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Přehled použitých zkratek 

 

BPEJ � bonitní půdně ekologické jednotky 

ČIŽP � Česká inspekce životního prostředí 

ČHMÚ � Český hydrometeorologický ústav 

ČR � Česká republika 

ČSN � Česká státní norma 

EIA � Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického      
výrazu (Environmental Impact Assessment) 

IG � inženýrsko geologický (průzkum) 

KHS  � Krajská hygienická stanice 

KSÚS � Krajské správa a údržba silnic (Středočeského kraje) 

k.ú. � katastrální území 

KÚSK � Krajský úřad Středočeského kraje 

LBC � lokální biocentrum 

LBK � lokální biokoridor 

LNA  � lehké nákladní automobily 

MÚ � městský úřad 

MŽP ČR  � Ministerstvo životního prostředí České republiky 

N � odpady kategorie nebezpečné 

NPÚ � Národní památkový ústav 

NV � Nařízení vlády 

O  � odpady kategorie ostatní 

OA � osobní automobily 

OC � obchodní centrum 

OI  � občanská iniciativa; oblastní inspektorát 

OÚ � obecní úřad 

OŽPaZ � odbor životního prostředí a zemědělství (Krajský úřad Středočeského kraje) 

PD � projektová dokumentace 

POV � plán organizace výstavby 

PUPFL � plochy určené k plnění funkcí lesa 

RB � referenční (výpočtový) bod 

TNA � těžké nákladní automobily 

ÚPD  � územně-plánovací dokumentace 

ÚSES  � územní systém ekologické stability 

VKP � významný krajinný prvek 

ZCHÚ � zvláště chráněné území 

ZPF  � zemědělský půdní fond 

ŽP  � životní prostředí 
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ÚVOD 

Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 
124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb. 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).  

Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru 

Hobby Market Kladno  

zpracovaná RNDr. Danielou Pačesnou, Ph.D., autorizovanou osobou dle zákona, č. autorizace 
38495/ENV/11. 

Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě 
závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, který je podle zákona příslušným 
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 1 
písm. c) s tím, že navrhovaný záměr spadá do kategorie II a povinnost posuzování podle zákona 
byla stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Posudek zpracoval Ing. Alexandr Mertl, autorizovaná osoba dle zákona, č. autorizace 
961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 
15.7.2011. 

Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu: 

� zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru; 

� vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení; 

� vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy. 

Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz nového obchodní centra na kraji města Kladna, v 
části Kročehlavy. Stavební pozemek je situován na nezastavenou zatravněnou plochu jižně od 
stávajícího OC Oáza. 

Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 10.6 „Skladové nebo obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště 
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu na celou stavbu“. 

Předmětem záměru je výstavba nového obchodního areálu sestávajícího ze dvou samostatných 
nevýrobních objektů včetně nezbytného technického a provozního zázemí (zpevněné plochy pro 
parkoviště, chodníky, komunikace, zelené plochy). V areálu jsou navrženy objekty Hobby Market 
(HM) a Retailová prodejna (RP). Součástí areálu je vsakovací nádrž a řešení obratiště autobusové 
dopravy. 

Rozsah a kapacita : 

− celková plocha řešeného území   39 955 m2 

− zastavěné plochy        11 088 m2 

− zpevněné plochy        13 017 m2 

− plochy zeleně         15 422 m2 

− vsakovací nádrž         plocha 428 m2, objem 1 535 m3 

− počet zaměstnanců       95 

− počet parkovacích stání      212 stání pro osobní auta 
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Záměr je v souladu s územním plánem města Kladno. Možnost využití plochy definuje vyhláška č. 
28/06, „O závazné části Územního plánu sídelního útvaru města Kladna - změny č. III-B". Jedná 
se o plochu zařazenou pod č. 9 – Obslužná sféra. 

Hlavní funkcí území „Obslužná sféra“ je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské 
vybavení je určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné stravování, 
kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bližšího určení druhu a umístění 
jednotlivých zařízení v této části území. 

Objekt Retail o zastavěné ploše 2 127 m2 je situován v jihozápadní části řešeného území. Objekt 
bude rozdělen na 4 prodejní jednotky určené k pronájmu. Objekt je navržen jako jednopodlažní 
v rozměrech 42,45 x 50,1 m a výšce atiky 7,2 m. 

Objekt Hobby Market o zastavěné ploše 8 961 m2 včetně venkovní zahrady s částečným 
zastřešením je navržen jako maloobchodní prodejna průmyslového zboží (stavebniny, potřeby pro 
kutily). Objekt je navržen jako jednopodlažní s dvojpodlažní vestavbou v prostoru hlavní vstupní 
části. Budova má rozměry 115 x 68 m, a výšku 8,0 m (v jednopodlažní části), resp. 10,85 m (u 
dvojpodlažní vestavby). 

Součástí záměru je napojení na inženýrské sítě a nezbytné provozní a technické zázemí. Dopravní 
napojení areálu bude realizováno ze silnice I/61, ze severu přes ulici Pražskou a Arménskou, a 
dále přes vjezd k OC Oáza. Vjezd pro zásobování bude ze stávající otočky autobusů MHD. 

V souvislosti s přípravou posuzovaného projektu byly zpracovány odborné studie: rozptylová 
studie, hluková studie, hydrogeologické posouzení, dopravní posouzení a vizualizace záměru. 

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci 
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "Hobby Market Kladno", dokumentace vlivů 
záměru "Hobby Market Kladno" na životní prostředí a tohoto posudku. 

V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se k technickému řešení záměru 
prezentovanému v dokumentaci i k dotčenému území. Cílem bylo ověření předpokládaných 
dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů 
na životní prostředí. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1. Název a zařazení záměru 

Hobby Market Kladno 

I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, je následující: 

Kategorie:  II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod:    10.6   

Název: „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ 

Celková kapacita zám ěru:   

Zastavěná plocha:    11 088 m2  

Počet parkovacích stání:  212 stání pro OA 

Záměr řeší výstavbu nového obchodního centra v jihovýchodním okraji města Kladna, na okraji 
stávající zástavby podél ulice Arménská. Jedná se o dva samostatné objekty (Retail a Hobby 
Market) se společným napojením na dopravní a inženýrskou infrastrukturu, a společným 
venkovním parkovištěm. Retail je navržen k pronájmu různým provozovatelům, v objektu budou 4 
prodejní jednotky se samostatným zázemím a sklady. Objekt Hobby Market je koncipován jako 
jedna obchodní jednotka, maloobchodní prodejna průmyslového zboží pro dům a zahradu, včetně 
stavebních materiálů. 

Záměr je v souladu s územním plánem města Kladno. Stavba je situována na ploše s funkcí 
„Obslužná sféra“, kde hlavní funkcí je občanské vybavení. Zde umístěné podnikatelské činnosti a 
občanské vybavení jsou určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné 
stravování, kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bližšího určení druhu a 
umístění jednotlivých zařízení v této části území. 

I.3. Umístění záměru 

Kraj:      Středočeský 

Obec:     Kladno 

Katastrální území: Kročehlavy 

I.4. Obchodní firma oznamovatele  

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. 

I.5. IČ oznamovatele 

2837 5025 

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele 

Václavské nám. 815/53, 110 00 Praha 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek: 

� úplnost dokumentace, 
� správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
� hodnocení variant, 
� hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice. 

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace  
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla 
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru, předcházející správním řízením ve smyslu 
složkových zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení 
a související opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. 
Projektová dokumentace hodnoceného záměru bude reagovat na závěry posudku, resp. 
stanoviska příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek: 

a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), 

b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.  

