarijní  plán 
areálu ke schválení.  Plán havarijních opatření bude obsahovat kromě jiného návrh opatření a 
postup v případě vzniku havarijní situace, aby nedošlo k úniku odpadních vod či nebezpečných 
odpadů do podzemních vod. 

Kvalita  vody  na  výstupu  z odlučovače  ropných  látek  musí  splňovat  takové 
požadavky,  aby  ve  Vejprnickém  potoce  byl  dodržen  požadavek  na  obsah  nepolárních 
extrahovatelných  látek  nižší  než  0,1  mg/l,  případně  pokud  je  již  nyní  tato  hodnota 
překročena,  aby  nedošlo  ke  zhoršení  kvality  vody  ve  Vejprnickém  potoce  oproti 
stávajícímu stavu.  Toto bude doloženo hydrotechnickými výpočty v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

D.I.5. Vlivy na půdu

a) Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Vlivem  realizace  stavby nedojde  k vynětí  půdy ze  zemědělského  půdního  fondu  ani 

nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Realizací stavby nedojde k významné změně místní topografie. U pozemku nedojde ke 

změně jeho využití  –  již  v současné době na něm parkují  auta firmy Patinter,  pouze  se  zde 
nenachází technické zázemí (servis, sklad, administrativa, myčka, čerpací stanice). Tato změna je 
v souladu  s požadavky územního  plánu.  Vliv  na  rozsah  a  způsob  užívání  pozemku je  proto 
možno hodnotit  jako pozitivní – dojde ke zlepšení oproti  stávajícímu stavu (zpevnění ploch, 
vybudování zabezpečených parkovacích stání).  Na druhou stranu zde přibude velké množství 
nebezpečných chemických látek a přípravků, které nejsou příliš vhodné v prostředí s místními 
hydrogeologickými podmínkami. 

b) Znečištění půdy

Realizací  stavby ani  jejím  provozem  nebude  docházet  ke  znečišťování  půd.  Během 
výstavby  je  však  nutno  zajistit,  aby  nemohlo  dojít  k úniku  ropných  látek  ze  stavebních 
mechanismů  do  okolního  prostředí  a  do  půdy.  Vznik  kontaminace  půdy  vlivem  provozu 
posuzovaného objektu je možný pouze při  havarijních situacích, např.  při  úniku chemických 
látek při jejich přečerpávání či při manipulaci s nimi.

c) Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Jak během realizace stavby, tak během provozu areálu bude vznikat řada různých druhů 
odpadů, jejichž zneškodnění budou zajišťovat firmy k tomu oprávněné na základě smluvních 
vztahů mezi těmito firmami a firmou Patinter.  V areálu nebudou odpady trvale ukládány, ale 
pouze shromažďovány. Při shromažďování a skladování odpadů je nutno dodržovat požadavky 
platné legislativy. U olejů, olověných akumulátorů, galvanických článků a baterií, výbojek a 
zářivek,  pneumatik  a  elektrozařízení  je  nutno  zajistit  jejich  zpětný  odběr  v souladu 
s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
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Při  provozu  areálu  nebudou  vznikat  odpady,  u  kterých  by  byl  problém s jejich 
zneškodněním. Největší množství nebezpečných odpadů budou tvořit kaly a odpadní vody 
z myčky a vyjeté oleje, jejichž zneškodnění podléhá zpětnému odběru.  

Odpady budou zatříděny 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) v platném znění.  Jednotlivé odpady 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. 382/2001 
Sb.  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. 

Rovněž  je  nutno  plně  respektovat  požadavky legislativy  týkající  se  obalů  –  zákona 
č.477/2001  Sb.,  o  obalech  v  platném znění  a  jeho  prováděcích  předpisů, především zajistit 
zpětný odběr obalů. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Lokalita  leží  na  území,  kde  se  nacházel  důl  Krimich I.  Nachází  se  zde  poddolované 
území. Realizaci stavby je nutno konzultovat a nechat odsouhlasit příslušným báňským úřadem. 
Stavba nebude mít negativní vliv na horninové prostředí ani na nerostné zdroje. 

