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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B I. Základní údaje 

1. Název záměru 

Výstavba reprezentativního areálu komerčních aktivit Loděnice 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Dva samostatné halové objekty, příjezdová komunikace pro nákladní dopravu a 
osobní dopravu, vnitřní komunikace pro nákladní a osobní dopravu, parkovací stání pro 
osobní a nákladní vozy, technické zázemí provozu - čistírna odpadních vod,  požární - 
retenční nádrž. 

Využitelný prostor pro skladování je 460 m2 v objektu A a 1000 m2 v objektu B. 
Optimální počet pracovníků ve skladech a prodejnách je 38. Administrativní část 
dimenzována pro cca 150 pracovníků v kancelářích.  

V areálu bude zřízeno 63 parkovacích stání pro osobní automobily ( 36 stání 
zaměstnaneckých a 27stání návštěvnických). Pro nákladní auta se počítá se 8 místy u 
nákladových ramp. 

Celková plocha pozemků:  12 124 m2 

Celková zastavěná plocha halovými objekty : 2 717 + 1642 m2 =  4 292 m2  35,4% území 

Plocha komunikací a zpevněných ploch :  4 191 m2    34,6% území 

Plocha ostatních staveb : 140 m2 retenční nádrž + 30 m2 ČOV = 170 m2    1,4% území 

Plocha zastavěná celkem :  8 653 m2 71,4 % území 

Plocha zeleně :  3 471 m2     28,6% území 

 

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

Středočeský kraj 

Obec:  Loděnice  

Katastrální území Loděnice u Berouna, Svatý Jan pod Skalou 

Čísla pozemků (parcelní čísla) :   

• 737, 741/4 (pův. 7),  k.ú. Loděnice   
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• 1637, 1639, 1638, 1640, k.ú. Loděnice (bylo přečíslováno z 908/1, 908/5, 908/6, 909, 
k.ú. Svatý Jan pod Skalou)   

• záměr se týká i úpravy vodoteče parc.č. 1641, vlastník – Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Pozemek plánované výstavby se nacházejí na západním okraji obce Loděnice. Je 
bezprostředně ohraničen významnými silničními komunikacemi, z jižní strany tělesem 
dálnice D5 Praha - Plzeň, z východní strany tělesem nájezdu na dálnici, ze severní strany 
silnicí II/605 z Loděnic do Vráže u Berouna. Z hlediska vlivu na životní prostředí je významné 
sousedství s řadou rodinných domků s vchodem do silnice II/605. Na západě zasahuje 
stavba k drobné vodoteči.  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Jedná se o dva objekty pro komerční využití. V objektu A bude v přízemí prodejní, 
popř. předváděcí prostor s funkční návazností na přilehlý sklad, v vyšších patech bude 
umístěna administrativa. Objekt B bude připraven pro skladovaní s administrativním 
zajištěním ve druhém podlaží. 

 Ke kumulaci vlivů se stávajícími aktivitami může dojít zejména v důsledku zvýšení 
intenzity silniční dopravy. 

Zvýší se poměrným způsobem produkce výfukových plynů. 

Protože jednotka hluku - decibel (dB) je dekadickým logaritmem podílu okamžitého 
akustického tlaku a referenčního tlaku, projeví se navýšení intenzity dopravy o cca 10 %  
v důsledku logaritmické závislosti na ekvivalentní hladině akustického tlaku A (dB) 
minimálně. Toto navýšení je zpravidla měřením neprůkazné a sluchovým orgánem člověka 
nezjistitelné.  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně zvažovaných 
variant  

Majitel pozemku spol. DELTA REALTY hodlá zhodnotit pozemky s omezeným 
využitím ležící na katastrálním území Loděnice u Berouna, na okraji intravilánu obce a 
zároveň u významného dopravního tahu – dálnice D5.  

Cílem investora je výstavba areálu pro komerčního využití. V první fázi projektu se 
předpokládá vytvoření dvou nezávislých multifunkčních staveb, které může v budoucnu 
provozovat jeden nebo více subjektů. Předmětem využití je v objektu A prodejní hala 
s nepotravinářským sortimentem (např. vzorkovna nábytku) a administrativní část v dalších 
patrech. Objekt B bude sloužit jako skladová hala pro prodejnu, popř. administrativu.  

Poloha pozemků v návaznosti na blízké komunikace je příznivá pro možnost příjezdu  
nákladní dopravy, blízkost obce Loděnice, města Berouna a sousedství významného 
dopravního tahu je vhodná pro zřízení uvažovaného areálu. Provozem areálu vznikne řada 
pracovních příležitostí (cca 190 pracovních míst). 
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Pozemky prostoru stavby jsou téměř rovinné, oproti přístupové Plzeňské ulici jsou         
položeny o cca 1,5 m níže. Úroveň terénu bude vyrovnána na niveletu příjezdové veřejné 
komunikace. V místě zásobování objektu „A“ bude komunikace snížena o cca 1 m, což 
umožní snadnější vykládání nákladních vozů. Pozemek u objektu „B“ bude v jedné výškové 
úrovni. Dorovnání směrem ke stávajícím výškám u hranic pozemku bude provedeno 
svahem. Do tohoto svahu budou realizovány sadové úpravy za účelem vizuálního oddělení 
areálu  a obytných objektů. 

Hlavní stavební objekty hal budou provedeny jako montované ocelové (příp. 
železobetonové) prefabrikované haly s opláštěním tepelněizolačním sendvičovým pláštěm, 
příp. s vyzdívaným pláštěm tradičními materiály s dostatečným tepelným odporem (podle 
technologie dodavatele). Obě haly budou nepodsklepené, s výškou 12,5 m v části přiléhající 
k Plzeňské silnici, resp. 13,5 m v části uvnitř pozemku. Hala „A“ bude třípodlažní - přízemí 
bude sloužit jako prodejní prostor. Další dvě nadzemní podlaží budou administrativní. Do 
areálu bude zřízen jeden příjezd pro kamionovou i osobní dopravu. Hala „B“ bude převážně 
skladová, ve druhém podlaží bude umístěna také potřebná administrativa. Parkoviště pro 
zákazníky bude naproti u haly A, odbočkou od příjezdové cesty a také proti zásobovacím 
rampám. Parkoviště pro personál bude v pravé části od haly „A“, kde budou podle potřeby i 
stání pro zákazníky. 

Jelikož se předpokládá zásobování objektu kamionovou dopravou, jsou připraveny 
parametry vnitřních vozovek na velká auta. Zeleň bude navržena na nezpevněných 
plochách. Areál je rozčleněn funkčně na dva samostatné objekty s různou funkcí a s různým 
přístupem veřejnosti.  

Areál plně respektuje tvar pozemku při sousedních pozemcích a rovnou stavební 
čáru silnice Plzeňské. Objekt „A“ s prodejnou má tvar lichoběžníku s vystupující věžičkou 
nad hlavním vstupem. V přízemní prodejní části bude mít prosklené výlohy po celé výšce 
podlaží. Ze strany vjezdu do objektu bude v přízemí stěny plné, s velkorozměrovými 
průmyslovými vraty, příp. s prosvětlujícím pásem oken. V místě zásobování budou vytvořeny 
rampy a vrata pro přístup do objektu. Ostatní dvě podlaží budou s okny klasické výšky 
v celém obvodu, uvnitř dispozice bude zřízeno prosvětlovací a odpočinkové atrium.  

Objekt „B“ bude pravoúhlá obdélníková hala podle tvaru pozemku. V přízemí bude do 
plné stěny osazen prosvětlovací pás oken. V místě zásobování budou osazena rozměrná 
vrata pro snadné zavážení zboží. Ve druhém podlaží budou kanceláře. Do jižní fasády bude 
orientován provoz kanceláří a fasáda bude více prosklená. Konkrétní materiálové řešení 
bude určeno v další fázi projektu. 

Popis provozu   

Do areálu bude jediný vjezd obousměrnou komunikací společně pro nákladní a 
osobní dopravu.  

Objekt „A“ bude přístupný pro veřejnost ze západní části a vstupem z přilehlého 
chodníku od silnice Plzeňská. Parkoviště pro zákazníky je situováno naproti objektu „A“ a 
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v části pozemku v západní části u ČOV. Parkoviště pro personál je umístěno mezi objekty 
hal „A“ a „B“.  

Zásobování objektu „A“ bude probíhat přes pět nákladových ramp, které budou 
umístěny na jižní straně tohoto objektu.  

Zásobování objektu „B“ bude realizováno ze západní (užší) strany obdélníkového 
objektu tak, že auto najede k rampě umístěné uvnitř objektu, na jeho západní straně, bude 
vyloženo a opět odjede. Na západní straně objektu „B“ budou čtyři nákladové rampy.  

Prostor mezi objektem „B“ a zahradami obytných domů nebude sloužit 
k pojezdu žádných vozidel.  Štěrková cesta v jižní straně bude pouze pro případný požární 
zásah. Zásobování objektu „A“ bude prováděno z jižní strany odvrácené od obytných 
objektů. Současně bude možná vykládka, respekt. nakládka 5 nákladních aut.  V celém 
areálu bude možné obsloužit najednou až 9 nákladních aut. Pro výjimečné případy 
hromadného příjezdu více nákladních aut ( ,které nejsou podle předloženém projektu 
předpokládány) budou k dispozici další parkovací místa podél vnitřních komunikací. V areálu 
tak bude možné umístit najednou až 13 nákladních aut, což téměř odpovídá průměrné denní 
intenzitě obslužné nákladní dopravy (15 aut). Z uvedeného je zřejmé, že odbavovací 
kapacita areálu převyšuje kapacitu požadovanou pro danou velikost užitné plochy objektů. 
Proto není reálné, že by mohlo při předloženém způsobu využití areálu docházet 
k hromadění nákladních aut na veřejných komunikacích v obci Loděnice. 

Stavební řešení 

Přesná technologie výstavby bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. 
Předpokládá se využití moderních technologií rychlé výstavby halových objektů - ocelových 
skeletů s lehkým obvodovým pláštěm s dostatečným tepelným odporem. Prosklené stěny z 
izolačních dvojskel budou osazeny do hliníkových profilů. Zastřešení obou objektů je 
plánováno téměř plochou střechou z plechových tabulí nebo PE pásy (FATRAFOL, 
TECHNOLEN, ...). Vnitřní dělící stěny budou vyzdívané z lehčených materiálů ( pórobeton, 
děrované cihly) jako součást nosné konstrukce (schodišťová jádra, průběžné dělící stěny), 
případně jako rozdělovací příčky v jednom podlaží. Vodorovné konstrukce budou 
železobetonové se zvukoizolační vrstvou.  

Oba objekty budou napojeny samostatně na hlavní plynový řad. V každé budově 
kotelna s plynovými stacionárními kotli a s centrální přípravou teplé užitkové vody.  

Větrání některých prostor (např. prostory WC, sprchy, kuchyňky, zasedací a školící 
místnosti, prodejny, atd.) budou zajišťovat VZT zařízení, které budou umístěny vždy uvnitř 
objektu v akusticky izolovaných samostatných místnostech (strojovny VZT) a budou splňovat 
příslušnou akustickou normu. Na nasávacích a výdechových potrubích budou instalovány 
tlumiče hluku tak, aby bylo zajištěno dodržování příslušných akustických limitů.   

Je plánováno napojení na stávající veřejný vodovod v obci Loděnice, a to 
prodloužením hlavního řadu v silnici Plzeňské (II/605). Každý objekt bude zásobován 
samostatnou přípojkou.  

Odpadní vody budou kanalizací vedeny napříč přes celý pozemek. Navrhovaný areál 
bude odkanalizován do drobné vodoteče, která tvoří západní hranici pozemku, podtéká 
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dálnici a po několika stech metrech se vlévá do říčky Kačák (Loděnice). Splaškové vody 
budou před vypouštěním do recipientu čištěny v ČOV. Dešťové vody budou oddělenou 
kanalizací svedeny do retenční nádrže osazené odlučovači ropných látek a následně budou 
vypouštěny do recipientu.  

Dotčená vodoteč v předmětném úseku bude vyčištěna, splaveniny budou odtěženy. 
Budou odstraněny betonové prefabrikáty, dno vodoteče je navrženo upravit štěrkovým 
ložem. Přesné řešení úpravy a revitalizace vodoteče bude  konzultováno s orgánem ochrany 
přírody. Doporučujeme ponechat v maximální možné míře náletové dřeviny.  

V místech výpustí kanalizace bude opevnění zvýšeno tak, aby nedocházelo k erozi 
břehů. Délka úpravy bude od propustku na hranici areálu v délce cca 70 m. Předkládaná 
úprava nezmenší profil vodoteče ani nijak nezmenší průtočnost.  

Čistírna odpadních vod : 

 Qp = 14,9m3⋅den-1 = 0,172 l⋅s-1 

 Qmax=22,35m3⋅den-1 = 0,259 l⋅s-1 

 Čistírna je navržena na Qp, t.j. na 15 m3⋅den-1, s tím že v rámci rezervy ČOV je 
možné i krátkodobé překročení množství přiváděných splaškových vod. Je možné použít 
např. biologickou čistírnu fy SVOBODA typ DČB 16/2 s průtokem do 24 m3⋅den-1. BSK max. 
je 9,18 kg⋅den-1. Pracují na procesu biosorpce, kde se jedná o kombinaci reaktoru 
s přisedlým nárostem mikroorganismů a mechanické provzdušňování. 

Přesné umístění ČOV a retenční nádrže bude zpracováno v dalším stupni projektové 
dokumentace, stejně tak budou doloženy příčné řezy upravovanou vodotečí.  

Objekt retenční nádrže bude technicky řešen v dalším stupni projektové dokumentace 
s ohledem na těsné sousedství dálničního tělesa. Nesmí dojít k prosakování vody, 
k porušení stability prováděním výkopových prací, atd. Podobné podmínky budou dodrženy i 
pro stavbu čistírny odpadních vod.  