Dokumentace obsahuje vlastní textovou část a 14 příloh. Vlastní textová část obsahuje 82 stran 
textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k zákonu - Náležitosti dokumentace. 
Obsahem příloh jsou nezbytná vyjádření k záměru, grafické přílohy a odborné studie, které se 
zabývají dílčími aspekty ochrany životního prostředí a jsou podkladem pro zpracování vlastní 
dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 

V závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 24.4.2013 je uvedeno:  

„Záměr „Hobby Market Kladno“  v k.ú. Kročehlavy naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy č. 1 zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného 

zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na 

životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl 

příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Hobby Market Kladno“  v k.ú. Kladno 

bude dále  posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění:  

Příslušný úřad rozeslal předložené oznámení všem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům a ve lhůtě dané zákonem obdržel požadavek samosprávy Středočeského kraje a 

Statutárního města Kladna a Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna na další posouzení záměru 
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podle zákona č. 100/2001 Sb. Požadavky a připomínky se týkaly rozsahu záboru a nesouladu s územně 

plánovací dokumentací, zásahu do ochranného pásma lesa, hlukové a imisní situace v místní části města 

Kladna, manipulace se srážkovými vodami a řešení zeleně. Připomínky jsou uvedeny v tomto závěru 

zjišťovacího řízení a v přiložených kopiích vyjádření. 

S ohledem na povahu záměru a jeho umístění v návaznosti na princip předběžné opatrnosti (§ 13 zákona č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí) nebylo ve zjišťovacím řízení jednoznačně prokázáno, že společenský zájem 

na realizaci záměru významně převažuje nad zájmem ochrany přírody a krajiny. Na základě oznámení záměru, 

obdržených vyjádření k oznámení a charakteru možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, 

požaduje příslušný Krajský úřad projednat záměr dle cit. zákona v celém rozsahu. 

Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona, 

zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona. 

V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující: 

− navrhnout variantní řešení záměru vzhledem ke střetu s ochranným pásmem lesa (odstup od pozemků 

PUPFL, případně varianty umístění objektů) 

− navrhnout řešení v souladu s územně plánovací dokumentací a opravit bilanci ploch záměru (nesoulad v 

textu oznámení) 

− doplnit vizualizaci záměru 

− vyžádat nové stanovisko příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace 

− přepracovat hlukovou studii, aktualizovat měření současného hlukového pozadí a vyhodnotit ovlivnění 

hlukové situace (stávající stav, přírůstek, stav po realizaci záměru) 

− navrhnout řešení dopravního napojení (podle návrhu Statutárního města na řešení okružní křižovatkou) a 

konzultovat je s příslušným odborem dopravy Magistrátu města Kladna 

− ověřit hydrotechnické výpočty a doplnit vyhodnocení odvádění dešťových vod, navrhnout vhodný způsob 

zasakování nebo jiná opatření (kombinace různých povrchů apod.) 

− navrhnout ozelenění areálu, sadové úpravy případně konzultovat s Odborem životního prostředí Magistrátu 

města Kladna 

− navrhnout další kompenzační opatření a konzultovat s Odborem životního prostředí Magistrátu města 

Kladna. 

Další podmínky a připomínky dle obdržených vyjádření příslušný úřad požaduje řádně zapracovat do příslušné 

kapitoly dokumentace (D.IV. opatření).“ 
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Zpracovaná dokumentace byla Krajskému úřadu Středočeského kraje předložena 12.12.2013. 
Příslušný úřad dokumentaci rozeslal dopisem ze dne 30.12.2013, informace o dokumentaci byla 
zveřejněna na úřední desce od 31.12.2013 do 31.1.2014. 

Z textu a z příloh dokumentace vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů na veřejné 
zdraví, kvalitu ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody, ochranu přírody a krajiny, 
vlivů dopravy a dalších faktorů jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem 
zpracovány. 

Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům 
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.  

Z hlediska rozsahu je dokumentace vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na 
vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku dostačující k možnosti 
posoudit vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a ukončit proces 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah dokumentace je adekvátní a vyvážený, 
podrobnosti jsou soustředěny do přílohové části dokumentace. 

S ohledem na očekávané dominantní vlivy předloženého záměru byla zvýšená pozornost správně 
věnována jak vlivům v etapě výstavby, tak zejména vlivům z dopravy generované posuzovaným 
záměrem. Predikce vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena s využitím standardních 
matematických modelů a metodik (k dispozici jsou samostatné materiály v příloze dokumentace – 
hluková studie a rozptylová studie, které jsou založeny na  dopravně inženýrských podkladech). 
Dostatečná pozornost je věnována také ostatním otázkám – ochraně povrchových i podzemních 
vod, ochraně přírody a krajiny a dalším aspektům spojeným s posuzovaným záměrem. 

Z metodického pohledu je proto možno konstatovat, že dokumentace se správně soustřeďuje na 
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním požadavkům 
správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí.  

Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní. 
Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány ve smyslu § 9 odst. 
6 zákona č. 100/2001 Sb., sloužily k potvrzení predikce vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 
zejména pak k návrhu podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a neměly vliv na 
výsledek hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí  a veřejné zdraví provedeného 
v dokumentaci.  

Oblasti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou 
standardně řešitelné v rámci následné přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících 
z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., v příslušných následných správních 
řízeních k povolení předmětného záměru. 

Závěr 

Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti  dle p řílohy č. 4 k zákonu č. 
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji l ze považovat za úplnou.  

Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavk ům zákona. Všechny její části jsou 
zpracovány v rozsahu, který je považován v daném p řípadě za běžný a standardní.  

Popis sou časného stavu životního prost ředí i významných vliv ů lze hodnotit jako úplný a 
dostate čný pro formulování návrhu stanoviska p říslušného ú řadu státní správy. 
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II.2. Posouzení správnosti údaj ů uvedených v dokumentaci a použitých metod 
hodnocení 

V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost 
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny 
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry 
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko 
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly. 

Část A – Údaje o oznamovateli  

Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

Část B - Údaje o zám ěru  

Základní údaje  

Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis 
umístění záměru, popis zvažovaných variant a technického řešení záměru. Jsou zde uvedeny 
základní informace o posuzovaném záměru.  

Popis technického řešení obsahuje údaje o navrhovaném záměru a očekávaném provozu. Popis 
řešení doplňují grafické (mapové) přílohy dokumentace. 

Hodnocení: Kapitola Základní údaje obsahuje všechny informace požadované zákonem a je 
dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace uvádí jak zdůvodnění 
záměru a výběr umístění záměru, tak popis jeho technického řešení.  

Popis je doplněn přílohami č. 3, 4 a 5, které dokladují umístění a prostorové parametry stavby. 
Příloha 11 uvádí návrh výsadeb zeleně a přílohy 13 obsahují vizualizaci záměru. 

Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za dostačující. 

Údaje o vstupech  

Půda 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou 
záměrem dotčeny. Kapitola obsahuje výčet dotčených pozemků s ochranou zemědělské půdy, 
výměru podle KN, BPEJ a třídu ochrany ZPF. Zábor se týká 4 pozemků o celkové výměře 37.685 
m2 zařazených do III. třídy ochrany ZPF. Skrytá ornice bude převážně využita při terénních 
úpravách v areálu stavby.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Voda 

Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné vody v etapě výstavby i provozu záměru. 
Zdrojem vody stávající veřejná vodovodní síť, na kterou bude stavba napojena vlastní přípojkou. 
Celková potřeba pitné vody bude 2 149 m3 za rok. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 
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Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Dokumentace uvádí potřebu energií pro provoz záměru. Zemní plyn nebude pro provoz stavby 
využíván. Přípojka elektrické energie bude realizována z distribuční sítě ČEZ, objekt Hobby Market 
bude mít vlastní velkoodběratelskou trafostanici. 