Eroze (větrná ani vodní) nebude realizací stavby zvýšena, respektive erozní koeficient se 
nezmění. 

Zvláštní opatření proti seismickým účinkům nebudou projektována a seismicita nebude 
zamýšlenou výstavbou ovlivněna.

b) Změny hydrogeologických charakteristik

Stavba nebude mít zásadní vliv na změny hydrogeologických charakteristik.

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

a) Vliv na flóru a faunu

Dle dosavadních zjištění není toto území významné z hlediska výskytu chráněných druhů 
rostlin či živočichů. V zájmovém území nejsou oficiálně registrovány druhy rostlin a živočichů 
chráněných a zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.

Na ploše posuzovaného záměru jsou dřeviny pouze v iniciálních stádiích svého vývoje a 
zatím nevytvořily souvislé keřové porosty ani vzrostlejší  stromy. Pouze při  východním okraji 
plochy se nachází linie 9 vzrostlých bříz (Betula pendula) a jív (Salix caprea). Pokud budou 
v rámci výstavby pokáceny, bude tak učiněno na základě žádosti právnické osoby o kácení dřevin 
rostoucích mimo les ve smyslu § 8 Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
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Jako kompenzační opatření se předpokládá ozelenění areálu.  Nezpevněné plochy budou 
zatravněny, v určených částech dojde k osázení nízkou a střední zelení. Vysázenou zeleň je nutno 
pravidelně udržovat (nutno vypracovat plán údržby vysázené zeleně). 

Realizací stavby nedojde ani k přerušení migračních cest. Významnější vlivy stavby na 
flóru a faunu nepředpokládají.

b) Vlivy na ekosystémy

Realizace  záměru  je  v souladu  s územním  plánem  města  Nýřany.  Územní  systémy 
ekologické  stability slouží  jako  podklad  pro  územní  plány sídel.  Posuzovaný areál  se  bude 
nacházet  na  okraji  průmyslové zóny.  Umístění  posuzované  stavby tudíž  neovlivní  funkčnost 
stávajících a navrhovaných biocenter ani biokoridorů. 

c) Vliv na chráněné části přírody

Stavba nebude mít vliv na chráněné části přírody. Vlastní areál ani jeho bezprostřední 
okolí  se  nenachází  na území chráněném ze zákona o ochraně přírody ani  v blízkosti  ptačích 
oblastí či evropsky významných lokalit.

D.I.8. Vlivy na krajinu

a) Vliv na estetické kvality krajiny

Po architektonické stránce jsou objekty navrženy s jednoduchou strohou architekturou 
klasických geometrických tvarů. Obvodový plášť budovy bude vyveden ve firemních barvách 
spol.  Patinter  Czech  -  stříbrná  (šedá),  červená  a  žlutá.  Vzhledem  k umístění  areálu  je 
architektonické a barevné provedení areálu po estetické stránce akceptovatelné.

b) Vliv na rekreační využití krajiny

Vlastní území není využíváno k rekreačním účelům. Realizace stavby neovlivní stávající 
rozsah rekreačního využití okolního území.

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 
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 významné krajinné prvky, nebudou dotčena chráněná 
území  ani  kulturní  dominanty krajiny.  Realizací  záměru nedojde  ke  snížení  nebo  ke  změně 
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stávajícího krajinného rázu. Areál se bude nacházet v průmyslové zóně. Provozní budova bude 
vysoká 14 m, administrativní budova bude vysoká 13,5 m. 

d) Vliv na významné krajinné prvky

Realizací stavby nebudou dotčeny stávající významné krajinné prvky. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

a) Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Ve vlastním zájmovém území se nenacházejí archeologická naleziště. 
Archeologické lokality nebudou realizací stavby dotčeny. 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. Investor je 
rovněž 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. Nedojde tedy k poškození ani ztrátě geologických či paleontologických památek.

d) Vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)

Během  realizace  stavebních  prací  nedojde  k  omezení  provozu  na  přilehlých 
komunikacích. 