Retenční nádrž bude navržena jako dvoukomorová - 1. komora pro požární zásah, 2. 
komora pro zachycení přívalových dešťů. Z druhé komory bude zajištěn stálý odtok do ČOV 
a vodoteče, 1.komora bude stále naplněna. 2. komora retenční nádrž bude vnitřního 
půdorysného rozměru 8 x 5 m, s výškou retenčního prostoru 3,0 m. Návrhový objem nádrže 
100 m3 bude dosažen při hloubce vody 2,5 m maximální naplnění pojme 120 m3.  1.komora 
retenční nádrže s trvalou požární zásobou vody má objem 75 m3 o rozměrech nádrže 5 x 6 x 
2,5 m. Dešťová voda protéká požární nádrží a přepadá do vlastní retenční nádrže, která 
bude mít vyšší stěny. Požární nádrž bude mít funkci usazovací nádrže.  

Na odtoku z retenční nádrže bude osazen LAPOL, lapač ropných látek, navržený na 
průtok cca 10 l⋅s-1. Tomuto průtoku vody odpovídá použití dvou lapačů typu GSOL - 5/20, 
které je možno osadit paralelně. Každý lapač je schopen vyčisti průtokově až 5 l⋅s-1. Odpadní 
voda bude dočištěna na sorpčním filtru.  

Součástí technického řešení areálu je i projekt sadových úprav, který je v příloze č. 4. 
Schéma sadových úprav je uvedeno v grafické části výkres 11. 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby: 2005 

Ukončení výstavby: 2007 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Loděnice (u Berouna)  

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona 

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod 10.6. Průmyslové zóny  a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové 
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou 
nad 1 000 m2. Jedná se o areál komerčních aktivit s možností využití pro reprezentativní 
prodejní a skladové prostory a  pro administrativních plochy. 

B II. Údaje o vstupech 

Půda 

Investiční záměr má být realizován na ploše cca 1,2 ha, kterou představuje orná půda 
s kódem BPEJ 45600, I.třídy ochrany ZPF. Část plochy plánovaného areálu leží na navážce, 
která není pro provedení skrývky vhodná. Záborem bude tedy dotčeno „pouze“ 0,5876 ha 
kvalitní orné půdy. Celkový objem ornice je 1 175 m3 a podorničí rovněž 1 175 m3. K odnětí 
půdy ze ZPF byl vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství souhlas dne 31.3.2003 pod č.j.: 3048/L-16573/03-Ha (viz příloha č.5) 

Voda 

Záměr nebude náročný na spotřebu vody. Voda bude používána pro potřeby 
sociálního zázemí objektů. Odhad spotřeby vychází z počtu zaměstnanců a jednotkových 
spotřeb. 

Průměrná potřeba vody Qp za pracovní den : 

Objekt „A“:  

- prodejna 12 pracovníků ve dvou směnách 60 l/os = 12x60x2 = 1 440 l⋅den-1 

- sklad 8 pracovníků  ve dvou směnách 120 l/os = 8x120x2 = 1 990 l⋅den-1 

- kanceláře 130 pracovníků jedna směna  50 l/os = 130x50 = 6 500 l⋅den-1 

- ostraha 3 pracovníci  ve dvou směnách 60 l/os  = 3x60x2 = 360 l⋅den-1 

celkem       10 290 l/den = 10,3 m3⋅den-1 
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Objekt „B“:  

- sklad 10 pracovníků  ve dvou směnách 120 l/os = 10x120x2 = 2 400 l⋅den-1 

- sklad 5 pracovníků  ve dvou směnách 120 l/os = 5x120x2 = 1 200 l⋅den-1 

- kanceláře 20 pracovníků jedna směna  50 l/os = 20x50 = 1 000 l⋅den-1 

celkem       4 600 l/den = 4,6 m3⋅den-1 

Celková potřeba vody pro celý areál činí 14,9 m3 za pracovní den. Potřeba vody 
za rok se předpokládá podle technické zprávy k DÚR 5 438 m3 pro celý areál. 

Spotřeba energie 

Energie bude potřeba zejména pro vytápění objektů, osvětlení a administrativu. 
Vtápění bude zajištěno plynovými kotli. Celková roční potřeba tepla byla vypočtena na 
1 936 GJ a spotřeba zemního plynu na 51 094 m3.   

Připojení na silnoproud bude řešeno vlastní trafostanicí na objektu „A“, příslib STE 
360 kW pro celý areál. Napojení na stávající trafostanici bude na náměstí v obci Loděnice. 
Distribuce elektrické energie po areálu bude provedena kabely v zemi. 

Spotřeba surovin 

Spotřeba surovin se očekává převážně pouze ve fázi výstavby. Množství materiálů 
bude srovnatelné s obdobnými stavbami a bude přesně popsáno v další fázi přípravy 
projektu v dokumentaci je stavebnímu povolení. Hlavní použité materiály jsou popsány 
v kapitole B.I. 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Plánovaný areál bude dostupný ze silnice II/605. Vjezd a výjezd bude realizován 
v západní části areálu, na okraji obce Loděnice. Pro účely hodnocení vlivů je uvažován 
nejméně příznivý stav, kdy bude veškerá doprava spojená s provozem areálu realizována 
z dálnice D5. Na dálnici se bude najíždět z areálu po silnici II/605, projede se cca 500 m na 
východ intravilánem Loděnice a po odbočení vpravo se přijede k MÚK. V praxi se očekává, 
že alespoň část vyvolané dopravy bude jezdit i opačným směrem přes Vráž u Berouna. 

Při výstavbě bude provoz nákladních aut představovat cca 40 jízd za den. Trasa 
dopravy se předpokládá po komunikaci II/605 přes Vráž směrem na Beroun. 

Provoz areálu vyvolá tyto druhy dopravy: 

- vnitřní dopravu osobními i nákladními vozidly, zajíždějícími k navrženým parkovacím 
stáním i k manipulačním rampám pro nakládku a vykládku zboží, 

- vnější dopravu, spočívající v zavážení areálu zbožím převážně "kamióny" 
(návěsovými, sedlovými soupravami), zčásti ostatními druhy těžkých nákladních vozidel 
(přes 10 t užitečné hmotnosti), 
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- vnější dopravu osobními vozidly zaměstnanců nebo návštěvníků či zákazníků. 

Odvození intenzity dopravy vyvolané provozem areálu a intenzity ostatní dopravy je 
podrobně popsáno v dopravní studie viz příloha č. 3.  

Tab. B 1: Dopravní intenzity na dotčených komunikacích (rok 2005) – počet aut za den.  

Celková doprava 
(ostatní + obslužná) 

Obslužná dopr. 
areálu SPH  

Ostatní doprava 
 Úsek % zvýšení dopravy

(celková/OA/NA) 
Celkem AO NA Celkem OA NA celkem OA NA 

Plzeňská ul. (II/605) 7,42 / 8,68 / 3,60 3619 2756 863 250 30 220 3369 2536 833 

Husovo nám. - D5 7,10 / 8,98 / 3,78 3493 2669 824 250 30 220 3243 2449 794 

 

Osobní automobilová doprava se zvýší o cca 9 % a nákladní doprava o necelá 4 %. 

Dopravní studie řeší dále vliv nárůstu intenzit dopravy na provoz na křižovatce na 
Husově náměstí. Výsledkem je, že nárůst dopravy o intenzity vyvolané záměrem si 
nevyžádá úpravy křižovatky.  

Inženýrské sítě 

Do areálu budou provedeny přípojky plynu, elektrického proudu, vody. Kanalizace 
bude samostatná s vlastní ČOV. Většina inženýrských sítí bude vedena pod zemí. 
Případnými výkopy bude dotčen intravilán obce, a to převážně zpevněné plochy. Technické 
řešení bude zpracováno v dalším stupni dokumentace. Zájmy ochrany životního  nebudou 
dotčeny. 
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B III. Údaje o výstupech 

Ovzduší 

a) bodové zdroje 

Vytápění 

Vytápění hal bude zajištěno dvěma samostatnými kotelnami na zemní plyn  o výkonu 
453 kW (objekt A) a 267 kW (objekt B). Komíny kotlů budou vyvedeny 0,5 m nad hřebeny  
haly. Celková spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev TUV bude 108464 m3⋅rok-1 pro 
objekt A a 51094 m3⋅rok-1 pro objekt B. Výpočet imisních příspěvků je proveden pro emisní 
koncentraci 200 mg⋅m-3 ve spalinách. Skutečné emise budou menší, protože v současné 
době dodávané kotle splňují emisní limit 200 mg⋅m-3  s velkou rezervou. Pro dané umístění (v 
místě s vysokým pozadím) doporučujeme užití kotlů s emisemi oxidů dusíku do 100 mg⋅Nm-3 
suchých spalin.  

Tab. B  2: Emise z vytápění (pro kotle pracující na hranici emisních limitů).   

emise NOx emise CO 
zdroj 

[g⋅s-1] [kg⋅r -1] [g⋅s-1] [kg⋅r-1 ] 

Kotel v objektu A 0,0362 320 0,0090 80 
Kotel v objektu B 0,0214 151 0,0053 38 
CELKEM 0,0576 472 0,0143 118 

b) plošné zdroje 

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební 
práce apod. nebudou v rámci provozu areálu žádné. Jako plošný zdroj v této studii je 
počítáno parkoviště pro kamiony a osobní automobily a pojezd vozidel (kamionů) po ploše 
areálu.  

Záměrem vyvolaná doprava: 

Tab. B  3: Emise z pojezdů vozidel v areálu.       

emise NOx emise CO emise benzen ROK 
[g⋅s-1] [kg⋅r -1] [g⋅s-1] [kg⋅r-1 ] [g⋅s-1] [kg⋅r-1 ] 

2004 0,0052 45 0,0115 99 0,0003 2,7 

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení  emise v důsledku studených 
startů. 
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c) hlavní liniové zdroje 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude vyvolaná automobilová doprava.  Intenzita 
a směrové rozdělení je uvedena v kapitole B II. - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

Odpadní vody 

Budou vznikat odpadní vody splaškové  a dešťové. Technologické odpadní vody 
nevznikají. 

 Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálních zařízeních areálu a budou 
odváděny do vodoteče přes vlastní ČOV. Množství odpadních vod bude úměrné spotřebě 
vody.  Pro areál „A“ se počítá s množstvím 10,3 m3⋅den-1, pro areál „B“ s množstvím 
4,6 m3⋅den-1, celkem 14,9 m3⋅den-1. Špičkový objem splaškových vod byl spočítán na 
22,35 m3⋅den-1. Celkové množství odpadních vod za rok z obou objektů se předpokládá 
5 438 m3.  

Dešťové odpadní vody 

Množství dešťových odpadních vod pro přívalové deště je počítáno v DÚR. Na 
základě tohoto objemu je dimenzována retenční nádrž (viz část B I.). 

Pro účely zjištění vlivu záměru na změny povrchového odtoku z území je rozhodují 
změna průměrného ročního odtoku z dotčené plochy areálu.  

Tab. B  4: Povrchový odtok dešťové vody z areálu : 

Po realizaci areálu: 
 plocha (m2) úhrn srážek (m) koeficient odtok (m3) odtok (litr⋅s-1) 
střechy 4050 0,5 0,9 1822,5 0,06 

asfalt 6701 0,5 0,8 2680,4 0,08 
nezpevněná plocha 1373 0,5 0,1 68,65 0,00 

celkem 12124   4571,55 0,14 
Před záměrem: 
nezpevněná plocha 12124 0,5 0,1 606,2 0,02 

 

 Průměrný roční úhrn srážek v území činí 500 mm. Průměrný roční povrchový odtok 
z plochy areálu (1,2 ha) bude 0,14 l⋅s-1, což znamená zvýšení 0,12 l⋅s-1. Navýšení odtoku je 
způsobeno výrazným zvýšením podílu zpevněných ploch s nízkou propustností oproti 
zatravněným plochám nezpevněným před realizací záměru.  
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Odpady 

Z hlediska vzniku odpadů lze investiční záměr rozdělit na fázi výstavby a fázi 
provozu.  Množství a druhy odpadů, které budou vznikat při stavbě a provozu areálu jsou 
předpokládány na základě znalosti projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a na 
základě znalostí podobných provozů z hlediska vzniku a nakládání s odpady.   

Nakládání s odpady se od 1. 1. 2002 zákonem o odpadech č. 185/2002 Sb. a 
navazujícími prováděcími právními předpisy. Zařazování odpadu do druhu se provádí dle 
Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. 
Toto zařazení je pouze doporučující, v praxi je zařazení odpadu povinností a odpovědností 
původce odpadu na základě skutečných vlastností odpadu. 

 Výstavba 

Odpady vznikající ve fázi výstavby jsou odpady vznikající při počáteční úpravě 
staveniště, jedná se zpravidla o demoliční odpady a výkopové zeminy (popř.jiné materiály). 
Druhou skupinu představují  odpady vznikající při vlastní stavební činnosti. 

Demoliční odpad a výkopové zeminy v tomto případě nepředpokládáme nebo budou 
v zanedbatelném množství. Na ploše plánovaného záměru se nenachází v současné době 
žádné objekty. Současná niveleta terénu je pod úrovní plánované úrovně terénu po 
výstavbě, tudíž výkopové práce budou prováděny v minimálním rozsahu (prostor pro 
retenční nádrže)  materiál bude použit pro zvýšení terénu v jiných částech areálu.  