Dále se uvádí potřeba surovin pro výstavbu a provoz záměru. Pohonné hmoty nebudou ve fázi 
provozu spotřebovávány, manipulační vozíky budou využívat elektrický pohon. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace uvádí dopravní nároky záměru s rozdělením na různé provozní situace (špičková 
hodina, středně zatížená hodina, okrajová hodina).  

Jsou uvedeny intenzity vyvolané dopravy jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu. Celková 
nákladní doprava je stanovena na 3 těžká nákladní vozidla s návěsem a 15 nákladních vozidel 
s nosností 7 a 10 tun za den (tj. 36 jízd NA za den). Osobní doprava představuje 1000 osobních 
vozidel za den, tzn. 2000 jízd OA. Je popsáno vytížení jednotlivých příjezdových tras pro uvedenou 
dopravní zátěž. 

Silniční doprava bude probíhat pouze v denní době, tj. v době provozu prodejny od 8 do 20 hod.  

V rámci přípravy záměru bylo zpracováno posouzení kapacity křižovatky silnic Pražská/Arménská, 
které je přílohou dokumentace (č. 12). Studie uvádí data o současné dopravní zátěži na 
komunikacích v zájmovém území, vyhodnocení přístupové trasy včetně posouzení kapacity 
zmíněné křižovatky. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Údaje o výstupech  

Ovzduší 

V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování v období výstavby i za provozu. Plošným 
zdrojem v období výstavby bude plocha staveniště, liniovým zdrojem bude stavební doprava. 

V etapě provozu se uvažuje s emisemi ze zpracování dřeva (pila) a z dopravy uvnitř areálu. Jiné 
technologické ani tepelné zdroje nebudou součástí záměru. 

Liniovým zdrojem bude příjezdová komunikace, kde budou znečišťující látky emitovány při pohybu 
automobilů. Veškeré podrobné údaje o množství emitovaných znečišťujících látek a výsledky 
výpočtů emisí z liniových zdrojů uvádí rozptylová studie, která je přílohou dokumentace.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Odpadní vody 

Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných v průběhu 
výstavby a provozu záměru. Jsou uvedeny základní informace o produkci splaškových i 
srážkových vod a o způsobu nakládání s těmito vodami. Technologické odpadní vody nebudou 
produkovány. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizační sítě s konečným čištěním na 
městské biologické ČOV. 
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Dešťové vody budou odváděny do vsakovací a retenční nádrže o objemu cca 2 570 m3 a následně 
zasakovány do podloží. Dokumentace uvádí popis systému retence i zasakovacího systému 
dešťových vod. Na základě předběžného hydrogeologického posouzení je zasakování dešťových 
vod hodnoceno jako reálná možnost nakládání s těmito vodami. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Odpady 

Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru a za jeho provozu. 
V textu je uveden stručný přehled základní platné legislativy v odpadovém hospodářství a přehled 
očekávaných odpadů v období výstavby i provozu (tabulky). Nakládání s odpady v období provozu 
bude řešeno standardní formou – předávání oprávněným subjektům k využití či odstranění. 
Důležité je správné třídění a skladování odpadů, které vychází z platné legislativy. Přehled odpadů 
vychází z očekávaného provozu záměru. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Hluk a vibrace 
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě i za provozu areálu. Jsou uvedeny informace o 
dočasných zdrojích hluku ze stavební činnosti.  

Za provozu jsou uvažovány jak stacionární zdroje hluku, tak doprava jako liniový zdroj hluku. 

Pro hodnocení vlivů hluku je zpracována hluková studie, která je přílohou dokumentace. 

Dokumentace uvádí a hodnotí možné zdroje vibrací. Zejména jde o vibrace z automobilové 
dopravy. Na základě dostupných podkladů a dat je konstatováno, že uvažovaným provozem 
nedojde k takovým vibracím, které by mohly ovlivnit nejbližší okolní objekty. 

Zdroje záření nebudou využívány. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. 

Část C - Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  

Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území  

Dokumentace v této kapitole uvádí popis území z hlediska osídlení, historie, průmyslu, památkové 
péče, ochranných režimů. Z hlediska nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
zájmového území lze konstatovat: 

Z hlediska nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území lze konstatovat: 

1. Územní systém ekologické stability – záměr nezasahuje na prvky ÚSES, nebude záměrem 
dotčen. 

2. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 - v dotčeném území se nevyskytují 
a nebudou dotčeny. 

3. Významné krajinné prvky – záměrem nebudou dotčeny. 

4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu – místo stavby se nachází 
mimo historicky cenné území, nejsou zde žádné objekty památkové péče. 
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5. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území – mezi nejvýznamnější vlivy v území patří 
průmyslová výroba a automobilová doprava, území záměru není zatěžováno nad míru 
únosného zatížení. 

6. Staré zátěže nejsou v zájmovém území zjištěny. 

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí 
v zájmovém území záměru. V textu jsou stručně podány základní informace o dotčeném území. 
Přestože struktura textu neodpovídá zcela požadavkům této kapitoly dokumentace, uváděné 
informace jsou dostačující. Popis významných environmentálních charakteristik doplňují i další 
kapitoly dokumentace, celkově tedy dokumentace odpovídá požadavkům zákona a obsahuje 
potřebné informace. 

Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném území  

Ovzduší a klima 

Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu. Dále 
jsou uvedeny údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území. 

Území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, podrobnější informace dokumentace 
neuvádí. Podle dlouhodobých charakteristik jsou v území imisní limity sledovaných látek plněny. 
Zvýšené koncentrace jsou měřeny u tuhých látek frakce PM10 na stanici č. 1455 Kladno – Švermov 
ve vzdálenosti cca 4,5 km SZ od záměru. 

Hodnocení: Informace o ovzduší lze považovat za dostačující, bez připomínek.  

Voda 

Dokumentace uvádí základní údaje o podzemních a povrchových vodách na území výstavby. 
Z hlediska povrchových vod je uvedeno povodí toku odvodňujícího zájmové území a jeho stručný 
popis. Popis podzemních vod vychází z výsledků předchozích průzkumů, které byly prováděny na 
lokalitě záměru. Podzemní vody se na lokalitě vyskytují ve větších hloubkách s mírně napjatou 
nebo volnou hladinou. Území není z hlediska vodohospodářského významné. Podloží na lokalitě je 
dostatečně propustné vlivem výskytu pískovcového a skalnatého podloží. 

Dokumentace uvádí výsledky IG průzkumu zaměřeného na ověření možnosti zasakování 
dešťových vod z navrženého areálu. Dále jsou uvedeny výsledky provedených vsakovacích 
zkoušek, které ověřily podmínky zasakování čistých dešťových vod do geologického podloží přímo 
na řešeném území záměru.  

V závěrech je konstatováno, že zasakování dešťových vod lze řešit formou zasakovací nádrže. 
Technické provedení je popsáno v úvodních kapitolách a bude dále předmětem navazujících 
stupňů projektové dokumentace. 

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách uvedené v předložené dokumentaci 
lze považovat za dostačující. Bez připomínek.  

Půda 

Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 3,8 ha, plochy určené k plnění funkcí lesa 
přímo dotčeny nejsou. Půda na dotčených plochách je vedena pod BPEJ 4.25.01, a je zařazena 
do III. třídy ochrany ZPF.  

Hodnocení: Uváděné informace o půdách zájmového území lze považovat za dostačující. Bez 
připomínek. 