Navýšení  dopravy  související  s provozem  areálu  bude  na  okolních  komunikacích 
minimální. S využitím jiného druhu dopravy investor neuvažuje. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z     hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních   
vlivů 
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a) Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

V  následujícím  textu  jsou  seřazeny  jednotlivé  vlivy  posuzované  stavby  na  životní 
prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou 
seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný. 

1. Vliv na vodu:
Posuzovaný záměr bude rizikový jak pro povrchové, tak pro podzemní vody. U dešťových 
vod  odváděných  přes  dešťovou  kanalizaci  do  vodoteče  bude  nutno  dodržet  limity  na 
nepolární  extrahovatelné  látky  na  výtoku  z odlučovače  ropných  látek  a  zajistit  retenci 
dešťových vod, tak aby nedošlo k nárůstu odtoku dešťových vod oproti stávajícímu stavu. 
Pro  ochranu  podzemních  vod  je  nutno  dokonale  zabezpečit  skladování  a  manipulaci 
s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky a s nebezpečnými odpady. 

2. Vliv na produkci odpadů:
Při provozu areálu budou vznikat především nebezpečné odpady – odpadní oleje, odpadní 
vody a kaly z myčky, olověné akumulátory, pneumatiky atd. Nebezpečné odpady musí být 
dobře zabezpečeny proti povětrnostním vlivům a úniku do okolního prostředí. U odpadů, 
které podléhají zpětnému odběru, je nutno zajistit jejich zpětný odběr.

3. Vliv hluku na obyvatele:
Provozem stavby nebude docházet k významným emisím hluku. Bodové zdroje hluku budou 
odhlučněny tak, že nebude docházet k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních 
hladin  hluku  u  nejbližší  obytné  zástavby.  Automobilová  doprava  také  nebude  zdrojem 
nadměrné hlučnosti. 

4. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší:
Provozem související  dopravy,  provozem ČS PHM a spalováním zemního  plynu budou 
vznikat emise. Množství emisí bude nízké. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší bude 
zanedbatelný. Vlivem provozu areálu nebude docházet k překračování stanovených imisních 
limitů emitovaných škodlivin. 

5. Vliv na stávající dopravu, vliv na přepravu surovin a produktů
S provozem areálu bude souviset relativně malý rozsah dopravy. Nákladní automobily budou 
jezdit  pouze  severním  směrem  od  areálu  zcela  mimo  obytnou zástavbu.  Nárůst  osobní 
dopravy je s ohledem na stávající rozsah dopravy na okolních komunikacích nízký. 

6. Vliv realizace stavby:
Během realizace stavby bude vznikat prašnost, emise z dopravy a stavebních mechanismů a 
hluk. Jedná se však o krátkou dobu. 

7. Vliv na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na funkční využití území, na zábor ZPF, na 
demolice objektů, krajinný ráz: 
V území  nejsou  registrovány chráněné druhy rostlin  ani  živočichů.  Nedojde  k významné 
změně stávajícího funkčního využití území. Nedojde k záborům ZPF ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

Ostatní negativní vlivy je možno považovat za málo významné. 
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Mezi pozitivní vliv je možno zařadit vznik 47 nových pracovních míst.

Závěr:
Realizací  a  provozem  záměru  nedojde  k  významným  negativním  vlivům  stavby  na 

životní prostředí, pokud budou přijata navržená opatření k minimalizaci negativních vlivů a bude 
dodržována kázeň a budou dodržovány schválené provozní řády a havarijní plány při manipulaci 
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nebezpečnými odpady při provozu areálu. Za 
předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů, doporučení uvedených v tomto 
oznámení,  nebude i  při  synergickém působení  všech prostorových jevů a faktorů ekologická 
únosnost zájmového území realizací posuzovaného záměru překročena.

b) Možnost přeshraničních vlivů 

V  tomto  případě  lze  možnost  přeshraničních  vlivů  realizací  výrobní  haly  a  jejím 
provozem naprosto vyloučit. 