Tab. B  5: Přehled odpadů, které mohou vznikat v souvislosti s předložených záměrem 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie  

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

N 

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

08 02  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních 
nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) 

 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a 
těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

 

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

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje   N 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
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Kód odpadu Název odpadu Kategorie  

15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  
N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných tlakových nádob 

N 

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

N 

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

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 
16 06 01 Olověné akumulátory N 

16 06 Baterie a akumulátory  
16 06 02 Nikl–kadmiové baterie a akumulátory N 
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N 
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) O 
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
N 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
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 Způsob vzniků a nakládání s odpadem (fáze výstavby a provozu) 

A – Odpad vzniká ve fázi výstavby 

B - Odpad vzniká za provozu areálu 

 

q A – V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude 
v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních 
materiálů, umělých hmot, apod.. Větší kusy využitelných materiálů by měly být 
vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné 
složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné 
nebezpečné odpady. Zbytková část za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné 
látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad (17 09 04), který bude 
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně ukládán na 
skládku odpadu.  

q A – Pravděpodobně nejvíce bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo. Jedná se 
o stavební dřevo používané jako bednění, např.  při  realizaci stavebních konstrukcí, 
apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude 
nabídnuto k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo tepelně 
využito ve spalovně nebo bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně 
(kompost). 

q A - Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad kovů, 
zejména při činnostech jako je svařování, řezání, broušení, apod.. Předpokládá se 
však pouze nepatrné množství.   

q A - Opotřebované pneumatiky (16 01 03) budou vznikat v souvislosti s provozem 
dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván specializované firmě. Kromě 
toho vhodnou likvidaci (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38,  zákona 
č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. 

Odpadní pneumatiky budou vznikat i při zásobování stavby i centra za provozu. 
Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo 
areál. 

q A - V rámci provozu stavebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční 
autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou 
pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu 
na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě 
určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle 
§ 38, zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů. Recyklaci olova 
zajišťují např. kovohutě Příbram.  

q A, B - "Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích a 
v malé míře i použitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu 
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kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se 
převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a 
podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní 
zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Přehled možný 
druhů odpadu je uveden v tabulkovém přehledu odpadů.  
Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po 
využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami 

q A, B – Zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za provozu 
budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 
02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Odpad bude ve 
vhodných nádobách skladován uzamčený v některém z objektů zařízení staveniště 
následně bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných 
odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad 
textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.  

q A, B – Obaly podskupiny 15 01 zahrnují papírové a lepenkové obaly, plastové, 
dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a  textilní obaly patřící do kategorie 
„ostatní“, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby i za 
provozu areálu. Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, 
popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do 
nebezpečných obalů.  

q A, B - Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, 
popř. čistění materiálů, a to převážně v průběhu výstavby. Je možné je řadit do 
skupiny 14 – odpadní organická rozpouštědla. Může se jednat rovněž o pevné 
látky rozpouštědly znečištěné. Možné konkrétní druhy jsou uvedeny v tabulkovém 
přehledu odpadů. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém 
uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze 
specializovaných firem, popř.  budou zneškodněny ve spalovně nebezpečných 
odpadů. 

A, B - Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu 
výstavby. Tyto odpady řadíme do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této skupině 
mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a 
materiálů.  Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných 
vlastností budou odváženy ke zneškodnění. Za provozu lze očekávat vznik pouze 
malého množství lepidel převážně bez nebezpečných vlastností, které se budou 
stávat součástí směsného komunálního odpadu. Při produkci většího množství 
ostatního odpadu lze třídit druh odpadu (20 01 28), v případě odpadu s 
nebezpečnými vlastnostmi druh (20 01 27 N). 

q A, B – Drobný odpad  převážně z administrativních pracovišť patří do skupiny 20 – 
komunální odpady. Nejběžnějším druhem je 20 03 01 - směsný komunální odpad. 
Jeho množství bude závislé na typu pracoviště. Množství vznikajícího směsného 
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komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny 
mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39). 
Provozovatel objektu by měl zajistit podle konkrétní situace dostatečný počet 
sběrných nádob, které budou umístěny v plánovaném prostoru. 

q B – Zejména za provozu skladového areálu mohou být produkovány různé typy 
akumulátorů z podskupiny 16 06. Odhad typu používaných baterií nelze v této fázi 
specifikovat, neboť bude záviset na individuálních potřebách uživatelů. Lze očekávat 
následující druhy odpadu: 16 06 02 N -  Nikl–kadmiové baterie a akumulátory, 16 
06 03 N - Baterie obsahující rtuť, 16 06 04 - Alkalické baterie (kromě baterií 
uvedených pod číslem 16 06 03), 16 06 05 - Jiné baterie a akumulátory. Vyřazené 
akumulátory a baterie z administrativních zařízení mohou být zařazovány  původcem 
odpadu rovněž do skupiny 20 - komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 
20 01 34. Tyto odpady budou shromažďovány v normalizovaných nádobách na 
určeném místě pro shromažďování NO. Podle potřeby budou odváženy k některé z 
firem zabývajících se sběrem a zneškodňováním tohoto odpadu.  

Baterie a akumulátory patří podle zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané 
výrobky“. Nakládání s nimi je v zákoně o odpadech upraveno speciálními podmínkami., které 
budou dodrženy.  

q B – Za provozu skladového areálu budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky 
(zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N).  Po výměně budou nefunkční zářivky 
shromažďovány ve speciálních nádobách na nebezpečný odpad. Odvoz k některé z firem 
zabývající se zneškodňováním tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby.  

q B - Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do 
druhu 08 03 17 (N) - Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky, 
nebo 08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem  08 03 17 v případě, 
že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován specializovanými 
firmami.  V praxi se uplatňuje výměna s dodavatelskou firmou použitého toneru za 
nový. Dodavatel zajistí vhodné odstranění odpadu. 

q B – V průběhu provozu areálu budou v důsledku skončení životnosti elektrických a 
elektronických zařízení, popř. v důsledku modernizace těchto zařízení vznikat odpady 
20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti nebezpečných látek. Jedná se o 
upotřebenou výpočetní techniku. V první fázi budou pravděpodobně tato zařízení 
nabídnut k odprodeji. V případě nezájmu budou vstupovat do recyklačního procesu. 
Tato zařízení jsou vykupována specializovanými firmami, které součástky roztřídí na 
využitelné suroviny a předají je specializovaným hutním podnikům ke zpracování. 
V kovohutích Příbram jsou získávány z počítačů drahé kovy (zlato, stříbro, 
palladium). Jsou tam rovněž likvidovány obrazovky, ze kterých se získává olovo. 

q B - Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby 
do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 - uliční smetky. Znečištění bude 
odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude 
likvidován na skládce. Čištění areálu bude zajištěno pravděpodobně dodavatelsky. 
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q B – Při údržbě zeleně v areálu za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 
(20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad). Objemově největší bude tráva 
z udržovaných trávníků. Dále se předpokládá jednou za  několik let vznik větví 
z prořezu dřevin a každoročně na podzim opad listí. Množství tohoto odpadu bude 
nevýznamné. 

Shrnutí 

Protože je stavba plánována mimo v současné době zastavěné území,  a protože se 
předpokládá spíše negativní bilance výkopových materiálů, nepředpokládá se vznik 
demoličních odpadů a výkopových materiálů.  

Při výstavbě mohou vznikat různé druhy odpadu, jejichž vlastnosti a množství bude 
závislé na použité technologii při výstavbě. V současné době lze konstatovat, že množství 
tohoto odpadu bude srovnatelné s podobnými stavbami a že je v ekonomickém zájmu 
dodavatele snížit množství odpadu ze stavební činnosti na minimum. Řada v přehledu 
uvedených odpadů může vznikat při výrobě popř. úpravě stavebních dílů plánovaných 
objektů mimo areál staveniště v dílnách dodavatele stavebních dílů a materiálů. Řada 
odpadů nemusí vznikat vůbec. 

 Vznik odpadu za provozu bude závislý na konkrétních potřebách provozovatele 
areálu. V přehledu odpadů jsou uvedeny nejběžnější odpady odpovídající předpokládanému 
využití areálu. Nejběžnějším odpadem budou pravděpodobně různé obaly. Množství odpadů 
nebude významné. Množství odpadních obalů je závislé na technologii použité výrobcem. 

Celý investiční záměr není spojen s produkcí odpadů, významnou pro 
zájmy ochrany životního prostředí. Množství odpadu lze považovat za malé. 

Hluk 

Hluk spojený s předloženým záměrem bude odlišný zejména ve fázi výstavby  a 
z provozu areálu, proto je posuzován samostatně. 

Fáze výstavby 

-  Zemní práce: 

Na staveništi bude v provozu  rypadlo, nakladač a dále nákladní soupravy. 
Předpoklad provozu  mechanismů na staveništi je cca 4 h za den. Provoz nákladních 
souprav bude představovat cca 40 jízd za den. Trasa dopravy bude po komunikaci II/605 
(předpoklad směrem na Beroun). 

-  Výstavba objektů hal (betonáž, svařování ocelové konstrukce, vyzdívání, instalace 
panelů): 

K hlavním zdrojům hluku bude patřit provoz automixů (odhad: 10 automixů za den), 
elektrického  nářadí (cirkulárka, rozbrušovačka - ojediněle), čerpadla na  beton, vibrátorů. 
Předpoklad provozu čerpadla na beton a automixu  je cca 4 h za den, v případě vibrátorů cca 
8 h za den. 
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Poznámka: Výše uvedená charakteristika je pouze orientační. Bude upřesněna v ě 
dokumentaci ke stavebnímu povolení. 

Tab. B  6:Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu stavební mechanizace pro vzdálenost  
10 m od obrysu zařízení. 

Etapa stavby: předpokládané mechanismy: LAeq-10 m  (dB) 

rypadlo (lžíce do 0,5 m3) 84 
univerzální nakladač  81 

Zemní práce 
 

nákladní souprava (např. Tatra 815) 90* (LASEL-7.5 m) 

automix 75 (při vypouštění betonu) 
90* (LASELl-7.5 m) 

čerpadlo na beton 79 
vibrátor přítlačný 75 
vibrátor ponorný 65 
autojeřáb 75 
ruční rozbrušovačka 75 
cirkulárka 78 

Výstavba objektů  

lehký nákladní automobil (např. AVIA)  87*(LASEL-7.5 m) 

* ...Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho  průjezdu je celková 
ekvivalentní hladina hluku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota byla  
stanovena 

 

Fáze provozu 

Za provozu areálu budou nejvýznamnějšími zdroji hluku zejména:  

Vzduchotechnika  (VZT): 

Objekty hal „A“ a „B“ budou větrány vzduchotechnikou. VZT zařízení budou umístěny 
vždy uvnitř objektu v akusticky izolovaných samostatných strojovnách. Ve VZT trasách 
směrem k venkovním vyústkám na střeše objektů hal budou tlumiče hluku.  

Chlazení: 

Z hlediska hluku ve venkovním prostoru je nejdůležitější chladící kondenzační 
jednotka situovaná na střeše haly „A“ a „B“.  

 Vytápění: 

Zdrojem tepla pro objekty komerčního areálu  budou plynové kotelny s výkonem (cca 
460 kW v objektu „A“) a (cca 270 kW v objektu „B“). Spaliny z kotlů budou vyvedeny nad 
střechu objektů hal.  
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Tab. B  7: Akustické parametry stacionárních zdrojů hluku : 

Střecha objektu „A“: 

3x výdech VZT:    LW,A = 70 dB 

1x chladící kondenzační jednotka:   LAeq,T – 5 m = 65 dB 

1x ústí komínu plynové kotelny:   LW,A = 80 dB 

Střecha objektu „B“: 

3x výdech VZT:    LW,A = 70 dB 

1x chladící kondenzační jednotka:   LAeq,T – 5 m = 65 dB 

1x ústí komínu plynové kotelny:   LW,A = 75 dB 

Poznámka: LW,A je akustický výkon, LAeq,T – 5 m  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 
5 m od zařízení, resp. vyústky. Hodnoty jednotlivých zdrojů byly odhadnuty na základě podkladu – DÚR (v této 
fázi dokumentace nejsou stacionární zdroje hluku známy). 

Obslužná doprava areálu 

Zdrojem hluku nepřímo souvisejícím s provozem areálu je obslužná nákladní a 
osobní doprava. Intenzity této dopravy jsou specifikovány v kapitole B II.. Akustické 
parametry dopravních prostředků byly převzaty z publikace: Hluk z dopravy - Metodické 
pokyny pro výpočet hladin hluku  z dopravy - novela metodiky pro výpočet  hluku ze silniční 
dopravy (VÚVA, 1996). 

Vibrace, záření radioaktivní, elektromagnetické 

Předložený záměr nebude zdrojem vibrací, radioaktivního nebo elektromagnetického 
záření. Průzkum pro stanovení indexu radonové aktivity bude proveden pro dokumentaci 
k územnímu rozhodnutí. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 

Zájmové území  pro výstavbu areálu se nachází mezi tělesem dálnice D5 a obytnými 
objekty okraje intravilánu obce Loděnice. Jedná se o, v současné době nevyužívané, území 
s ruderální vegetací na zemědělské půdě. Potenciální využití podobných ploch je značně 
problematické a  omezené, neboť některým investičním hospodářským aktivitám brání 
sousedství obytné zástavby. Využití pozemků pro bydlení, popř. veřejné objekty je naopak 
limitováno přítomností dálnice.  

Využití území pro zemědělské účely je pravděpodobně možné, ale vzhledem k malé 
velikosti dotčené plochy je omezené. Nebylo sice prokázáno, že v blízkosti frekventovaných 
dopravních tahů dochází ke znehodnocování plodin škodlivými látkami, ovšem z hlediska 
předběžné opatrnosti je vhodnější jiné využití území a vynětí ze ZPF. 