Hobby Market Kladno 
A.M.-Ekologické inženýrství 
 

� Posudek - EIA                                                                            strana : 15 

Geologické a hydrogeologické pom ěry území 

Dokumentace uvádí informace o geomorfologii zájmového území, geologickou charakteristiku 
území a popis geologických poměrů. Jsou popsány základní typy a charakter podložních vrstev. 

Seismická aktivita je zde nízká, radonové riziko střední až nízké. 

Hodnocení: Informace o geologických poměrech zájmového území lze považovat za dostačující. 
Bez připomínek.  

Flóra a fauna 

Záměr se nachází na původně zemědělsky obdělávaném území, v současnosti ze dvou stran 
ohraničeném zástavbou a ze dvou stran navazující na plochy volné s lesními porosty. 

Dokumentace uvádí výsledky předchozích průzkumů fauny a flóry na dotčeném území. Plocha je 
v současné době zanedbaná a má silně ruderální charakter. Ve zkoumaném území nebyly 
zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů, celkově je flóra i fauna chudá a běžná, 
odpovídající typu lokality. Jediným zvláště chráněným druhem, jehož výskyt byl zaznamenán, je 
čmelák (Bombus sp.), zjištěn výskyt při sběru potravy. 

Hodnocení: Popis stavu fauny a flóry v zájmovém území lze považovat za dostačující. Bez 
připomínek. 

ÚSES, ZCHÚ, Natura 2000 a krajinný ráz 

Dokumentace popisuje stav územního systému ekologické stability, nejbližšími jsou lokální 
biokoridor a lokální biocentrum v prostoru lesního porostu Bažantnice, jižně od navrhovaného 
záměru. Prvky regionální či nadregionální úrovně se v zájmovém území nenacházejí. Všechny 
prvky se nacházejí mimo dosah vlivů posuzovaného záměru. Popis doplňuje obrázek v textu 
dokumentace, který znázorňuje nadregionální a regionální ÚSES. 

Zvláště chráněná území se v zájmovém území nenacházejí. 

Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti nejsou v zájmovém území vymezeny. 

Dokumentace uvádí, že v blízkosti záměru nejsou žádné významné krajinné prvky. 

Krajinný ráz je hodnocen jako zemědělská krajina v blízkosti většího sídla. Zájmové území se 
nachází na okraji městské zástavby, kde velký vliv mají kromě zásad ochrany krajiny i požadavky 
urbanistické a architektonické. 

Památné stromy nejsou v místě záměru registrovány. 

V místě stavby nejsou žádné historické ani architektonické památky, archeologické nálezy zde 
nejsou rovněž evidovány. 

Hodnocení: Popis ochranných režimů přírody a krajiny je v dokumentaci popsán dostačujícím 
způsobem. Popis krajinného rázu je vzhledem k charakteru zájmového území dostačující.  

Významným krajinným prvkem je les, v jehož ochranném pásmu je záměr navržený.  

Chráněná území, ochranná pásma 

Dokumentace uvádí výčet základních chráněných režimů a uvádí, že záměr se nachází 
v ochranném pásmu lesa. Jiná chráněná území ani ochranná pásma dotčena nejsou. 

Hodnocení: Obsahuje potřebné informace, bez připomínek. 
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Chráněná území podle horního zákona 
Záměr nezasahuje na žádné ložisko nerostných surovin ani na dobývací prostor, chráněné dle 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon). 

Důlní díla nejsou v dotčeném území registrována, poddolované území se zde nevyskytuje. 

Hodnocení: Obsahuje potřebné informace, bez připomínek. 

Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení  

Dokumentace uvádí základní informace o dotčeném území a hodnotí kvalitu životního prostředí 
v nejvýznamnějších složkách a faktorech s využitím údajů dílčích kapitol dokumentace. 

Kvalita životního prostředí v zájmovém území je hodnocena jako příznivá, v textu je konstatováno, 
že území není zatěžováno nad únosnou míru a ve sledovaných parametrech nejsou překračovány 
platné limitní hodnoty. 

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je provedeno ze všech 
hlavních hledisek. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vliv ů záměru na obyvatelstvo a 
životní prost ředí 

Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a životní prost ředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

Dokumentace hodnotí vlivy na obyvatelstvo na základě výsledků rozptylové a hlukové studie. 
S odvoláním na tyto studie uvádí, že vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví budou z hlediska 
velikosti nízké a z hlediska významnosti malé. Jako přínos pro region je hodnoceno vytvoření 95 
pracovních míst. 

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je zpracováno velmi stručně, na 
hranici přijatelnosti, neuvádí žádné údaje ze zpracovaných modelů a s jejich výsledky dále 
nepracuje. 

S ohledem na charakter záměru a výsledky zpracovaných studií lze se závěry dokumentace 
souhlasit. Dočasné snížení kvality prostředí po dobu výstavby záměru v bezprostředním okolí 
staveniště bude při respektování stanovených podmínek a omezení akceptovatelné. Po dokončení 
stavby včetně související infrastruktury budou vlivy na veřejné zdraví nízké a akceptovatelné. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší na základě výpočtů znečištění ovzduší provedených v  
příloze č. 6 - Rozptylová studie . Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot 
imisních koncentrací hlavních škodlivin – NO2, CO, SO2, benzenu a tuhých znečišťujících látek - 
PM10. 

V etapě výstavby  je kladen důraz na opatření k omezování sekundární prašnosti i primárních 
zdrojů tuhých látek do ovzduší. Současně je třeba provádět údržbu staveniště a dopravních tras a 
omezovat zbytečný provoz motorů stavebních strojů a vozidel. 

Za provozu  není záměr významným zdrojem znečišťování ovzduší. Hodnoty příspěvků k roční 
průměrné koncentraci se u jednotlivých sledovaných látek pohybují ve zlomcích procent platných 
limitů.  

Taktéž u denních průměrných koncentrací lze očekávat splnění platných či cílových limitů. 
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Předpokládaná doba překračování limitů pro krátkodobé maximální koncentrace je nulová, tj. 
krátkodobé limity rovněž nebudou překračovány. 

Rozptylová studie komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku uvažovaných zdrojů 
znečišťování ovzduší a uvádí jejich porovnání s platnými limity. Imisní koncentrace žádné ze 
sledovaných látek nedosáhnou platných imisních limitů, ve všech případech jsou dostatečně 
hluboko pod limitními hodnotami. Překračování platných limitů pro sledované látky není očekáváno 
ani při zohlednění současné úrovně kvality ovzduší (pozadí). 

S ohledem na stávající charakteristiku zájmového území (kvalitu ovzduší) jsou vlivy na ovzduší a 
klima hodnoceny jako nízké až zanedbatelné. 

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze 
souhlasit bez připomínek. 

Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i 
grafických přílohách rozptylové studie způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a 
poskytuje dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší. 

Dokumentace v rámci popisu vlivů na ovzduší neuvádí žádné konkrétní údaje z rozptylové studie 
a nepracuje s výsledky, které rozptylová studie obsahuje. Takový způsob zpracování ponechává 
na znalosti a zkušenosti adresátů a čtenářů dokumentace, zda si dané informace najdou a dokáží 
analyzovat. 

Drobnějším nedostatkem je, že rozptylová studie je použita z původního oznámení, na původní 
(větší) rozsah záměru. Uvádí i původní, v době zpracování dokumentace již neplatnou, 
zastavovací situaci, a počítá i s původními (většími) odhady dopravní zátěže. Tento fakt není 
v dokumentaci ani v rozptylové studii nijak komentován. Z hlediska výsledků nejde o zásadní 
pochybení, protože výsledky jsou na straně bezpečnosti a záměr v aktuální podobě představuje 
nižší zátěž než uvádí zpracovaná rozptylová studie. Správně by však měl být model aktualizován 
podle platných vstupních dat a parametrů. 