D.III.  Charakteristika  environmentálních  rizik  při  možných 
haváriích a nestandardních stavech 

a) Možnost vzniku havárií či nestandardních stavů
Teoreticky je  možný  vznik  provozní  havárie  či  nestandardního  stavu  z následujících 

příčin:
1. Požár vzniklý zkratem elektrického zařízení či z jiných příčin.
2. Výbuch zemního plynu.
3. Pracovní  úrazy vzniklé  technologickou nekázní  a  porušením bezpečnostních předpisů  při 

skladování  a  manipulaci  s  materiály.  Zdrojem  ohrožení  mohou  být  energetické  rozvody 
elektřiny, rozvod plynu a další technická zařízení (nebezpečí výbuchu nebo požáru). 

4. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v areálu, nebo ze zařízení staveniště během 
výstavby nebo z parkovacích stání v areálu. 

5. Únik nebezpečných chemických látek či přípravků při jejich skladování nebo při manipulaci 
s nimi nebo únik nebezpečných odpadů při jejich shromažďování nebo při manipulaci s nimi.

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

látek, které budou vznikat rozkladem hořlavých látek (např. nebezpečné látky a přípravky, 
hořlavé  stavební  konstrukce,  instalace  apod.).  Mezi  tyto  škodliviny  patří  kromě  oxidu 
uhelnatého a uhličitého také řada organických látek.

2. V případě  výbuchu  zemního  plynu  dojde  následně  k požáru  a  k emisím  do  ovzduší. 
Výbuchem mohou vzniknout materiální škody či ohrožení zdraví. 

3. Nedodržováním  technologické  kázně  dochází  k  ohrožování  zdraví  lidí  a  k  pracovním 
úrazům. 

4. Únikem ropných látek během realizace či provozu stavby může rovněž dojít ke kontaminaci 
povrchových nebo podzemních vod. 
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5. Při  nekontrolovaném  úniku  nebezpečných  chemických  látek  nebo  přípravků  nebo 
nebezpečných odpadů by mohlo dojít ke značné kontaminaci okolního prostředí, především 
podzemních vod a horninového prostředí, případně povrchových vod. 

c) Preventivní opatření 
Pro prevenci havarijních situací v areálu je nutno přijmout následující opatření: 

- budou navržena v projektové dokumentaci protipožární opatření,
- v objektu  budou  instalovány  systémy  EPS  (elektronická  požární  signalizace)  a  EZS 

(elektronická zabezpečovací signalizace),
- vyhotovit požární a provozní řády areálu včetně uvedení konkrétních zodpovědných osob,
- zajistit protipožární zabezpečení stavby,
- vypracovat havarijní plán s uvedením postupů v případě vzniku havarijní situace,
- připravit  veškeré  sanační  prostředky včetně  osobních  ochranných  pracovních  prostředků 

(respiračních masek a podobně),
- umístit lékárničku a popisy první pomoci na rizikových místech, 
- respektovat  požadavky  bezpečnostních  listů  nebezpečných  látek  a  přípravků  s hlediska 

správné manipulace s těmito látkami a přípravky, 
- při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je nutné řídit se zákonem č.356/2003 Sb. o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění a 
jeho prováděcími předpisy,

- respektovat požadavky zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění. 
- respekovat požadavky zákona o vodách a jeho prováděcích předpisů, 
- zajistit  kontrolní  systémy  a  monitoring  pro  zjištění  případného  úniku  nebezpečných 

chemických látek a přípravků nebo nebezpečných odpadů. 

D.IV.  Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V následujících odstavcích jsou uvedena územně plánovací, technická, kompenzační a 
provozní opatření rozdělená na fázi přípravy, realizace a provozu stavby.

a) Opatření pro fázi přípravy

1. Zahájení zemních prací oznámit odbornému pracovišti, které zajistí dohled, event. záchranný 
archeologický výzkum. 

2. Zajistit  maximální  odhlučnění  bodových zdrojů  hluku tak,  aby i  po letech jejich provozu 
nedocházelo k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku. 

3. Navrhnout a poté realizovat vegetační úpravy v areálu.
4. Navrhnout a realizovat kontrolní systémy sledující případný únik nebezpečných chemických 

látek či přípravků a nebezpečných odpadů do okolního prostředí.
5. Navrhnout a zajistit vhodné skladování chemických látek a přípravků a nebezpečných odpadů 

a zabezpečit místa, kde dochází k manipulaci s nimi. 

b) Opatření pro fázi realizace
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1. Zařízení staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, splaškových vod 
nebo  znečištěných  dešťových  vod  do  povrchových  nebo  podzemních  vod  nebo  k 
nepřípustnému znečištění terénu.