Optimálním využitím pro podobné plochy jsou např. reprezentativní a vzorkové 
prodejny, drobná nerušící výroba, kanceláře, apod.  

b) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních 
zdrojů 

V prostoru plánovaného areálu se nachází ruderální vegetace s velmi nízkou 
hodnotou ekologické stability, bez výskytu přírodních zdrojů. Nejbližší okolí představuje 
intravilán obce Loděnice a dálnice D5 s náhradní doprovodnou výsadbou mimolesní zeleně, 
bez většího významu jako přírodní ekosystém. 

c) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž 

Protože se nejedná o přírodní prostředí (v nejbližším okolí nebyly zjištěny žádné 
přírodní ekosystémy v rámci mapování přírodních ekosystém NATURA 2000) nelze v tomto 
případě hovořit o schopnosti snášet zátěž. 

Území (přilehlý intravilán obce) je zatěžováno nad míru legislativně povoleného 
zatížení v parametru ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která charakterizuje území 
z hlediska hluku. Podrobnější údaje jsou v příslušné kapitole části C. 

ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné přírodní prvky 

Do plochy plánované pro výstavbu areálu nezasahuje žádný prvek ÚSES. Nejblíže se 
nachází lokální biokoridor podél Kačáku. Jedná se fragmenty lužního lesa podél vodoteče. 
V úrovni posuzovaného záměru prochází biokoridor intravilánem obce. V tomto úseku jsou 

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

http://www.fineprint.cz


Oznámení záměru podle z. č. 100/2001 Sb. Výstavba areálu komerčních aktivit Loděnice 

 23

lužní porosty výrazně redukovány často pouze na stromořadí olše, ekosystém je značně 
ruderalizován. Výrazně lepší je situace níže na toku, kde Kačák opouští intravilán Loděnice 
(část obce Jánská). Podél vodoteče se vyskytují zbytky poměrně pěkně vyvinutých olšin a 
zejména cenná travobylinná mokřadní a luční společenstva (viz popis přírodní poměry). 
Uvedená část dolního toku Kačáku je citlivá především na znečištění vody. 

Další prvky ÚSES nemohou být záměrem ovlivněny ani teoreticky.  

Dotčené území se nenachází přímo v prostoru zvláště chráněných území. Obec 
Loděnice ovšem leží na kontaktu s CHKO Český kras. Přírodní prostředí CHKO nebude 
ovlivněno výstavbou ani vyvolanou dopravou - ta je vedena přímo na dálnici D5. 

V blízkosti plánovaného areálu se nevyskytují žádné památné stromy ani přírodní 
parky. 

Na západním okraji areálu zasahuje předkládaný záměr k drobnému potoku „Od Malé 
Vráže“. Jedná se o VKP. Příslušný orgán ochrany přírody – MěÚ Beroun, odbor životního 
prostředí vydal dne 7. 4. 2003 rozhodnutí o souhlasném závazném stanovisku pod 
č.j.: 1501/2003/ŽP-PŘ/BH (viz příloha 6). Stávající vodoteč je opevněna prefabrikovanými 
betonovými deskami. Na dně koryta jsou splaveniny, které jsou zarostlé trávou. Břehy jsou 
zarostlé řídkými náletovými křovinami. Na dně vodoteče se v době zpracování oznámení 
nacházel odpad – plastový patník, plech apod. Vodoteč je zaústěna do propustku pod dálnici 
a vtéká do Kačáku.  

V rámci realizace záměru bude provedena úprava potůčku v délce cca 70 m podél 
hranice areálu. Potůček bude vyčištěn, splaveniny odtěženy,  betonové prefabrikáty budou 
odstraněny a  nahrazeny štěrkem. Náletové dřeviny mají být podle projektu vymýceny. 
(Doporučujeme tento záměr přehodnotit a podle možnosti nálety ponechat.) V místech 
výpustí kanalizace bude opevnění zvýšeno, tak aby nedocházelo k erozi břehů.  
Předkládaná úprava nezmenší profil vodoteče ani nijak nezmenší průtočnost. Jedná se 
pouze o „přírodnější“ řešení.  

Přesné umístění ČOV, retence a ORL bude zpracováno v dalším stupni PD, stejně 
tak budou doloženy příčné řezy upravovanou vodotečí. Ovlivnění vody ve vodoteči je řešeno 
v kapitole D.1., podkapitole Vliv na vody. 

Území hustě zalidněná  

 Předkládaný záměr se nachází na okraji obce Loděnice. Vlivem záměru dojde 
k mírnému zvýšení intenzity dopravy. Hluk dopravy se může projevit u první řady obytných 
podél příjezdové komunikace z dálnice. Jak vyplývá z výsledků akustické studie (příloha 2)  
dominantním zdrojem hluku na uvedené trase je ostatní doprava, vliv dopravy vyvolané 
realizací záměru je minimální a měřením neprokazatelný.  
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Charakteristika krajiny a krajinný ráz 

Dotčené území se z hlediska širších vztahů nachází na okraji oblasti krajinného rázu, 
kterou představuje CHKO Český kras. Jedná se o území s významným podílem přírodních 
biotopů často mimořádné hodnoty. Převažuje rozptýlená vesnická zástavba. 

Širší zájmové území v okolí obce Loděnice je přirozeně rozděleno nivou Kačáku. 
Umělou dělící linií je dálnice D5 Praha – Plzeň. Na východě a jihovýchodě se táhne hřeben 
s nejvyšší kótou Kolo 407 m n.m., který je přerušen v okolí silnice z Loděnic do Bubovic 
plochou luk a křovin. Převažuje vápencové podloží, kterému odpovídá vegetace, která 
přechází od květnatých dubohabřin, až po teplomilné doubravy na osluněných xerotermních 
stanovištích v horní části kopců. V zaříznutých údolích na severních svazích se vyskytují 
suťové lesy, popř. bučiny.  

Na západě od tělesa dálnice jsou nivou Kačáku rozděleny dva mohutné hřebeny 
dosahující výšky až 430 m. Podloží je nevápencové. Převládají prudké dlouhé jižní svahy 
s mělkými půdami a místy se skalními výchozy. Převažujícím přírodním biotopem jsou 
zachovalé acidofilní teplomilné doubravy.  

Významným prvkem v krajině je niva Kačáku. Z větší části je osídlena (Chrustenice, 
Loděnice, Jánská, Sedlec).  Z přírodních biotopů se místy dochovaly vlhké louky a mokřady. 

Realizací záměru bude dotčeno zastavěné území obce Loděnice zabírající otevřené 
údolí podél Kačáku. Dotčené místo krajinného rázu zde představuje obec Loděnice. Vedle 
hlavní funkce – individuální bydlení se na okraji obce zejména podél dálnice vyskytuje zóna 
drobných výrob a skladů.  

Území  zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Faktorem životního prostředí, kde dochází k překračování hodnot přípustného 
zatížení, je hluk. V území dochází již v současné době k překračování nejvyšších 
přípustných hodnot sledovaných akustických parametrů v důsledku silniční dopravy viz kap. 
C2. Obytné objekty přilehlé k dálnici D5 jsou chráněny protihlukovou stěnou, přesto se u 
přilehlých fasád těchto objektů pohybují sledované hlukové parametry na hranici  
hygienického limitu. 

V důsledku provozu motorových vozidel dochází k produkci výfukových plynů, 
výsledná imisní situace ovšem nedosahuje maximálně přípustných koncentrací škodlivých 
látek.  
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C 2. Charakteristika složek životního prostředí pravděpodobně 
ovlivněných 

Ovzduší 

Klima 

Zájmová území se nachází v klimatickém regionu MT1, kterou lze poslat 
následujícími charakteristikami: 

Charakteristika regionů mírně teplý, suchý 

Průměrná roční teplota °C 7 - 8,5 

Průměrný roční úhrn srážek v mm 450 - 550 

 

Znečištění ovzduší 

Čistota ovzduší  je neblíže sledována (kontinuálním měřením) v Berouně. Jedná se o 
velmi podobné  území v obci, která leží v širší poměrně uzavřené kotlině. Z látek, které jsou 
významnou složkou výfukových plynů z automobilů, jsou v Berouně sledovány oxidy dusíku 
(NOx), na jedné stanici i NO2. 

Tab. C  1: Průměrné měsíční a roční koncentrace NOx,, popř. NO2  na měřicích stanicích v Berouně 
(ČHMÚ, 2000: Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, ČR 1999). 

Průměrné roční a měsíční koncentrace (µg. m-3) v roce 1999 

Měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Roční 
průměr 

Beroun  81 75 126 78 56 55 53 73 99 95 44 77 84 

Beroun-Zavadilka 27 28 26 28 16 14 10 23 - 21 15 28 20 

Beroun – K.Dvůr 31 25 20 19 17 9 9 16 23 29 21 26 20 
Beroun (NO2) 36 39 47 36 29 27 26 35 40 31 39 33 35 

Přehled stanic:  Beroun: ČHMÚ 1140 
 Beroun-Zavadilka: 459-HS 
 Beroun – K.Dvůr: 458-HS 
 
V posuzovaném území jsou v důsledku konfigurace terénu zhoršené rozptylové 

podmínky. Obec Loděnice se nachází uzavřené kotlině, kterou prochází významný dopravní 
tah – dálnice D5. Morfologie terénu má tak vliv na výrazný vzestup pozaďových hodnot 
znečištění ovzduší.     

Sledované znečišťující látky v okolí areálu (před jeho realizací) byly stanoveny 
výpočtem. 
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Tab. C  2 :  Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v okolí plánovaného areálu 1) 

Škodlivina Kr  [ µg⋅m-3 ] Limit Kr  [ µg⋅m-3 ] 

NOx 69  
NO2 29 40 **) 
SO2 11 50**) 
prach PM10 35 40 **) 
benzen 2,8 5**) 
CO 740 --- 
1) bez vlivu dálnice D5. Vliv dálnice je započítán pro referenční body, v nichž je výpočtem posouzen vliv záměru 
na kvalitu ovzduší.    

**) limity – bez meze tolerance  - nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity … kvality ovzduší 

***) limity pro ochranu ekosystémů  a vegetace platí na území národních parků, CHKO  a v dalších vybraných 
územích (nařízení vlády č. 350/2002 Sb., …) 

 

Geologie 
Skalní podklad  je v zájmovém území budován horninami staršího paleozoika – 

ordoviku. 

      Jedná se o horniny náležící bohdaleckému souvrství, které je charakterizováno 

jílovitoprachovitými břidlicemi převážně s tence destičkovitou odlučností. Jejich barva je 

tmavě šedá až černošedá, často jsou hustě jemně slídnaté. Při zvětrávání se rozpadají na 

úlomky a střípky s hlinitojílovitou výplní, na jednotlivých úlomcích a střípcích se objevují 

povlaky limonitu a barva přechází do šedohnědé až narezavěle hnědé. V provedených 

vrtech byly popsány tyto jílovitoprachovité břidlice v rozloženém až silně zvětralém stavu při 

povrchu skalního podkladu, hlouběji pak zvětralé až silně navětralé. Silně zvětralé jsou 

rozpadavé na velmi drobné, ale poměrně pevné úlomky a střípky až silně písčitou zeminu. 

Zvětralé jsou úlomkovitě rozpadavé ( pevné úlomky o velikosti 1 – 3, ojediněle 4 cm ) a silně 

limonitizované.  

 Kvartérní pokryv  tvoří z největší části fluviální sedimenty, dále deluviální sedimenty 

a navážky.   Fluviální sedimenty reprezentují ve sledované lokalitě písčité holocénní 

náplavy s jílovitými a bahnitými polohami. Jejich mocnosti se pohybují do 2,0 m.  

 Půdy 

Záměr má být realizován na orné půdě I. třídy ochrany ZPF. Jedná se menší plochu o 
rozloze cca  1 ha, která vznikla záborem okolní půdy dálnicí D5. Ještě předtím byly v okolí 
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postaveny obytné objekty a silnice II/605 („stará“ I/5). V současnosti není půda 
obhospodařována, vyskytuje se ruderální vegetace.  

Kód BPEJ dotčené půdy je 45600, jedná se o I. třídu ochrany ZPF. Hlavní půdní 
jednotka (HPJ) je 56 - nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými 
vláhovými poměry. Orniční humózní horizont je tmavě hnědé barvy, jemně písčitohlinitého 
zrnitostního složení s jílovitou příměsí. V hloubce 20 cm přechází v podorniční humózní 
horizont, který je stejné barvy a stejného zrnitostního složení jako ornice. Tento horizont 
v hloubce cca 40 cm přechází ve světle hnědý rezivě mramorovaný horizont jílovitohlinitý 
s jemně písčitou příměsí.  

Na části dotčené plochy je patrný vliv stavební činnosti (pravděpodobně při stavbě 
dálnice). Svrchní část půdního profilu je tvořena hlinitoštěrkovou navážkou bez humózního 
horizontu, a proto je tato část dotčené plochy pro skrývku nevhodná (viz obr.1). 

Fauna a flóra  

Flóra 

Zájmové území se nachází z hlediska regionálního fytogeografického členění ČR v 
Českém termofytiku, v fytogeografickém okrese 8. Český kras.  

Metodika  

Botanické poměry širšího zájmového území byly velmi podrobně a plošně zpracovány 
v souvislosti s mapováním biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd v červnu až červenci 
2002 (Bauer, 2002). V textu je uveden popis nejvýznamnějších společenstev v širším okolí. 
Ve vymezeném území (viz situace 1) jsou v mapovém výřezu uvedeny zjištěné přírodní 
biotopy podle Katalogu biotopů ČR (ed. Chytrý, Kučera, Kočí, 2001) včetně tabulkového 
popisu, který vychází z Metodiky mapování  biotopů soustavy NATURA 2000 a SMARAGD 
(Guth, 2002).  