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biolo gické charakteristiky 

Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku v příloze č. 7 - Hluková studie .  

V etapě výstavby  jsou z hlediska hluku hodnoceny zdroje stavebního hluku (technologická 
zařízení a stavební stroje) a stavební doprava v jednotlivých fázích výstavby. Základem pro 
zhodnocení je popis současné akustické situace, která byla zmapována měřením hluku ve 
vybraných místech v okolí záměru a příjezdových komunikací. Stávající hluková zátěž nevyhovuje 
platnými limitům jak podél ulice Arménská (LAeq,T = 55/45 dB, den/noc), ani podél ulice Pražská 
(LAeq,T = 60/50 dB, den/noc). Navýšení hlukové zátěže z dopravy v etapě výstavby je zde 
stanoveno v intervalu 0,1 – 0,2 dB. Přestože platné limity hluku pro etapu výstavby budou splněny i 
bez dalších opatření, doporučuje se v závěrech hlukové studie instalace mobilní protihlukové stěny 
o výšce 3 m podél celé hranice staveniště s ulicí Arménskou. Navržená stěna zajistí snížení 
hlukové zátěže ze stavebních mechanismů u nejbližších chráněných staveb v ulici Hřebečská až o 
7 dB oproti situaci bez stěny. 

V etapě provozu  jsou jako zdroje hluku hodnocena technologická zařízení (vzduchotechnická 
zařízení) a doprava vyvolaná záměrem na veřejných komunikacích. Hluková studie hodnotí 
stávající akustickou zátěž (stav roku 2013) a stav po realizaci záměru v uvažovaném běžném 
provozu. Ve většině sledovaných bodů stávající hluková zátěž nevyhovuje platným limitům 
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku. 
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Výpočty prokazují, že vlivem uvažovaných stacionárních zdrojů hluku nedojde k překračování 
přípustných hygienických limitů v dotčeném chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb. Hluk ze stacionárních zdrojů splňuje platné limitní hodnoty. 

Výpočty hluku z dopravy uvažující s navýšením dopravy po uvedení posuzovaného záměru do 
provozu ukazují, že dojde k nárůstu ekvivalentních hladin hluku v rozmezí 0,1 až 0,5 dB. Jde o 
hodnotu subjektivně nepostižitelnou a vzhledem k uváděné přesnosti měření a výpočtů objektivně 
neprokazatelnou.  

Vliv záměru na hlukovou situaci je tedy hodnocen jako malý a nevýznamný (hluk z provozu), resp. 
středně významný (hluk z dopravy) s tím, že v dotčeném venkovním chráněném prostoru staveb 
budou splněny požadavky platné legislativy (hygienické limity). 

Dokumentace se dále zabývá problematikou vibrací z dopravy. Vibrace z dopravy jsou hodnoceny 
jako bezvýznamné.  

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a 
významu záměru. S uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.  

Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z uvažovaných 
zdrojů. Hluková studie se zabývá všemi reálnými stavy (stávající stav, provoz navrhovaného 
záměru) a hodnotí jak hluk z vyvolané dopravy, tak hluk ze stacionárních zdrojů, které budou 
součástí záměru. S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob 
hodnocení považovat za přijatelný a dostačující. 

V dalších etapách přípravy záměru bude vhodné provést podrobnější analýzu reálných 
navrhovaných stacionárních zdrojů hluku a optimalizaci případných protihlukových opatření (viz 
návrh stanoviska). 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na povrchové vody  

Vliv odvodn ění oblasti a změny hydrologických charakteristik - dokumentace hodnotí vliv na 
odvodnění oblasti jako zanedbatelný. Změny hydrologických charakteristik povrchových vod jsou 
rovněž hodnoceny jako nulové. 

Vliv na jakost povrchových vod  - ovlivnění kvality povrchových vod je hodnoceno jako prakticky 
nulové. Z areálu nebudou do vod povrchových odváděny žádné odpadní vody. Splaškové odpadní 
vody v množství 2 149 m3 za rok budou odváděny veřejnou kanalizací na městskou biologickou 
ČOV. 

Vliv na podzemní vody 

Vliv na hladiny a proud ění podzemní vody - ovlivnění hydrogeologického režimu na ploše 
staveniště není očekáváno. Zasakování dešťových vod z areálu (cca 2 570 m3/rok) nepovede 
k ovlivnění hydrogeologického režimu podzemních vod. V podstatě bude zachován stávající stav, 
kdy většina dešťových srážek na nezpevněné ploše zasakuje do podzemí, a pouze část je 
odváděna povrchovým odtokem a likvidována odparem. 

Vliv na kvalitu  podzemních vod - ovlivnění kvality podzemních vod je hodnoceno jako velmi nízké 
a prakticky zanedbatelné. Dešťová kanalizace z parkoviště bude vybavena odlučovačem ropných 
látek, který zajistí požadovanou úroveň ukazatelů znečištění zasakovaných dešťových vod. Riziko 
znečištění podzemních vod v případě havarijní situace je s ohledem na navržený systém 
odvodnění areálu hodnoceno jako nízké. Případný únik bude zachycen v ORL ev. v retenční 
nádrži. 

Vliv na vodní zdroje  - není očekáván. 
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Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody jako nízké až 
zanedbatelné. Významné negativní ovlivnění současného stavu není očekáváno. S uvedenými 
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Předložená dokumentace řeší problematiku vlivů na povrchové i podzemní vody dostatečným 
způsobem. Návrh zasakování dešťových vod vychází z předběžných HG posouzení a modelů. 
Uváděné závěry lze považovat za adekvátní s tím, že musí být v další fázi přípravy stavby 
ověřeny průzkumem. 

V navazujících etapách přípravy záměru je nezbytné se problematikou ochrany povrchových i 
podzemních vod dále zabývat ve smyslu navržených opatření. 

Vlivy na p ůdu 

Zábor zem ědělské p ůdy  v rozsahu cca 3,8 ha hodnotí dokumentace jako významný zásah bez 
dopadu na využití okolní zemědělské půdy. Dotčená půda je zařazena do III. třídy ochrany, zábor 
ZPF je vzhledem k poloze pozemků a vymezení jejich funkce územním plánem akceptovatelný. 
Stavbou nedojde k dotčení ploch určených k plnění funkcí lesa. 

Vliv na zne čišt ění půdy  je hodnocen jako minimální, bez rizika. 

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou, obsahuje podstatné informace a 
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek. 

Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.  

Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prost ředí hodnotí dokumentace jako zanedbatelné a nevýznamné. Vlivy na 
přírodní zdroje jsou vyloučeny.  

Hodnocení: Posouzení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje odpovídá charakteru 
záměru a zájmového území. Bez připomínek. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru  a faunu – jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Na lokalitě nebyl s vyjímkou jednoho 
druhu (čmelák při sběru potravy) zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, 
lokalita není z botanického a zoologického hlediska vyjímečná ani hodnotná. 

Vlivy na významné krajinné prvky  – záměr nezasahuje do žádného VKP a nebudou tedy 
dotčeny, vlivy na VKP jsou hodnoceny jako nulové. 

Vlivy na územní systém ekologické stability  - v zájmovém území stavby se prvky ÚSES 
nenacházejí a nejsou dotčeny. 

Vlivy na zvlášt ě chrán ěná území  - v zájmovém území stavby se ZCHÚ nenacházejí a nejsou 
dotčena. 

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází zejména z charakteru zájmového 
území a výsledků provedených průzkumů na dotčené ploše i v jejím bezprostředním okolí. 

Způsob hodnocení lze považovat za dostačující; s uvedenými závěry lze souhlasit bez 
připomínek. 