2. 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). 
Dodržovat technologickou kázeň při výstavbě.

3. Při  výstavbě plně respektovat  zákon č.  185/2001 Sb.  o  odpadech, v platném znění  a jeho 
prováděcí předpisy.

4. Ke kolaudaci předložit doklady o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti. 

c) Opatření pro fázi vlastního provozu

1. Minimalizovat posypy chloridy při údržbě vnitřních komunikací a parkovišť. 
2. Vypouštěné vody do veřejné kanalizace musí vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu.
3. 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.

4. Dodržovat technologickou kázeň a provozní předpisy, provozní řády a havarijní plány při 
manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nebezpečnými odpady. 

5. Snažit  se  o  minimalizaci  množství  odpadů  a  o  maximální  recyklaci  odpadů.  U  odpadů 
podléhajících zpětnému odběru zajistit jejich zpětný odběr.

6. Řádně udržovat ozeleněné plochy v souladu s plánem údržby vzrostlé zeleně.
7. Udržovat odlučovač ropných látek v souladu se schváleným provozním řádem, tak aby byla 

zajištěna jeho deklarovaná účinnost. 
8. Udržovat retenční nádrž tak, aby byla zajištěna trvale její retenční schopnost. 

D.V.  Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů

D.V.1. Metody prognózování

Pro zjištění stávajícího stavu zájmového území bylo čerpáno z  provedených průzkumů 
(inženýrsko-geologický  průzkum,  radonový  průzkum,  dendrologický  průzkum).  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 a na základě odborné literatury.

Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily údaje od oznamovatele o zamýšleném 
záměru, jeho rozsahu a charakteru uvažovaných činností. 

D.V.2. Výchozí předpoklady pro hodnocení vlivů

Jako  základní  zdroje  informací  pro  vypracování  tohoto  oznámení  sloužily především 
následující prameny a literatura: 
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a) Prameny
1. Územní plán města Nýřany. 
2. Sčítání dopravy ŘSD 2005.
3. Radonový průzkum 
4. Inženýrskogeologický průzkum
5. Údaje o dolu Krimich I. 

b) Literatura
1. Atlas životního prostředí ČR a zdraví obyvatelstva, Praha 1992.
2. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, Vladimír Lapčík, VŠB - TU Ostrava, 

Ostrava 1996.
3. Hodnocení  vlivu  investic  na  životní  prostředí,  vícekriteriální  analýza  a  EIA,  Josef  Říha, 

Academia Praha 1995.
4. Vyšší  geomorfologické jednotky České republiky,  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Praha 1996.
5. Právní předpisy
6. Internet

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů

Předkládané  oznámení  vychází  z  podkladů,  materiálů  a  informací  dodaných 
oznamovatelem, projekční firmou a investorem, dále z literárních podkladů, z terénního šetření 
na  místě  samém  a  ze  zkušeností.  Neurčitostí  bylo,  že  v době  zpracování  oznámení  nebyla 
k dispozici dokumentace pro územní řízení ani nebyly ze strany investora vyjasněny typy myčky 
nákladních automobilů, čerpací stanice PHM ani používané chemické látky a přípravky. Může 
tudíž  dojít  v budoucnu  k určitým  změnám.  Pokud  tyto  změny nebudou  ve  velkém  rozporu 
s informacemi uvedenými v tomto oznámení, neměly by ovlivnit závěr oznámení. 

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. 

Jak je uvedeno v předcházejícím textu, nejsou v oznámení uvažovány jiné reálné varianty. 
V  oznámení  jsou  zmiňovány  jednotlivé  hypotetické  varianty  -  varianta  nulová,  varianta 
ekologicky optimální a varianta předkládaná oznamovatelem. Protože se v tomto případě jedná 
opravdu pouze o hypotetické varianty, nejsou blíže hodnoceny. 