Přehled kódu přírodních biotopů v dotčeném území: 

Kód biotopu Název biotopu 

K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy - degradované 
L3.1 Hercynské dubohabřiny 
L4 Suťové a roklinové lesy 

L5.1 Květnaté bučiny 
L5.3 Vápnomilné bučiny bučiny 
L6.1 Perialpidké bazifilní teplomilné doubravy 
L6.4 Středoevropské bazofilní teplomilné doubravy 

L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy 
L7.1 Acidofilní doubravy 
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Kód biotopu Název biotopu 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 
M1.7 Vegetace vysokých ostřic 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 
T1.4 Aluviální psárkové louky 
T1.6 Vlhká tužebníková lada 
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd 
T3.3D Úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých 
T3.4D Širolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých 
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých 
T4.1 Suché bylinné lemy 

Přehled kódu biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem: 

X5 Intenzivní obhospodařované louky 
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 

X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnany 
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnáči 
X10 Paseka s podrostem původního lesa 
X12 Nálety pionýrských dřevin 
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 

Reprezentativnost: 

A Porost v segmentu odpovídá popisu v katalogu z hlediska fyziognomie, 
přítomnosti diagnostických druhů i z hlediska dalších charakteristik. 

B Mírná degradace nebo výskyt na okraji areálu – segment vykazuje mírnou 
tendenci k jiné mapovací jednotce. 

C Větší degradace nebo výskyt na okraji areálu – segment vykazuje výraznou 
tendenci k jiné mapovací jednotce. 

D Porost není reprezentativní zejména z důvodu silné degradace, popřípadě 
z důvodu silného výskytu invazních expanzivních a jiných cizorodých druhů, 
popř.dalších vlivů, které zásadně narušují strukturu nebo funkci 
ekosystémů. Je stále možné zařazení k danému biotopu. 

Zachovalost: 

A Výborný stav – optimální z hlediska zájmů ochrany přírody.  
B Stav uspokojivý (dobrý) z hlediska zájmů ochrany přírody. 
C Stav neuspokojivý (nepříznivý z hlediska zájmů ochrany přírody). 

 

Širší zájmové území je z floristického hlediska poměrně složité. Zonálně odpovídající 
jednotkou potenciální přirozené vegetace jsou dubohabřiny (svaz Carpinion). Ve stromovém 
patře zachovaných porostů převládá dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus). 
Druhové složení podrostu je závislé na míře ovlivnění lidskou činností  a na podloží.  
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Na jih od dálnice D5 se vyskytuje vápencové podloží Českého krasu. Podrost je 
druhově velmi pestrý, jedná se o typickou asociaci Melampyro nemorosi-Carpinetum s 
pestrou garniturou hájových druhů: plicník tmavý (Pullmonaria obscura), jaterník podléška 
(Hepatica nobilis), mařinka vonná (Galium odoratum), svízel lesní (Galium sylvaticum), 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hrachor lecha (Lathyrus vernus), petrklíč jarní 
(Primula verna), violka divotvorná (Viola mirabilis), strdivka nící (Melica nutans), lilie 
zlatohlávek (Lilium martagon), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), medovník meduňkolistý 
(Melittis melissophyllum), jeřáb břek (Sorbus tominalis) atd. Kromě typických mezofilních 
druhů se místy objevují i prvky teplomilných doubrav: bělozářka větvitá (Anthericum 
ramosum), kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), okrotice bílá (Cephalanthera 
damasonium), huseník chudokvětý (Arabis brassica), dřín obecný (Cornus mas), jeřáb muk 
(Sorbus aria). 

 Na výslunných místech v horních částech svahů s mělkou půdou přechází 
dubohabřiny do teplomilných doubrav  L6.4 nebo L6.1, na úpatí severních suťovitých svahů 
se dochovaly suťové lesy - L4.   

Na sever od dálnice D5 se na skladbě lesů projevuje morfologie terénu a minerálně 
chudší geologické podloží. Přirozené lesy se dochovaly plošně pouze na prudkých svazích 
nad obcí Loděnice (Na navazují plošině jsou přirozené lesy výrazně redukovány a narušeny, 
převažují jehličnaté výsadby.). Převažujícím přírodním biotopem acidofilní teplomilné 
doubravy, pro které je charakteristická (vedle druhů asociace Luzulo-Quercetum) přítomnost 
xerotermních prvků jako je: jeřáb muk (Sorbus aria), kostřava sivá (Festuca palens), skalník 
(Cotoneaster intergerrimus), čilimníkovec černající (Cytisus nigricans), smolnička obecná 
(Lychnis viscaria), ostřice nízká (Carex humilis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), 
bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), mařinka psí 
(Asperula cinanchica). Na několika nejlepších místech byly zjištěny i jestřábník Smidtův 
(Hieracium smithii)  a rozchodník (Sedum reflexum)  Z druhů, které přesahují z dubohabřin 
se v závislosti na hloubce půdy objevuje kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), 
hrachor černající (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), lipnice hajní 
( Poa nemoralis) – jedná se o přechod k dubohabřinám.  

Kromě acidofilních teplomilných doubrav se lokálně podél strží objevuje typ druhově 
chudé dubohabřiny – L3.1 s dominantním habrem ve stromovém patře a bylinným patrem 
téměř bez podrostu.    

Azonální lesní vegetace se zachovala jen místy ve fragmentech  podél toku Kačáku. 
Jedná se o jasanovo-olšové luhy L2.2. Převážně se jedná o velmi úzké liniové biotopy se 
sníženou reprezentativností. Nejlépe je  L2.2 vyvinut na jihu Loděnice (s. 43).  

Kromě lesních společenstev se v okolí obce Loděnice vyskytují přirozená 
společenstva nelesní.  

Nejrozšířenější jsou mezofilní a vlhké louky a mokřady v nivě Kačáku. Převažují 
psárkové louky T1.4 s: psárkou luční (Alopecurus pratensis), medyňkem vlnatým (Holcus 
lanatus), kostřavou luční (Festuca pratensis), kakostem lučním (Geranium pratense), 
krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis). 
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Na podmáčených místech se objevují porosty vysokých ostřic M1.7, popř. 
tužebníkových lad T1.6. Druhové složení je pestré s řadou významných druhů: převládají 
ostřice štíhlá (Carex. acuta), o. ostrá (C. acutiformis), o. dvouřadá (C. disticha), méně často 
byly zjištěny ostřice  (C. cespitosa), o. Otrubova (C. otruba), žluťucha lesklá (Thalictrum 
lucidum), přítomny jsou druhy tužebníkových lad, zejména tužebník jilmový (Filipendula 
ulmaria). 

Maloplošně se na okrajích lesů a na mezích se vyskytují xerotermní travobylinná 
společenstva, společenstva lesních lemů, popř. křoviny. Jedná se o xerotermní úzkolisté 
trávníky T3.3D. Nejlepší a nejrozsáhlejší segmenty jsou na jižně orientovaných skalnatých 
srázech k nivě Kačáku. Jsou druhově bohaté: ostřice nízká (Carex humilis), kostřava 
žlábkatá (Festuca rupicola), smělek (Koeleria macrantha), trýzel škardolistý (Erysimum 
crepifolium), mochna (Potentilla arenaria agg.), krvavec menší (Sanguisorba minor), 
mateřídouška (Thymus sp.), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), chrpa latnatá 
(Centaurea stoebe), jahodník trávnice (Fragaria viridis)  koniklec luční (Pulsatilla pratensis),  

Na hlubších půdách často v mozaice s T3.3D se vyskytují xerotermní suché trávníky 
Převažuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), 
obšít pýřitý (Avenula pubescens), jahodník trávnice (Fragaria viridis), ostřice horská (Carex 
montana), jetel horský (Trifolium montanum), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). 

Na okrajích nebo světlinách doubrav nebo dubohabřin se objevují xerotermní 
společenstva lesních lemů. Na vápencovém území je druhové složení bohatší: ožanka 
kalamandra (Teucrium chamaedris), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), jetel alpínský 
(Trifolium alpestre), šalvěj luční (Salvia pratensis), devaterník velkokvětý (Helianthemum 
grandiflorum ssp. obscurum), vítod chocholičnatý (Polygala comosa), chrpa Triumfettiho 
(Centaurea triumfetti), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) Na nevápencovém 
podkladu jsou lemy druhově chudší: čilimníkovec černající (Lembotropis nigricans), jetel 
alpínský (Trifolium alpestre), ostřice nízká (Carex humilis), tolita lékařská (Vincetoxicum 
hirundinaria), místy i ovsíř luční (Avenula pratensis). 

Další přírodní biotopy se vyskytují v menší míře – popis je uveden v tabelární části. 

Plochu dotčenou výstavbou zabírá zemědělská půda, která není v současné době 
obhospodařováno. Aktuální vegetaci představují plevele a ruderály. Na dotčené ploše, ani 
v nejbližším okolí se nevyskytují žádné přírodní biotopy. Na konci vegetační sezóny 
v listopadu 2003 byl proveden průzkum zaměřený na výskyt, popř. možnost výskytu 
vzácných druhů uvedených ve vyhlášce 395/1992 Sb., popř. v červeném seznamu 
cévnatých rostlin ČR. Na základě terénního šetření lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné 
významnější taxony cévnatých rostlin. Hustě zapojená ruderální povaha vegetace s několika 
dominantními druhy téměř vylučuje přítomnost i těch sledovaných druhů, které by již v tomto 
vegetačním období vzhledem ke svému fenologickému cyklu nebyly zjistitelné. 

Fauna 

V současné době se v řešeném území objevují živočišné druhy poměrně zřídka, a to 
běžné druhy obývající polní ekosystémy, popř. synantropní druhy nacházející se v okolí 
lidských sídel. Kromě běžných druhů hmyzu se mohou vyskytovat přechodně některé běžné 
druhy obratlovců především ptáků a savců. Trvalý pobyt lze očekávat pouze u několika 
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běžných hlodavců. Pro ostatní polní druhy jsou dotčené plochy nevhodné z důvodu polohy 
mezi dvěma rušnými komunikacemi. Na základě uvedených skutečností považuje 
specializovaný průzkum za nadbytečný, k ovlivnění fauny nedojde. 

Akustická situace 

Stávající akustická situace v zájmovém území  - u obytné zástavby podél silnice 
II/605 je ovlivňována především silniční dopravou na silnici II/605 a dálnici D5. Stávající 
akustická situace byla stanovena modelovým výpočtem. Pro správné „naladění“ modelu bylo 
provedeno měření dne 18.11. 2003 – viz příloha 2 – Akustická studie. Výpočet byl proveden 
pro výpočtový rok 2005 viz obr. 3. 

Tab. C  3: Akustická situace bez provozu areálu pro výpočtový rok 2005. 

Výpočtový
bod Popis Výška nad 

terénem LAeq,T (dB) 

1 2 m před fasádou čp. 76, ul. Plzeňská. 1,8 m 65,7 
1,8 m 59,2 2 2 m před fasádou čp. 76, ul. Plzeňská. 
3 m 59,5 

1,8 m 67,0 3 2 m před fasádou čp. 173,  ul. Plzeňská. 
3 m 67,3 

1,8 m 64,7 4 2 m před fasádou čp. 7 v ulici Sv.Jan. 
3 m 65,3 

1,8 m 61,7 
3 m 62,3 

5 2 m před fasádou obyt. objektu  u nájezdu na dálnici D5 

6 m 63,2 

Dominantním zdrojem hluku ve sledovaném území je silnice II/605 a dálnice D5. 
Nejvyšší ekvivalentní hladiny akustického tlaku A byly zjištěny podél silnice II/605. U fasád 
obytných objektů podél této komunikace se uvedené hladiny hluku pohybují v rozsahu 65 – 
67 dB. Nejvyšší přípustná hodnota (60 dB) podél komunikací, kde dominantním zdrojem 
hluku je silniční doprava, jsou tudíž výrazně překračovány u první řady obytných objektů. 

Akustická situace u dotčených obytných objektů podél silnice II/605 je z jižní strany 
ovlivňována provozem na dálnici D5, která prochází ve vzdálenosti cca 100 – 150 m od 
zástavby. Přestože je dotčený intravilán chráněn protihlukovými clonami ekvivalentní hladina 
akustického tlaku se pohybuje na hranici limitu - 60 dB.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  

Vliv na půdu 

Investiční záměr má být realizován na ploše cca 1,2 ha, kterou představuje orná půda 
s kódem BPEJ 45600, I.třídy ochrany ZPF. Část plochy plánovaného areálu leží na navážce, 
která není po provedení skrývky vhodná k dalšímu použití v zemědělství. Záborem bude tedy 
dotčeno 0,5876 ha kvalitní orné půdy. Celkový objem ornice je 1 175 m3 a podorničí rovněž 
1 175 m3. Ornice bude použita podle pokynů orgánu ochrany ZPF, podorničí bude použito na 
vegetační úpravy závěru výstavby. 

Vliv na flóru a faunu  

Přestože širší okolí obce Loděnice je floristicky velice zajímavé a hodnotné,  plocha 
určená pro realizaci záměru a nejbližší okolí jsou bez floristického významu. Dotčena bude 
neobdělávaná zemědělská půda s ruderální vegetací. Záměr nemá negativní vliv na flóru. 

Vliv na faunu nebude negativní. V dotčené ploše nejsou vhodné podmínky pro trvalý 
výskyt většiny živočichů. Může se vyskytovat několik běžných druhů bezobratlých a 
z obratlovců několik druhů hlodavců. Výskyt dalších živočichů lze očekávat pouze v malé 
míře a krátkodobě. Tyto druhy nejsou vzhledem ke své mobilitě záměrem ohroženy.  

Vliv na ekosystémy 

Přírodní ekosystémy se na ploše plánovaného areálu nevyskytují. ÚSES rovněž 
nezasahuje do areálu posuzovaného záměru. Ekosystémy nebudou ovlivněny. 