Vlivy na krajinu 

Vliv záměru na krajinu je hodnocen na základě charakteru dotčeného místa stavby a vlastního 
záměru. Dokumentace předpokládá pouze velmi malé ovlivnění krajinného rázu. 
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V příloze č. 13 jsou doplněny vizualizace stavby – pohledy na umístění stavby do území a okolní 
prostředí. Na těchto vizualizacích je patrné zasazení stavby do terénu, výsadby na ploše areálu i 
prvky okolní krajiny. 

Závěrem je konstatováno, že záměr nebude mít negativní dopad do zákonných kritérií a do znaků 
jednotlivých charakteristik krajinného rázu.  

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny popisným způsobem bez využití podrobnější 
metodiky. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za plně 
akceptovatelný a se závěry lze souhlasit bez připomínek. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace uvádí, že záměr nebude mít vliv na hmotný majetek ani kulturní či historické 
památky.  

Hodnocení: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny na základě popisu 
zájmového území. S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob 
hodnocení lze považovat za dostačující. 

Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prost ředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti p řeshrani čních vliv ů 

Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro základní složky a faktory životního 
prostředí. Prezentované údaje vycházejí ze závěrů jednotlivých částí a kapitol dokumentace, 
včetně studií uvedených v přílohách dokumentace. 

Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít zásadní a významné negativní důsledky na 
jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním vlivem 
přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány. Celkově 
jsou vlivy hodnoceného záměru hodnoceny jako únosné a akceptovatelné, bez rizika nadlimitního 
znečišťování či poškozování životního prostředí v zájmovém území. 

Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Hodnocení 
využívá závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol. 

Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních stavech 

Dokumentace uvádí a hodnotí havarijní situace spojené s provozem posuzovaného záměru: 

− únik závadných látek, 

− požár. 

Popis případných dopadů na životní prostředí a navrhovaných preventivních opatření vychází 
z charakteru záměru, územních a technických možností navržené stavby.  

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru. 
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby na úrovni 
posuzování vlivů dostačující. Podrobnější specifikace všech opatření bude předmětem 
následujících etap přípravy a realizace záměru. 
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Závěr 

Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech výz namných p ředpokládaných 
důsledk ů realizace zám ěru na životní prost ředí. 

Lze se rovn ěž ztotožnit s názorem autor ů dokumentace, že zám ěr nep ředstavuje 
významnou a limitní zát ěž pro jednotlivé složky životního prost ředí. 

Popis sou časného stavu dot čeného území i hodnocení veškerých kladných i záporn ých 
vliv ů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prost ředí jsou v dokumentaci 
provedeny s podrobností odpovídající charakteru zám ěru a zájmového území.  

Ve všech významných oblastech byly zpracovány samos tatné studie, které vlivy na kvalitu 
ovzduší, vlivy hluku a vlivy na podzemní vody hodno tí na základ ě standardních postup ů a 
metodik. Výsledky t ěchto studií lze považovat za správné. 

Na základě všech zjišt ěných informací lze konstatovat, že údaje uvád ěné v dokumentaci lze 
souhrnn ě považovat za správné a dosta čující pro pot řeby hodnocení vliv ů na životní 
prost ředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska. 

Grafickou část dokumentace a prezentaci uvád ěných informací o sou časném stavu 
zájmového území a vlivech zám ěru na životní prost ředí lze hodnotit jako dosta čující. 
Podrobn ější zpracování by v n ěkterých oblastech (obrázky v textu dokumentace, gra fické 
výstupy hlukové studie apod.) p řispělo k v ětší srozumitelnosti a názornosti dokumentace. 

Metody a zp ůsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dosta čující. 
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodi ka, která by vyžadovala odborn ější 
posouzení nebo výklad.  

II.3. Pořadí variant z hlediska vliv ů na životní prost ředí 

Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Hobby Market Kladno“ v jedné projektové aktivní 
variantě.  

Jiné aktivní varianty řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny. 

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena 
standardní formou. Varianta posuzovaná v dokumentaci je v souladu s platným územním plánem 
sídelního útvaru města Kladna. 

II.4. Hodnocení významných vliv ů záměru na životní prost ředí přesahujících státní 
hranice 

Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru 
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru 
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci 
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je 
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. 

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je 
výstavba nového obchodního areálu na volných plochách navazujících na zastavěné území města 
Kladna. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v 
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Vlastní záměr není významným zdrojem emisí 
znečišťujících látek, není zdrojem významného množství a znečištění odpadních vod, není 
zdrojem významného hluku – nejde tedy o zdroj významnějšího znečišťování životního prostředí. 
Nejvýznamnějšími aspekty záměru z hlediska ochrany životního prostředí je zastavění dosud volné 
plochy zemědělské půdy a doprava generovaná posuzovaným záměrem. 

Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je 
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné 
nedostatky v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, 
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde 
především o následující oblasti: 

→ vodohospodářské řešení zaměřené na přirozenou likvidaci dešťových vod a ochranu 
povrchových vod; 

→ opatření na zdrojích hluku s cílem omezení emisí hluku ze stacionárních zdrojů, které 
budou součástí záměru; 

→ opatření k minimalizaci vlivů v etapě výstavby; 

→ architektonický návrh objektů s ohledem na umístění ve volném prostoru na pozadí lesních 
porostů; 

→ výsadby zeleně zaměřené na začlenění areálu od okolního prostoru. 

Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na vodohospodářské a 
architektonické řešení stavby, ochranu před nadměrným hlukem a znečištění ovzduší. Výstupy do 
okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk, …) lze očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty 
stanovené platnými právními předpisy. 

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování 
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru. 
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících 
správních řízení v rámci realizace a provozu záměru. 

Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem. 
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude 
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky návazných správních řízení ve 
smyslu složkových zákonů na ochranu životního prostředí a stavebního zákona. 

Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze postprojektové analýzy, kdy 
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů záměru z hlediska 
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření 
vůči případným rizikům a havarijním stavům. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na 
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších 
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí. 

Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a 
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a 
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru. 

Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu 
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je v 
návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a 
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět 
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je 
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně před nadměrným hlukem, opatření související 
s dopravním řešením a architektonickému řešení záměru, včetně výsadeb zeleně. 

K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající 
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení 
negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

Opatření k prevenci, vylou čení a snížení potenciálních nep říznivých vliv ů na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace zám ěru v návrhu stanoviska  pro 
příslušný úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který 
je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI 

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených 
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření. 
Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v plném znění v příloze č. 1 posudku.  

Uvedena jsou vyjád ření doru čená k dokumentaci . Vyjádření k oznámení jsou podrobně 
vypořádána v závěru zjišťovacího řízení a zohledněna v dokumentaci. 

Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko 
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku. 

V.1. Vyjád ření dot čených ú řadů státní správy 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Vyjádření k dokumentaci č.j. 010966/2014/KUSK ze dne 17.1.2014 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
dotčený správní úřad podal k předloženému záměru následující stanovisko: 

a) z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Orgán ochrany přírody nemá k předložené dokumentaci žádné námitky. 
Stanovisko o vlivech záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., bylo vydáno dne 4.12.2013 a zůstává v platnosti. 

Nevyžaduje další komentář. 

b) z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Záměrem vznikne stacionární zdroj znečišťování ovzduší – pila na přípravu 
dřevěných a ostatních materiálů. Na základě uvedených informací je zdroj 
zařazen jako nevyjmenovaný stacionární zdroj, neboť roční spotřeba materiálu je 
odhadována na cca 100 m3 a odhadované roční množství emisí TZL z provozu 
pily je cca 0,11 t. Dalšími nevyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší budou 
parkoviště pro osobní a nákladní automobily a pravděpodobně také záložní zdroj 
energie – dieselagregát o příkonu ca 180 kW. 