Investor uvažuje o výstavbě pouze na posuzované lokalitě, protože je v jeho vlastnictví. 
Auta jsou zde parkována již v současné době. 

Umístění stavby je v souladu s územním plánem.
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Cílem tohoto oznámení je zhodnotit, jak významné budou vlivy posuzovaného záměru na 
životní prostředí a jak by bylo možné tyto negativní vlivy minimalizovat. 
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Část F
ZÁVĚR

Z hlediska  vlivu  stavby na  životní  prostředí  je  možno konstatovat,  že  nejsou  známy 
skutečnosti, které by bránily realizaci posuzovaného záměru.

Doporučuji  souhlasit  s  umístěním  a  s  realizací  záměru  „Provozní  areál  spol. 
PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany“ na posuzované lokalitě. 

Datum zpracování oznámení: 16.duben 2007

Oprávněná osoba: RNDr. Naděžda Pízová
Bavorská 856, 155 00 Praha 5
Mobil: 777 311 175
Email: pizova@iol.cz
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 zpracovatelky oznámení:

Další osoby podílející se na zpracování oznámení:

Stanovení kategorie radonového rizika: NUKLID sdružení podnikatelů Kralovická 59, 
323 00 Plzeň 

Inženýrsko geologický průzkum Ing. BRUDNA - INGEST A
a posouzení základových poměrů Inženýrsko-geologický průzkum, Na vypichu 275
staveniště: 330 21 Líně
Hydrogeologické posouzení:  NEPTUN PLZEŇ Antonín Přibyl, Božkovská 51 

326 00 Plzeň
Biologické průzkumy:  GeoVision s.r.o. Částkova 73, 326 00 Plzeň
Hluková studie: SONING Praha, a.s., ing. Jana Fajtová, Praha 5
Rozptylová studie: Ing. Vladimír Závodský, Praha 3, Na Ohradě 6 
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU

Úvod:
Předmětem posouzení  je  realizace záměru „Provozní  areál  spol.  PATINTER CZECH, 

Havířská ul., Nýřany“. 

Popis stavby:
Investor  uvažuje  s výstavbou  dvoulodní  provozní  haly s víceúčelovým  využitím  o 

rozměrech  109  x  41  m.  Ve  vlastní  budově  bude  umístěn  především  servis s kompresorem 
v severní  části  objektu  a  sklad zboží v jižní  části  objektu.  Mezi  skladem a  servisem budou 
umístěny v I.NP strojovna VZT, elektrorozvodna, sklad náhradních dílů,  prostory pro úklid a 
sociální  zařízení,  oddělení  údržby,  sklady atd.  a  ve  II.NP zasedací  místnost,  sklad,  sociální 
zařízení, umývárna, šatna a servis, učebna, denní místnost a místnost pro úklid.

Při východní části budovy bude umístěn administrativní přístavek o rozměrech 12,5 x 
49 m, ve kterém se bude nacházet:
- v I.NP    školící místnost, kotelna, strojovna, recepce, kanceláře, denní místnost, archiv, sociální 

zařízení,
- ve  II.NP terasa, hala, kanceláře, denní místnost a sociální zařízení, 
- ve III.NP hovorna, dispečink, kanceláře, archiv, server denní místnost, sociální zařízení.

Při severním okraji haly se bude nacházet sklad tříděného odpadu.
Na západní straně areálu bude umístěno parkoviště - 146 parkovacích stání pro nákladní 

automobily a  11  parkovacích  stání  nákladních automobilů  pro  servis.  Parkoviště  pro  osobní 
automobily bude  umístěno  na  východní  části  areálu  v okolí  stávající  regulační  stanice  (166 
parkovacích stání a 3 parkovací stání pro tělesně postižené).  

Podél  západní  a  severovýchodní  straně  areálu  a  u  parkoviště  pro  osobní  automobily 
budou umístěny travnaté plochy a výsadba zeleně. 

V severní části areálu bude umístěna myčka nákladních automobilů. 
Při jižní hranici areálu bude umístěna čerpací stanice PHM.
Umístění stavby v zájmovém území je v souladu se schváleným územním plánem města 

Nýřany.