Na západním okraji areálu bude v rámci stavby proveden zásah do VKP, kterým je 
drobný potok „Od Malé Vráže“. Příslušný orgán ochrany přírody – MěÚ Beroun, odbor 
životního prostředí, vydal dne 7. 4. 2003 rozhodnutí o souhlasném závazném stanovisku  
(viz příloha 6). Stávající vodoteč bude vyčištěna, betonové dno bude odstraněno  a 
nahrazeno štěrkem. Společně s dokumentací ke stavebnímu povolení bude zpracován a 
posouzen projekt revitalizace potoka v dotčeném úseku na hranici se záměrem. 

V blízkosti obce Loděnice se nachází CHKO Český kras. Severní hranice vede podél 
dálnice D5, v místě křížení se silnicí se odklání k jihu podél železniční trati a dále sleduje 
silnici do Bubovic. Nejkratší vzdálenost mezi hranicí CHKO a plánovaným areálem je cca 
100 m. Plánovaný areál je od okraje CHKO  oddělen tělesem dálnice a železniční tratí 
Beroun – Rudná u Prahy.  Vzhledem k charakteru nejbližšího okolí neočekáváme negativní 
vliv na CHKO Český Kras. Vliv na krajinný ráz je řešen v příslušné kapitole. 

Krajinný ráz 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze konstatovat, že vliv na širší okolí bude minimální. 
Stavba bezprostředně navazuje na zástavbu obce, kterou výškově výrazně nepřevyšuje. 
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Kromě toho je vizuální exponovanost plánovaných objektů z okolí velmi omezená. Stavba je 
ze všech stran pohledově uzavřena. Ze severu a severovýchodu je pozemek chráněn 
strmým hřbetem se starou opuštěnou vinicí, který se zvedá  přímo od příjezdové 
komunikace, a to až 60 m nad úroveň stavby. Z jihu a východu je pozemek bezprostředně 
obklopen tělesem dálnice s protihlukovou stěnou, kterou bude přesahovat jen míně. Stavba 
bude proto viditelná jen zčásti, a to místy ze vzdálenějších svahů nad nivou Kačáku.   

Ochrana architektonického rázu obce by měla být zajištěna podle stavebního zákona 
v územním a stavebním řízení a částečně zohledněna již v územním plánu.   

Vliv na ovzduší 

Nejvýznamnější znečišťující látky vznikající při spalování zemního plynu a pohonných 
hmot v automobilech jsou oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid 
uhelnatý a benzen. Rozhodující je oxid dusičitý (NO2), jehož koncentrace se při znečištění 
ovzduší z dopravy nejvíce ze  všech vznikajících škodlivin blíží svému imisnímu limitu. 
Výpočtové body pro koncentrace sledovaných látek jsou voleny tak, aby byly podchyceny 
nejvyšší koncentrace, a to v horizontálním i vertikálním směru. 

Tab. D 1:  Max. krátkodobé (půlhodinové a hodinové ), imisní  příspěvky provozu  areálu  NOx a NO2  
a max. krátkodobá celková koncentrace NO2  [µg⋅m-3]   

Výpočtový bod NOx ΔKmax0,5h  NO2 ΔKmax1h NO2 Kmax1h 
1 13,5 1,1 124,5 
2 7,8 0,6 121,2 
3 6,5 0,5 120,2 
4 6,2 0,5 120,0 
5 4,8 0,4 119,8 
6 3,8 0,3 119,0 

LIMIT nestanoven 200 200 

Tab. D 2 :  Průměrné roční koncentrace (Kr) NOx, NO2, a benzenu pro stav s areálem a 
příspěvek areálu  k průměrné roční koncentraci  [µg⋅m-3]   

Bod č. Kr   NOx Δ Kr NOx Kr    NO2 Δ Kr NO2 Kr benzen Δ Kr benzen 
1 71,5 1,5 29,5 0,4 2,9 0,08 
2 71,2 0,9 29,3 0,2 2,9 0,05 
3 70,8 0,8 29,3 0,2 2,9 0,04 
4 70,9 0,7 29,2 0,2 2,9 0,04 
5 70,8 0,6 29,2 0,1 2,9 0,03 
6 70,4 0,5 29,1 0,1 2,9 0,03 
LIMIT 30*)  40  5  

Δ – přírůstek příslušné veličiny oproti stavu bez provedení záměru, před kterou je znak uveden 

*) Pouze pro ochranu ekosystémů   

U obytné zástavby v okolí plánovaného areálu nejsou  překračovány imisní limity 
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek. V důsledku stávajících 
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zdrojů znečištění (zejména dálnice D5) a zhoršeným rozptylovým podmínkám vlivem 
konfigurace terénu se však hodnoty oxidů dusíku imisním limitům blíží.  

Imisní příspěvky u nejbližší obytných objektů  v důsledku působení vyvolané dopravy 
a vytápěním areálu nejsou velké. To je způsobeno zejména velkou rozlehlostí areálu a 
diverzifikací vytápění do dvou kotelen. Měrné emisní zatížení je relativně malé (k rozptylu 
dochází již v samotném areálu). 

Imisní příspěvky navrhovaného komerčního areálu v Loděnici ani v součtu s pozadím 
nepovedou k překračování imisních limitů. (Jedná se o limity bez připočtení meze tolerance, 
jehož dosažení je nutné až v roce 2010). Koncentrace NO2 se bude za provozu areálu 
pohybovat těsně pod 30 µg⋅m-3

.  Příspěvek koncentrace  NO2 v důsledku provozu areálu činí 
0,1 – 0,4 µg⋅m-3⋅

. 

Limit pro NOx – 30 µg⋅m-3, který je v okolí záměru překračován, platí pro přírodní 
ekosystémy např. v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, apod. Ze situace 1 
(viz grafická část) je zřejmé, že přírodní ekosystémy se v nejbližším okolí záměru 
nenacházejí. Výrazně převažujícím zdrojem je dálnice D5. 

 

Znečištění ovzduší při výstavbě: 

Zdrojem znečištění ovzduší při výstavbě budou zemní práce a vyvolaná doprava 
zásobující staveniště. Na staveništi bude v provozu rypadlo, nakladač a dále nákladní auta. 
Předpoklad provozu mechanismů na staveništi je cca 4 h⋅den-1. Provoz nákladních aut bude 
představovat cca 40 jízd za den. 

Tab. D 3: Max. krátkodobé (půlhodinové a hodinové ) imisní příspěvky  NOx a NO2  a max. 
roční příspěvky  [µg⋅m-3]  při výstavbě  areálu.   

Výpočt. bod Umístění NOx ΔKmax0,5h NO2 ΔKmax1h NOx    ΔKr NO2      ΔKr 
X okraj sil. II/605  10,5 0,85 0,05 0,004 
LIMIT nest. 200 nest. 40 

Δ – přírůstek příslušné veličiny oproti stavu bez provedení záměru, před kterou je znak uveden 

 

Příspěvek produkovaných oxidů dusíku je vzhledem k limitu velmi malý a situaci 
podstatně neovlivní. 

 Emise prachu výrazně závisí na vlhkosti zeminy při zemních pracích. Jeho exaktní 
stanovení je velmi obtížné, resp. dostupnými metodikami nemožné. Za sucha je potřeba 
důsledně skrápět pojezdové cesty a podle možnosti i používaný materiál. Rozsah terénní 
úprav není velký. 
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Vliv na vody  

Záměr ovlivní povrchové vody kvantitativně i kvalitativně. 

Odpadní vody z areálu budou splaškové a děšťové. Tyto vody budou odvedeny 
oddělenou kanalizací do potoka od Vráže s hydrologickým číslem povodí 1-11-05-027.  
Průměrný dlouhodobý roční průtok je 6,1 l⋅s-1. Odtok vyčištěné splaškové vody se 
předpokládá 0,17 l⋅s-1 a odtok dešťové vody z areálu v důsledku zvýšení povrchového odtoku  
se zvýší o 0,11 l⋅s-1. Celkově se zvýší dotace vody do recipientu o 0,28 l⋅s-1, což představuje 
navýšení průtoku ve vodoteči o 4,5 %. Tato dílčí změna se projeví pouze lokálně, potok se 
po 100 m vlévá do Kačáku s mnohonásobně větším průtokem.  

Zvyšování podílu zpevněných ploch je dlouhodobý plošný problém přesahující 
hranice záměru. Postupné zvyšování podílu zpevněných ploch snižuje přirozenou retenční 
schopnost vody v krajině  a může tak v dlouhodobě působit zásadní změny v hydrosféře i 
dalších složkách přírody.    

 

Dešťová voda bude před vypouštěním do recipientu procházet dvoukomorovou 
retenční nádrží, která je navržena tak, aby byly minimalizovány účinky přívalových dešťů (viz 
kapitola B I.). 

Kvalita vody v recipientu bude ovlivněna vypouštěním přečištěné splaškové vody. 
Q355 v recipientní vodoteči  - potok od Vráže s hydrologickým číslem povodí 1-11-05-027 je 
0,5 l⋅s-1 a předpokládaná koncentrace BSK5 je 2 mg⋅l-1. Odtok odpadní vody je 0,172 l⋅s-1. 
Odpadní voda bude čištěna na úroveň 25 mg⋅l-1. Dosazením do směšovací rovnice vychází 
výsledná koncentrace ve vodoteči pod vyústěním ČOV 7,89 mg⋅l-1.  Uvedený výpočet 
výsledného znečištění je proveden v příloze č.8 – Stanovisko oprávněného projektanta pro 
vypouštění odpadních vod z ČOV. Odbor životního prostředí MěÚ Beroun zaslal investorovi 
sdělení o možnosti realizace záměru z hlediska vypouštění odpadních vod z ČOV do 
recipientu (příloha 9).  

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude přečištěna v lapači ropných látek. 

Vliv na zdraví 

Plánovaný areál bude, v důsledku spalovaní zemního plynu pro vytápění objektu, 
zdrojem znečištění ovzduší. Nejzávažnější a referenční škodlivou látkou ze spalování 
zemního plynu jsou NOx.  

Nepřímým vlivem bude rovněž produkce výfukových plynů z vyvolané silniční 
dopravy. Zde jsou hlavními referenčními škodlivinami NOx, (sleduje se jako imise NO2) a 
benzen. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že nebude docházet k překračování imisního 
limitu. 

Záměr bude rovněž zdrojem hluku. Stacionární objekty v budově (na budově) jsou 
navrženy tak, aby byly dodrženy maximální přípustné koncentrace u nejbližší obytné 
zástavby.   
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Zdrojem hluku bude rovněž silniční doprava vyvolaná provozem areálu. Ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A pouze z dopravy vyvolané provozem areálu nepřesáhne hranici 
hygienického limitu pro intravilány obcí 55 dB. Akustická situace zohledňující veškerou 
dopravu včetně navýšení intenzit dopravy po výstavbě se prokazatelně nezhorší (zvýšení o 0 
– 0,3 dB není měřením prokazatelné), proto neočekáváme ovlivnění zdraví působením hluku 
v důsledku provozu areálu.  

 

Vliv na akustickou situaci 

Hluk související s realizací záměru bude vznikat ve fázi výstavby a za provozu areálu. 

Fáze provozu 

 Novými stacionárními zdroji hluku budou některá zařízení v objektech areálu. Kromě 
toho zdrojem hluku bude doprava vyvolaná provozem areálu. Akustická situace ve 
výpočtových bodech u obytné zástavby ovlivněná uvedenými zdroji hluku je kvantifikována 
v následující tabulce.  

Tab. D 4: Akustická situace ovlivněná pouze provozem areálu – rok 2005, denní doba. 

LAeq,T (dB) 

Pouze zdroje v areálu 

Výpočto
vý bod 

Výška nad 
terénem 

8 nejhluč. hodin dne nejhlučnější hodina v noci 

Obslužná 
doprava areálu 

1 1,8 m 40,7 30,5 52,3 
1,8 m 39,6 35,2 29,0 2 
3 m 41,9 36,0 30,3 

1,8 m 37,0 36,8 53,5 3 
3 m 38,3 38,1 53,9 

1,8 m 27,4 27,4 50,6 4 
3 m 27,5 27,4 51,2 

1,8 m 37,7 37,0 47,2 
3 m 37,7 37,0 47,8 

5 

6 m 37,1 37,0 48,7 

Stacionární zdroje hluku v areálu nebudou způsobovat nadlimitní ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A u nejbližších obytných objektů v denním ani v nočním období, které jsou 
50 dB, resp. 40 dB, a to zpravidla s velkou rezervou.  

Hlukové působení silniční dopravy vyvolané provozem areálu bude nejvýraznější u 
obytných objektů podél silnice II/605. Bez přispění dalších zdrojů hluku (zejména stávající 
dopravy)  lze akustickou situaci kvantifikovat ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
v rozmezí cca 48 dB až 54 dB. Nejvyšší přípustný limit pro intravilán obce 55 dB tak nebude 
překročen. 

Protože dotčené území se nachází podél komunikace, kde je silniční doprava 
převládajícím zdrojem hluku, platí zde zvýšený limit   LAeq = 60 dB. Skutečná akustická 
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situace za provozu areálu bude ovlivněna celkovou silniční dopravou na silnici II/605 
(stávající + vyvolanou) a dálnicí D5.  

Tab. D 5: Akustická situace před a po realizaci záměru – rok 2005, denní doba. 