V případě, že záměrem vznikne nový vyjmenovaný stacionární zdroj podle 
přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává příslušný 
krajský úřad k těmto stacionárním zdrojům v souladu s ustanovením § 11 odst. 
2 zákona závazná stanoviska k umístění a stavbě povolení provozu z hlediska 
ochrany ovzduší, k řízením např. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 

V případě, že se bude jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj (neuvedený v 
příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší) požádá provozovatel nevyjmenovaného 
zdroje v souladu s § 11 odst. 3 zákona o vydání závazného stanoviska 
k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 
z hlediska ochrany ovzduší, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

V případě, že by kapacita parkoviště byla nad 500 parkovacích stání, je 
příslušné k vydání závazného stanoviska k umístění stavby podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo životního prostředí. 
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V případě realizace záměru - během přípravy staveniště vznikne krátkodobý 
plošný zdroj znečišťování ovzduší a je nutné důsledně dodržovat následující 
opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší: 

− Na všech místech a operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících 
látek do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy 
procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

− Pro snížení sekundární prašnosti v době realizace záměru musí být 
příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy areálu pravidelně 
čištěny a za suchého a větrného počasí kropeny. Všechna vozidla převážející 
prašný materiál musí být zakryta plachtou. 

− Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti na staveništi budou minimalizovány. 

Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a zpracovatel posudku se s nimi ztotožňuje. 
Požadavky na ochranu ovzduší jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou respektovány v 
navazující přípravě záměru. 

� K územnímu a stavebnímu řízení budou doložena závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle §11 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

� Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí: 

   a) budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí: 

− na všech místech a operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a 
s ohledem na technické možnosti bude dle povahy procesu používáno vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžící zařízení; 

− pro snížení sekundární prašnosti v době realizace záměru budou příjezdové a manipulační 
komunikace a pojezdové plochy areálu pravidelně čištěny a za suchého a větrného počasí kropeny;  

− všechna vozidla převážející prašný materiál musí být zakryta plachtou; 

− zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti na staveništi budou 
omezeny na technologické minimum, budou využívány uzavřené zásobníky, volně ložený materiál 
bude překryt plachtou. 

� Bude zajištěna ochrana ovzduší při výstavbě v rozsahu opatření zahrnutých v plánu organizace výstavby. 

� Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s platnými právními předpisy, budou 
prováděna pravidelná měření emisí podle požadavků příslušných předpisů a údržba technologie tak, aby 
množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno. 

c) z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

za předpokladu, že vzniklé odpady budou přednostně využívány a odstraňovány 
budou až v případě, že nebude reálná možnost jejich využití, Krajský úřad 
s realizací záměru souhlasí a nemá další připomínky. 

Nevyžaduje další komentář. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo 
nemá připomínky. 

Nevyžaduje další komentář. Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska. 
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Krajská hygienická stanice St ředočeského kraje se sídlem v Praze 

Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC59858/2013 ze dne 7.1.2014 

KHS jako dotčený správní úřad zaujala následující stanovisko: K předložené 
dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Hobby Market Kladno“ 
po zhodnocení souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
nemáme námitky. 

V rámci zkušebního provozu zařízení bude požadováno ověření splnění hygienických 
limitů hluku provedením měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby 
během zkušebního provozu zařízení. 

Zpracovatel se s požadavkem na ověření splnění hygienických limitů ztotožňuje, požadavek je 
zohledněn v návrhu stanoviska. 

� Ke kolaudačnímu řízení bude doložen souhlas příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví s provozem 
stavby. Ve zkušebním provozu stavby bude provedeno ověření hlukové zátěže u nejbližších obytných 
objektů (chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb) provozem obchodního 
centra. V případě překročení hygienických limitů budou analyzovány jeho příčiny a podle potřeby budou 
navržena a realizována potřebná protihluková opatření. 

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Praha, odd. integrace 

Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1011028.003/11/PPA ze dne 29.4. 2011 

Oddělení odpadového hospodá řství 

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Oddělení ochrany ovzduší 

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Oddělení ochrany vod  

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Oddělení ochrany p řírody  

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Oddělení ochrany lesa  

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na životní 
prostředí připomínky. 

Nevyžaduje další komentář. 
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Povodí Vltavy, státní podnik 

Vyjádření k dokumentaci, zn.: 1655/2014-242-Ka, SP-2014/4661 ze dne 13.1.2014 

Povodí Vltavy jako správce povodí, který vykonává správu dílčího povodí Dolní Vltavy, 
podle ustanovení ů 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, dává k záměru následující 
vyjádření: 

Prostory Hobby Marketu, v nichž by docházelo ke skladování závadných látek (ředidla 
apod.), je třeba z vodohospodářského hlediska náležitě zabezpečit. 

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska. 

� Ke stavebnímu řízení budou specifikována místa pro skladování látek nebezpečných vodám, bude 
navrženo zabezpečení skladovacích prostor vůči případnému úniku těchto látek a znečištění vod. 

V.2. Vyjád ření dot čených územních samosprávných celk ů 

Středočeský kraj 

Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 014995/2014/KUSK ze dne 20.1.2014 

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal 
dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., a ve smyslu § 8 odst. 3) téhož zákona 
vydává toto vyjádření: 

Středočeský kraj nesouhlasí s výsledky posuzování záměru „Hobby Market Kladno“ a 
požaduje akceptování stanoviska města Kladno. 

1) Statutární město Kladno trvá na tom, aby zásobování záměru bylo vedeno pouze po 
rychlostní komunikaci R7 a vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy i 
nadále podmiňuje realizaci záměru výstavbou kruhového objezdu na křižovatce 
ulic Arménská a Pražská. 

2) Z výsledků rozptylové studie vyplývá zvýšení zátěže obyvatel domů č.p. 2646, 2647, 
2648 a 2655 (ul. Hřebečská a ul. V Bažantnici) prachovými částicemi frakce PM10 a 
benzenem. Statutární město Kladno požaduje, aby byla v této souvislosti navržena 
a realizována opatření, kompenzující negativní vliv zhoršení kvality ovzduší na 
zdraví obyvatel uvedených domů. Opatření je možné realizovat prostřednictvím 
Kompenzačního fondu Statutárního města Kladna. 

Zpracovatel posudku se s částí uvedených požadavků ztotožňuje. Požadavek, aby zásobování 
záměru bylo vedeno pouze po rychlostní komunikaci R7 a následnými komunikacemi (I/61) ze 
severu je v podmínkách stanoviska zohledněn. Vzhledem k tomu, že není známo umístění zdrojů 
zásobování (velkoobchodní sklady, výrobci) nelze zcela vyloučit, že část zásobování bude přijíždět 
od západu od Rakovníka nebo Karlových Varů (po R6) nebo od jihu od Berouna (po D8 a 
následně po I/101). Pak by bylo logické, aby taková vozidla nezajížděla až k Praze a ke svému cíli 
přijížděla po nejkratší trase (I/61 od jihu). Ve všech ostatních případech musí provozovatel zajistit, 
aby dopravní trasa pro zásobování centra vedla po silnici R7. 