Ovzduší:
Provozem související dopravy a provozem areálu budou vznikat emise z čerpací stanice 

nafty, ze spalování zemního plynu (z vytápění objektu) a z dopravy. U spalování zemního plynu a 
u ČS PHM se bude jednat o střední zdroje znečišťování ovzduší. Množství emisí bude poměrně 
nízké. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší bude zanedbatelný. Nebude docházet vlivem 
provozu areálu k překračování stanovených imisních limitů.

Odpady:
Provozem areálu  budou vznikat  z odpadů především vyjeté  oleje,  pneumatiky,  olověné 

akumulátory,  odpadní  kaly  z myčky  nákladních  automobilů.  Odpady  budou  v  areálu  pouze 
shromažďovány a budou zneškodňovány oprávněnými osobami dle zákona o odpadech. 

Hluk:

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany



RNDr.Naděžda Pízová – Ekobáze                                                                                                                                   Strana 122 (celkem 123)

Hluk bude produkován během výstavby stavebními mechanismy a dopravou a během 
provozu areálu bodovými zdroji  hluku z provozní  haly a  administrativní  budovy a dopravou 
související s provozem areálu. Z výsledků hlukové studie vyplývá, že jak během výstavby, tak 
během provozu areálu nebude docházet k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních 
hladin hluku u nejbližších chráněných objektů. 

Odpadní a dešťové vody:
Odpadní  vody splaškové  budou  svedeny do  splaškové  městské  kanalizace  zakončené 

čistírnou odpadních vod.
Dešťové vody budou vypouštěny do dešťové kanalizace přímo nebo přes retenční nádrž, 

kontaminované  dešťové  vody  budou  vypouštěny přes  odlučovač  ropných  látek  do  dešťové 
kanalizace přímo nebo přes retenční nádrž. 

Půda:
Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa ani zemědělský půdní fond. Na 

ploše plánované stavby se nenachází kulturní vrstva půdy. 

Doprava:
Předpokládaná intenzita dopravy vyvolané provozem areálu Patinter Czech, s.r.o. bude 9 

kamionů  denně  (18  jízd)  a  12  osobních  a  lehkých  nákladních  automobilů  denně  (24  jízd). 
Příjezdová trasa pro kamiony bude výhradně od severu od křižovatky Havířské ulice se silnicí 
II/180 (na průtahu silnice II/203 přes Nýřany je zakázán provoz TNA), osobní a lehké nákladní 
automobily budou jezdit po Havířské ulici na křižovatku se silnicí II/203.

Ostatní:
Stavba se nebude negativně ovlivňovat prvky územního systému ekologické stability ani 

významné  krajinné  prvky.  Realizací  stavby  nedojde  k negativnímu  ovlivnění  přírodních 
ekosystémů. Případné kácení stromů bude minimální. V případě kácení zeleně bude požádáno o 
povolení ke kácení. 

V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin a živočichů chráněných a zvláště 
chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 

V zájmovém území nejsou registrovány lokality archeologických nálezů, architektonické 
památky. Zájmová oblast staveniště je poddolována důlní činností dolu Krimich I. V místě stavby 
je hloubka bývalé sloje dle map 170 m pod povrchem a hornická činnost zde byla ukončena v 
roce 1928.  Dnes  je  důl  zatopen.  V okolí  se  nenacházejí  vodní  zdroje.  Lokalita  se  nenachází 
v záplavovém území.

Pozitivní vlivy:
Jako pozitivní vliv stavby je možno hodnotit 47 nových trvalých pracovních míst. 

Závěr:
Z hlediska životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti, které 

by jednoznačně bránily realizaci posuzované stavby. 

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. Provozní areál spol. PATINTER CZECH, Havířská ul., Nýřany
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ČÁST H
PŘÍLOHY

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje z hlediska vlivu záměru na evropsky významné 
lokality

2. Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa

3. Fotografické přílohy

4. Mapové přílohy 

5. Hluková studie

6. Rozptylová studie

7. Inženýrskogeologický průzkum

8. Hydrogeologický průzkum

9. Radonový průzkum

10. Biologický a dendrologický průzkum
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