LAeq,T (dB) Výpočtový 
bod 

Výška nad 
terénem Stav před výstavbou Stav po výstavbě 

Rozdíl LAeq,T (dB) před 
a po výstavbě 

1 1,8 m 65,7 66,0 0,3 
1,8 m 59,2 52,1 -7,1 2 
3 m 59,5 54,0 -5,5 

1,8 m 67,0 67,1 0,1 3 
3 m 67,3 67,4 0,1 

1,8 m 64,7 64,9 0,2 4 
3 m 65,3 65,5 0,2 

1,8 m 61,7 61,7 0 
3 m 62,3 62,3 0 

5 

6 m 63,2 63,2 0 

Akustická situace u obytných objektu na straně přivrácená k silnici II/605 se po 
výstavbě areálu změní minimálně a neprokazatelně. Dojde k nárůstu LAeq o 0,1 – až 0,3 dB. 
Výsledná hladina hluku se bude pohybovat v rozmezí 65 až 67,4 dB, což znamená 
překročení maximální povolené hladiny hluku. 

Výstavbou dvou objektů areálu se výrazně zlepší akustická situace u obytných 
objektů podél silnice II/605, na straně odvrácené od této komunikace. Dominantním zdrojem 
hluku je zde dálnice D5. V důsledku clonícího efektu objektů areálu se sníží ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A u dotčených obytných objektů. Po výstavbě areálu se bude LAeq 
pohybovat okolo 52 až 54 dB, což znamená snížení hluku o 5 až 7 dB, tj. výrazně pod 
maximálně přípustné hodnoty. 

Fáze výstavby 

Výstavbu areálu Loděnice lze  rozdělit  na  2 technologické etapy s rozdílným vlivem 
na akustickou situaci: zemní práce a výstavbu objektů. Zdroje hluku a doba působení pro 
obě fáze jsou  popsány v kapitole B.III. Činnost na staveništi bude probíhat pouze v denní 
době od 7 – 21 hodin.  

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti je  proveden 
podle podkladu "Metodické opatření pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu" - výnos 
hlavního hygienika ČSR zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu: 

 LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))             

kde:  

- LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A naměřená  (stanovená) při působení 
hluku ze stavební  činnosti v dB 

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

- p  je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A, kde za noční dobu se považuje doba od 2100 do 700 hodin) hodnotou 10 

 

Výpočet hluku z provozu nákladních automobilů souvisejících se stavební činností je 
proveden za  pomocí zvukové expoziční úrovně LASEL (viz příloha č. 2). Celková ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A v referenčním bodě, ke kterému je vztažena  hodnota LASEL, je 
určena podle vztahu: 

LAeq,T = 10 * LOG(n * 10exp(LASELp/10)) - 10 * LOG(T)                    

 kde:  

- LASELp je průměrná hladina hluku LASEL zjištěná v referenčním bodě (ve vzdálenosti 7,5 m 
od přejezdu) 

- n    je počet přejezdů za časový úsek T v sekundách 

- T    je doba provozu stavby (předpoklad: trvání stavby v časovém úseku 7 - 21 hodin = 
50400 s). 

Výpočet hlukového zatížení venkovního prostoru od stavebních prací byl  proveden 
ve sledovaných bodech č. 1 - 5 pro hlukově nejexponovanější etapu - zemní práce pomocí 
programu HLUK+. Poloha mechanismů byla uvažována v místě budoucích hal komerčního 
areálu–hloubení základů.  Ve výpočtu  je uvažováno plné oplocení na hranici staveniště 
směrem k této zástavbě. Na výpočetním modelu situace – obr. 6 je plné oplocení 
znázorněno. 

Tab. D 6: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro  výpočetní model situace v etapě zemních 
prací. 

Výpočtový bod Výška bodu LAeq, T (dB) 

1 1,8 m 57,2 

1,8 m 61,5 
2 

3 m 63,5 

1,8 m 51,7 
3 

3 m 52,9 

1,8 m 34,5 
4 

3 m 35,0 

1,8 m 49,5 
3 m 49,9 5 

6 m 53,5 

 

Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti 
budou v etapě zemních prací ve sledovaných výpočtových bodech pod limitní hodnotou 
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65 dB.   Průběh limitní izofony 65 dB ve výškové úrovni 3 m (pro dané umístění mechanismů 
na staveništi) v etapě zemních prací je uveden na obr. 6. 

V etapě výstavby objektů hal  lze předpokládat, že hodnoty  LAeq,T ve 
výpočtových bodech budou nižší o cca  1 – 3 dB  ve srovnání s hodnotami v etapě  zemních 
prací. 

Shrnutí 

Hluková situace bez realizace záměru je u obytných objektů ze strany do silnice 
II/605 nevyhovující požadavkům nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je překračována LAeq,T  zvýšený limit LAeq 60 dB 
v denním období. Na nevyhovujících hlukových poměrech se jednoznačně podílí doprava na 
komunikaci II/605, dálnice D5 a nájezdové komunikace na dálnici. 

 Po zprovoznění areálu dojde na silnici II/605 v důsledku dílčího zvýšení dopravních 
intenzit k minimální změně stávajících nevyhovujících hlukových poměrů na straně přilehlých 
fasád (navýšení hodnot LAeq,T bude v rozmezí 0 – 0,3 dB, což je v úrovni chyby výpočtu). 
K výraznému zlepšení hlukových poměrů po výstavbě areálu však dojde na straně 
odvrácené od silnice II/605 u dvorních fasád sledovaných objektů (jižní strana přivrácená 
k dálnici D5), a to vlivem zastínění těchto objektů hmotou hal ve směru od dálnici. Snížení 
hodnot LAeq,T  činí až 7 dB. 

Dílčí hodnoty LAeq,T pouze od zdrojů hluku v areálu (doprava na areálových 
komunikacích a na parkovištích, včetně příjezdové komunikace a při souběhu stacionárních 
zdrojů hluku) budou pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro 
nejhlučnější hodinu v noci. V případě samostatného hodnocení záměrem vyvolané dopravy 
jsou hlukové poměry ve sledovaných bodech určeny hodnotou LAeq,T pod  limitem 55 dB pro 
den. 

Fáze výstavby bude časově omezena na několik měsíců. V důsledku stavební 
činnosti nebudou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk. 

Vliv na archeologické památky 

Na dotčených pozemcích nejsou v současné době známy žádné objekty významné 
z hlediska zájmů archeologické památkové péče. Přesto je nutné zásahy zemní práce 
posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Konkrétní podmínky výstavby jsou 
uvedeny v kapitole D 4 a v příloze č. 3. 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Překládaný záměr ovlivní v řadě faktorů pouze plochu dotčenou výstavbou areálu. 
Nejvýznamnější je zábor půdy (viz příslušná kapitola.). Další vlivy omezené pouze na plochu 
areálu (vliv na faunu, flóru, ekosystémy, apod.) jsou nevýznamné. 

Vliv na povrchové vody se projeví liniově podél recipientní vodoteče pod vyústěním 
ČOV. Vliv bude nevýznamný.  
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Vliv přesahující areál provozovny předpokládáme u znečištění ovzduší a u akustické 
situace.  

Zvýšení znečištění ovzduší se neprojeví nadlimitními hodnotami referenčních 
znečišťujících látek. Žádné obytné objekty nebudou zasaženy znečištěním ovzduší, které 
překračuje maximální přípustné koncentrace pro referenční škodliviny. 

Stacionární zdroje hluku nebudou způsobovat překračování limitních hodnot 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku přilehlé obytné zástavby. 

Dotčené území je v současné době exponováno vysokým hladinám hluku. Hlavním 
zdrojem hluku jsou silnice II/605 a dálnice D5 (přes provedená protihlukových opatření). Na 
příjezdové komunikaci k areálu (silnice II/605) a ulici vedoucí kolmo na II/605 z náměstí 
k nájezdu na dálnici dochází již v současné době u obytných objektů k výraznému 
překračování maximálně přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku A o cca 6 –
 7 dB. Doprava vyvolaná záměrem způsobí zvýšení hluku u první řady objektů podél silnice 
II/605  o 0,1 až 0,3 dB (není měřením prokazatelné). 

K výraznému poklesu hladiny hluku dojde na odvrácené straně u objektů podél silnice 
II/605. V důsledku clonícího efektu nových objektů, které mají být umístěny mezi obytnou 
zástavbou a dálnicí D5 dojde ke snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku až o 7 dB, 
což  je útlum velmi výrazný, sluchovými orgány člověka jasně poznatelný.   

 

3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých 
vlivů 

ZPF 

• Bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm a využita podle pokynů orgánu 
ochrany ZPF, a to na pozemcích, kde dochází k nadměrnému zamokření.  

• V případě uložení na mezideponie musí být provedena opatření zajišťující ochranu 
před znehodnocením a šířením plevelů. 

• Skrývka podorničí o mocnosti rovněž 20 cm bude použita pro terénní a parkové 
úpravy v okolí areálu. Při uložení na mezideponie musí být provedena opatření 
zajišťující ochranu před znehodnocením a šířením plevelů.  

• Bližší podmínky pro nakládání se ZPF jsou uvedeny v souhlasu k trvalému odnětí 
zn. 3048/L-16573/03-Ha (příloha č.5).  
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Voda 

• V další fázi přípravy záměru zvážit možnosti technických opatření na snížení 
povrchového odtoku z dotčené plochy (na vhodných místech použít polopropustné 
povrchy („vegetačky“, zajistit možnost přirozeného vsakování dešťových vod ze 
střech,   zajistit využití dešťové vody na zalévání zeleně, apod.) Jedná se např. o 
plochu mezi objektem „B“ a zahrádkami obytných domků a plochu na východním 
okraji pozemku.  

Archeologie 

• Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1992 Sb. provést základní výzkum odbornou 
organizací viz příloha č.7 – Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče ke 
stavebnímu povolení. Skrývky ornice a všechny zemní práce  na staveništi je třeba 
od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Další výzkum je 
třeba provést v případě, že budou zemními pracemi narušeny archeologické 
struktury. Je nutné v dostatečném předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou 
archeologickou organizací o provedení základního výzkumu. 

• Sdělit termín stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení. 

• Ohlásit provádění všech zemních prací tři týdny před jejich realizací. Bude zajištěn 
dohled při skrývce ornice. Po jejím provedení bude proveden základní archeologický 
výzkum, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum 
bude probíhat v klimaticky vhodném období. 

• Je potřeba ohlásit provádění všech zemních prací tři týdny před jejich realizací. Bude 
zajištěn dohled při skrývce ornice. Po jejím provedení bude proveden základní 
archeologický výzkum, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další 
archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období. 

Hluk 
§  Běh motorů u stojících nákladních automobilů (zahřívání před jízdou) bude realizován 

ve dvoře před jižní fasádou haly „A“, tzn. v místě, které je akusticky stíněno vzhledem 
k obytné zástavbě.  
 

§ Na jižní hranici pozemků rodinných domků mezi areálem a silnicí II/605 bude 
vybudována protihluková stěna výšky 3 m nad povrch parkoviště (viz obr. 6) a 
osázena ze strany areálu dřevinami (v zástěně bude vybudován vjezd opatřený vraty 
na pozemek sousedícího domu č. 76). Tento požadavek platí již pro fázi výstavby. 
 

§ Pro splnění parametrů vypočtené akustické situace budou stacionární zdroje situovány 
v části objektů, které jsou odvrácené od nejbližší obytné zástavby. Hlukové 
charakteristiky stacionárních zdrojů budou v následujících úrovních:  
            - 3x výdech VZT:    LW,A =< 70 dB 

- 1x chladící kondenzační jednotka:  LAeq,T – 5 m =< 65 dB 

- 1x ústí komínu plynové kotelny:  LW,A =< 80 dB 
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§ Pro výstavbu je nutné provést výběr stavebních strojů s co nejnižší  hlučností, tzn. 
použit nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být 
podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby zejména v úseku zemních prací). Je 
třeba použít el. kompresory v protihlukové kapotě verze “SILENT  PACK” a použít 
menší mechanismy, týká se hlavně rypadla, případně nakladače (pokud to připustí 
technologie stavby). 

§ Musí být dodržována pracovní doba na staveništi ( použití strojů a mechanizace) 700 – 
2100. 

 

Ovzduší 
§ Při výstavbě je třeba technickými a organizačními opatřeními v maximální možné míře 

minimalizovat víření a vznik prachu.  

Příroda 

• V průběhu zásahu do vodního toku při stavební činnosti je třeba zajistit minimální 
průtok pro zajištění normálního vodního režimu ve vodním toku.   

• Potrubní vyústění odpadních z ČOV nesmí zasahovat svým technickým řešením do 
vodního toku. 

• Je třeba zpracovat projekt revitalizace dotčené části toku a předložit jako součást 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 

• Doporučujeme zvážit možnost ponechání v maximální míře stávající náletové dřeviny 
podél vodoteče v závislosti na technických podmínkách a jejich využití při revitalizaci 
toku. 

• Je vhodné minimalizovat zásah do svahů koryta vodoteče, na kterých se vyvinula 
druhově chudé společenstvo suchých písčitých substrátů s kostřavou žlábkatou 
(Festuca rupicola) a krvavcem menším (Saguisorba minor).  

Ostatní  

• Doporučujeme provést nově vodorovné i svislé dopravní značení křižovatky 
na Husově náměstí s přihlédnutím k umístění autobusových zastávek v obou 
směrech.  

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti 

Jedním z vlivů záměru je nákladní a osobní doprava vyvolaná provozem areálu. Byla 
zpracována dopravní studie (příloha č. 3). Plánovaný areál bude zdrojem a cílem dopravy 
jednak zásobující areál, jednak způsobené návštěvníky a zaměstnanci dojíždějícími za prací. 
Konkrétní budoucí provozovatel areálu a sortiment skladovaného (prodávaného) zboží 
dosud není znám. Intenzita dopravy byla odvozena z funkčně obdobného zařízení, které je 
již v provozu. Pro určení intenzity dopravy byla zpracována dopravní studie viz příloha č. 3. 

Skutečné směrové rozložení vyvolané dopravy bude pravděpodobně všemi směry 
s převahou jízd po dálnici. Studie předpokládá, že provoz vyvolané dopravy výhradně po 
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dálnici D5. Pro účely posouzení vlivů byl tedy vybrán extrémní případ, nejméně příznivý pro 
životní prostředí – průjezd veškeré souvisejí dopravy obcí Loděnice na dálnici D5.  

Závěry akustické a rozptylové studie platí při dodržení předpokládaných intenzit 
dopravy. 

Vstupní předpoklady pro fázi výstavby včetně akustických a emisních parametrů 
použitých mechanismů jsou orientační, představují běžně používané prostředky. Přesnější 
údaje budou známy v dokumentaci pro stavební povolení a po výběru dodavatele stavby. 

Dalším zjednodušením skutečné situace jsou modelové výpočty hlukové situace a 
vliv na znečištění ovzduší. Vstupní předpoklady jsou nastaveny tak, aby podchycovaly 
nejméně příznivou situaci. Získané výsledky jsou na straně bezpečnosti.   

 

 

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 

 

Předkládaný záměr je zpracován pouze v jedné variantě, která byla od počátku 
projektové  přípravy stavby několikrát upravována podle připomínek dotčených stran.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Přílohy a grafická dokumentace 

Příloha 1: Rozptylová studie 
Příloha 2: Akustická studie 
Příloha 3: Dopravní studie - po upřesnění 
Příloha 4: Projekt sadových úprav 
Příloha 5: Souhlas k odnětí půdy ze ZPF -  č.j.: 3048/L-16573/03-Ha 
Příloha 6: Rozhodnutí o souhlasném závazném stanovisku - č.j.: 1501/2003/ŽP-PŘ/BH 
Příloha 7: Vyjádření ÚAPPSČ z hlediska archeologické památkové péče 
Příloha 8: Stanovisko oprávněného projektanta pro vypouštění odpadních vod z ČOV 
Příloha 9: Sdělení o možnosti realizace záměru z hlediska vypouštění odpadních vod z ČOV 

do recipientu 

 

0br. 1  :  Přehledná situace, M = 1: 20 000 

0br. 2 : Situace bez realizace areálu, průběh limitní izofony 55 dB ve výšce 3 m nad 
komunikací II/605, denní doba,  rok 2005 

0br. 3 : Akustická situace - stávající stav (bez realizace záměru), rok 2005, denní doba 

Obr. 4: Situace po realizace areálu, průběh limitní izofony 55 dB ve výšce 3 m nad 
komunikací II/605, denní doba,  rok 2005 

0br. 5 : Akustická situace - stav po realizaci záměru, rok 2005, denní doba. 

0br. 6 : Situace - hluk ze stavební činnosti (zemní práce), průběh limitní izofony 65 dB ve 
výšce 3 m nad komunikací II/605, denní doba (7 – 21 hodin) 

 

Výkres 1: Fotodokumentace stavebního pozemku a okolí 

Výkres 2: Situace širších vztahů včetně rozložení intenzit dopravy (1:4000) 

Výkres 3: Osazení hal na pozemku, dopravní řešení areálu (1:2000) 

Výkres 4: Schématické řezy: hala „A“ a hala „B“ (1:1000) 

Výkres 5: Průčelní pohledy – hala „A“ (1:1000) 

Výkres 6: Průčelní pohledy – hala „B“ (1:1000) 

Výkres 7: Schéma sadových úprav (1: 1 000) 

 

Situace 1: Výřez z mapy čistopisu mapování biotopů soustavy NATURA 2000 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Pozemek plánované výstavby se nachází na západním okraji obce. Je ohraničen 
významnými silničními komunikacemi, z jižní strany tělesem dálnice D5 Praha - Plzeň, 
z východní strany tělesem nájezdu na dálnici, ze severní strany silnicí II/605 z Loděnic do 
Vráže u Berouna. Z hlediska vlivu na životní prostředí je významné sousedství s řadou 
rodinných domků s vchodem do silnice II/605 a na západě zasahuje stavba k drobné 
vodoteči.  

Předkládaný záměr se týká vybudování dvou nezávislých multifunkčních budov. 
Předmětem využití je reprezentativní prodejna se sklady spotřebního (nepotravinářského 
zboží). V obou objektech bude vytvořeno potřebné administrativní zázemí pro provoz a 
řízení, včetně nezávislých kanceláří. Optimální počet pracovníků v prodejnách a skladových 
prostorech je 38 pracovníků a v kancelářích 150.  

Plocha areálu bude cca 1,2 ha. Dva třípodlažní objekty budou vysoké 12,0 m. 
V areálu budou realizovány tyto stavby: dva samostatné halové objekty, příjezdová 
komunikace pro nákladní dopravu a osobní dopravu, komunikace pro pěší z přilehlého 
chodníku, vnitřní komunikace pro nákladní a osobní dopravu, parkovací stání pro osobní a 
nákladní vozy, technické zázemí provozu - čistírna odpadních vod,  požární - retenční nádrž, 
trafostanice.  

Vlivy na životní prostředí 

Půda 

Plocha pro výstavbu je cca 1,2 ha. Jedná se ornou půdu s kódem BPEJ 45600 I.třídy 
ochrany ZPF. Část plochy plánovaného areálu leží na navážce, která není po provedení 
skrývky vhodná k dalšímu použití v zemědělství. Záborem bude tedy dotčeno 0,5876 ha 
kvalitní orné půdy. Jedná se o proluku na okraji obytné zástavby, ohraničenou frekventovaný 
komunikacemi, plošně malého rozsahu. Potenciální zemědělské využití je vzhledem k poloze 
problematické, půda leží v současnosti ladem. 

Přírodní poměry  

V prostoru dotčeném výstavbou se nenachází přírodní biotopy. Nebyly zjištěny 
významné nebo chráněné druhy rostlin nebo živočichů.  

Stavba nezasahuje do ÚSES.  

Na západním okraji areálu bude v rámci stavby proveden zásah do VKP, kterým je 
drobný potok „Od Malé Vráže“. Příslušný orgán ochrany přírody – MěÚ Beroun, odbor 
životního prostředí, vydal dne 7. 4. 2003 rozhodnutí o souhlasném závazném stanovisku.  
(viz příloha 6). Stávající vodoteč bude vyčištěna, betonové dno bude odstraněno a 
nahrazeno štěrkem. Společně s dokumentací ke stavebnímu povolení bude zpracován a 
posouzen projekt revitalizace potoka v dotčeném úseku na hranici se záměrem. 
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Voda 

Výstavba a provoz areálu bude znamenat zvýšení průtoku vodu v potoce, a to 
v souvislosti s vypouštěním čištěných odpadních vod a navýšením povrchového odtoku 
v důsledku zvýšení podílu zpevněných ploch na lokalitě.  Průměrný dlouhodobý roční průtok 
6,1 l⋅s-1 se zvýší o 0,28 l⋅s-1

 na 6,38 l⋅s-1, což představuje navýšení průtoku ve vodoteči o 
4,5 %. Tato dílčí změna nebude mít vliv na širší hydrologické charakteristiky v území.  

Ovzduší 

Imisní příspěvky u nejbližší obytných objektů  v důsledku působení vyvolané dopravy 
a vytápěním areálu nejsou velké. To je způsobeno zejména rozlehlostí areálu a diverzifikací 
vytápění do dvou kotelen. Měrné emisní zatížení je relativně malé (k rozptylu dochází již 
v samotném areálu). 

Imisní příspěvky navrhovaného komerčního areálu v Loděnici ani v součtu s pozadím 
nepovedou k překračování imisních limitů. (Jedná se o limity bez připočtení meze tolerance, 
jehož dosažení je nutné až v roce 2010). Koncentrace NO2 se bude za provozu areálu 
pohybovat těsně pod 30 µg⋅m-3

.  Příspěvek koncentrace  NO2 v důsledku provozu areálu činí 
0,1 – 0,4 µg⋅m-3⋅

. 

Limit pro NOx – 30 µg⋅m-3, který je v okolí záměru překračován, platí pro přírodní 
ekosystémy např. v chráněných krajinných oblastech. Ze situace 1 (viz grafická část) je 
zřejmé, že přírodní ekosystémy se v nejbližším okolí záměru nenacházejí. Výrazně 
převažujícím zdrojem je dálnice D5. 

 

Hluk 

 Hluková situace bez realizace záměru je u obytných objektů ze strany do silnice 
II/605 nevyhovující požadavkům nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je překračován zvýšený limit ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A (LAeq) 60 dB v denním období. Na nevyhovujících hlukových poměrech 
se jednoznačně podílí doprava na komunikaci II/605, dálnice D5 a nájezdové komunikace na 
dálnici. 

Po zprovoznění areálu dojde na silnici II/605 v důsledku dílčího zvýšení dopravních 
intenzit k minimální změně stávajících nevyhovujících hlukových poměrů na straně přilehlých 
fasád (navýšení hodnot LAeq,T bude v rozmezí 0 – 0,3 dB, což je v úrovni chyby výpočtu). 
K výraznému zlepšení hlukových poměrů po výstavbě areálu však dojde na straně 
odvrácené od silnice II/605 u dvorních fasád sledovaných objektů (jižní strana přivrácená 
k dálnici D5), a to vlivem zastínění těchto objektů hmotou hal ve směru od dálnici. Snížení 
hodnot LAeq,T  činí až 7 dB. 

Dílčí hodnoty LAeq,T pouze od zdrojů hluku v areálu (doprava na areálových 
komunikacích a na parkovištích, včetně příjezdové komunikace a při souběhu stacionárních 
zdrojů hluku) budou pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro 
nejhlučnější hodinu v noci. V případě samostatného hodnocení záměrem vyvolané dopravy 

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

http://www.fineprint.cz


Oznámení záměru podle z. č. 100/2001 Sb. Výstavba areálu komerčních aktivit Loděnice 

 47

jsou hlukové poměry ve sledovaných bodech určeny hodnotou LAeq pod  limitem 55 dB pro 
den. 

Fáze výstavby bude časově omezena na několik měsíců. V důsledku stavební 
činnosti nebudou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk. 

Závěr  

Předkládaný záměr náleží podle zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II 
(vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.6. Průmyslové zóny  a obchodní zóny včetně 
nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, areály 
parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2. Jedná se o areál 
reprezentativních komerčních aktivit zaměřených na reprezentativní prodejny se 
sklady a související i nezávislou administrativu.  

 Předložený záměr představuje využití pro plochy v proluce mezi intravilánem 
obce Loděnice u Berouna a dálnicí D5. Podle zpracované dopravní studie nedojde 
vlivem záměru k překročení dopravní kapacity příjezdových veřejných komunikací. 
Parkovací a vykládková místa jsou dostatečně dimenzována tak, aby nedocházelo 
k hromadění aut před vjezdem do areálu. 

Vliv na přírodní prostředí bude zanedbatelný.   

Vzhledem k  fázi přípravy stavby byla dotčenými orgány vydána řada 
dokumentů potřebných pro následné územní a stavební řízení : 

• souhlas k odnětí dotčené půdy ze ZPF.   

• závazné souhlasné stanovisko k zásahu do VKP  - potoka „Od Malé Vráže“ 

• investorovi bylo zasláno sdělení o možnosti realizace záměru z hlediska 
vypouštění odpadních vod z ČOV do recipientu 

• kladné vyjádření z hlediska archeologické památkové péče. 

 

 Vliv záměru na akustickou situaci a kvalitu ovzduší byl posouzen samostatně v 
akustické a rozptylové studii. Změna dopravních intenzit v důsledku realizace záměru 
byla posouzena v aktualizované dopravní studii.   

Největším místním problémem je akustická situace, která je v současné době 
podél příjezdové komunikace k areálu (silnice II/605) nevyhovující. Dílčí navýšení 
intenzit dopravy se neprojeví dalším vnímatelným a měřením nebo výpočtem 
prokazatelným zvýšením hladin hluku. Naopak výstavba posuzovaných objektů mezi 
dálnicí a přilehlou obytnou zástavbou bude znamenat významné zlepšení akustické 
situace na straně domů přivrácené k dálnici D5. 

Dotčené území se vyznačuje v důsledku zhoršených rozptylových podmínek 
zvýšeným imisním zatížením. Přesto ani za provozu areálu se nebudou koncentrace 
nejvýznamnějších škodlivin NO2 a benzenu blížit imisnímu limitu. Příspěvek provozu 
areálu na imisní zátěži je minimální.  
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Závěry akustické a rozptylové studie platí při dodržení předpokládaných 
intenzit dopravy. 

Předložený záměr je v rozhodujících faktorech, které budou ovlivňovat životní 
prostředí, minimálně srovnatelný s některý konkrétními příklady možného využití 
dotčeného území, které nabízí schválený územní plán. Např. provoz supermarketu a 
další komerční aktivity vyvolávají obecně vyšší intenzity dopravy než předložený 
záměr (na stejný počet parkovacích míst se uvažuje s podstatně vyšší obrátkovostí). 
Proto by i vliv na ovzduší a  akustickou situaci byl u uvedených příkladů využití 
obdobný. 

 

Datum zpracování oznámení: 17.2. 2004 

 

 

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

 

 

 Mgr. Pavel Bauer (rozhodnutí o autorizaci č.j.: 8903//1612/OIP/03)  

 Příbram II, Balbínova 382, 261 01 

 tel.: 721680493 

 

 

 

Spolupráce: 

Ing. Jan Král  

Ing. Miloš Pulkrábek 

Ing. Jiří Králíček 

 

 

Sídlo zpracovatelské firmy: 

K+ K průzkum s r.o. 

Novákových 6, Praha 8, 180 00 

tel. : 266316273 
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H. PŘÍLOHA - VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU A ZPRACOVATELE 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  
dokumentace. 
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