Realizace kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská a Arménská by zcela jistě pomohla 
plynulosti dopravy v tomto dopravním uzlu. Stávající dopravní zatížení křižovatka absorbuje bez 
větších kapacitních problémů. Realizací záměru dojde k prodloužení čekací doby a fronty 
v nejvytíženějších hodinách dne. Na druhou stranu posuzovaný záměr „Hobby Market Kladno“ 
nebude jediným a ani ne největším cílem dopravy v lokalitě. Proto by bylo logické, aby se na 
řešení této křižovatky podílely všechny subjekty, které generují dopravní zátěž v této části města. 
V tomto smyslu je požadavek na řešení kruhového objezdu zohledněn v návrhu stanoviska. 
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Rozptylová studie uvádí a hodnotí míru znečištění ovzduší způsobenou navrhovaným záměrem. 
Uvedené objekty v ulici Hřebečská a V Bažantnici jsou umístěny nejblíže k záměru a tudíž budou 
imisemi znečišťujících látek ze zdrojů souvisejících se záměrem ovlivněny nejvíce ze všech 
hodnocených výpočtových bodů. Tento závěr dokládají i pole imisních koncentrací hodnocených 
látek, kde nejvyšších hodnot je dosahováno v prostoru záměru a z dotčených objektů pak u domů 
v ulici Hřebečská, resp. V Bažantnici. Současně je však konstatováno, že i v těchto 
nejzatíženějších bodech dosahuje přírůstek k imisním koncentracím vlivem navrženého záměru 
zanedbatelných hodnot. Nárůsty ročních průměrných koncentrací jsou u PM10 na úrovni 0,1499 
µg/m3 (0,37 % imisního limitu IHr = 40 µg/m3), u NO2 na úrovni 0,0873 µg/m3 (0,22 % imisního 
limitu IHr = 40 µg/m3), u benzenu 0,0024 µg/m3 (0,05 % imisního limitu IHr = 5 µg/m3). 
Z uvedených hodnot je zřejmé, že příspěvky provozu navrhovaného záměru k imisním 
koncentracím znečišťujících látek jsou zcela zanedbatelné, nedosahují platných limitů ani 
nemohou vést k jejich překračování. 

Primární opatření k ochraně ovzduší jsou zakomponována do technického řešení záměru. Další 
případné kompenzace, pokud budou požadovány, musí být adekvátní vlivům vyvolaným 
konkrétním záměrem. Požadavek na účast v rámci Kompenzačního fondu města Kladna je v tomto 
smyslu zohledněn v návrhu stanoviska.  

� Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o spoluúčasti oznamovatele na Kompenzačním fondu 
Statutárního města Kladna mezi oznamovatelem a zástupci Statutárního města Kladna. Dohoda bude 
obsahovat mimo jiné stanovení podílu oznamovatele na výstavbě kruhové křižovatky ulic Pražská a 
Arménská, jejíž výstavbou město podmiňuje realizaci záměru. 

� Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude přednostně vedena po silnici R7 a I/61 s příjezdem 
po ulici Pražské a Arménské ze severního směru. Zásobování bude organizováno výhradně v denní dobu 
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní doprava pro areál 
omezena na minimum. Taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích bude dopravní 
obsluha nákladní dopravou provozována pouze ve vyjímečných případech. 

Statutární m ěsto Kladno 

Vyjádření k dokumentaci č.j.: OŽP/176/14 ze dne 13.1.2014 

Statutární město Kladno souhlasí s realizací záměru za těchto podmínek: 

1) Statutární město Kladno trvá na tom, aby zásobování záměru bylo vedeno pouze po 
rychlostní komunikaci R7 a vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy i 
nadále podmiňuje realizaci záměru výstavbou kruhového objezdu na křižovatce 
ulic Arménská a Pražská. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s částí uvedených podmínek. Požadavek, aby zásobování 
záměru bylo vedeno pouze po rychlostní komunikaci R7 a následnými komunikacemi (I/61) ze 
severu je v podmínkách stanoviska zohledněn. Vzhledem k tomu, že není známo umístění zdrojů 
zásobování (velkoobchodní sklady, výrobci) nelze zcela vyloučit, že část zásobování bude přijíždět 
od západu od Rakovníka nebo Karlových Varů (po R6) nebo od jihu od Berouna (po D8 a 
následně po I/101). Pak by bylo logické, aby taková vozidla nezajížděla až k Praze a ke svému cíli 
přijížděla po nejkratší trase (I/61 od jihu). Ve všech ostatních případech musí provozovatel zajistit, 
aby dopravní trasa vedla po silnici R7. 

Realizace kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská a Arménská by zcela jistě pomohla 
plynulosti dopravy v tomto dopravním uzlu. Stávající dopravní zatížení křižovatka absorbuje bez 
větších kapacitních problémů. Realizací záměru dojde k prodloužení čekací doby a fronty 
v nejvytíženějších hodinách dne. Na druhou stranu posuzovaný záměr „Hobby Market Kladno“ 
nebude jediným a ani ne největším cílem dopravy v lokalitě. Proto by bylo logické, aby se na 
řešení této křižovatky podílely všechny subjekty, které generují dopravní zátěž v této části města. 
V tomto smyslu je požadavek na řešení kruhového objezdu zohledněn v návrhu stanoviska. 
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� Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o spoluúčasti oznamovatele na Kompenzačním fondu 
Statutárního města Kladna mezi oznamovatelem a zástupci Statutárního města Kladna. Dohoda bude 
obsahovat mimo jiné stanovení podílu oznamovatele na výstavbě kruhové křižovatky ulic Pražská a 
Arménská, jejíž výstavbou město podmiňuje realizaci záměru. 

� Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude přednostně vedena po silnici R7 a I/61 s příjezdem 
po ulici Pražské a Arménské ze severního směru. Zásobování bude organizováno výhradně v denní dobu 
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní doprava pro areál 
omezena na minimum. Taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích bude dopravní 
obsluha nákladní dopravou provozována pouze ve vyjímečných případech. 

2) Z výsledků rozptylové studie vyplývá zvýšení zátěže domů č.p. 2646, 2647, 2648 a 
2655 (ul. Hřebečská a ul. V Bažantnici) prachovými částicemi frakce PM10 a 
benzenem. Statutární město Kladno požaduje, aby byla v této souvislosti navržena 
a realizována opatření, kompenzující negativní vliv zhoršení kvality ovzduší na 
zdraví obyvatel uvedených domů. Opatření je možné realizovat prostřednictvím 
Kompenzačního fondu Statutárního města Kladna. 

Rozptylová studie uvádí a hodnotí míru znečištění ovzduší způsobenou navrhovaným záměrem. 
Uvedené objekty v ulici Hřebečská a V Bažantnici jsou umístěny nejblíže k záměru a tudíž budou 
imisemi znečišťujících látek ze zdrojů souvisejících se záměrem ovlivněny nejvíce ze všech 
hodnocených výpočtových bodů. Tento závěr dokládají i pole imisních koncentrací hodnocených 
látek, kde nejvyšších hodnot je dosahováno v prostoru záměru a z dotčených objektů pak u domů 
v ulici Hřebečská, resp. V Bažantnici. Současně je však konstatováno, že i v těchto 
nejzatíženějších bodech dosahuje přírůstek k imisním koncentracím vlivem navrženého záměru 
zanedbatelných hodnot.  

Nárůsty ročních průměrných koncentrací jsou u PM10 na úrovni 0,1499 µg/m3 (0,37 % imisního 
limitu IHr = 40 µg/m3), u NO2 na úrovni 0,0873 µg/m3 (0,22 % imisního limitu IHr = 40 µg/m3), u 
benzenu 0,0024 µg/m3 (0,05 % imisního limitu IHr = 5 µg/m3). Z uvedených hodnot je zřejmé, že 
příspěvky provozu navrhovaného záměru k imisním koncentracím znečišťujících látek jsou zcela 
zanedbatelné, nedosahují platných limitů a nemohou vést k jejich překračování.  

Primární opatření k ochraně ovzduší jsou zakomponována do technického řešení záměru. Další 
případné kompenzace, pokud budou požadovány, musí být adekvátní vlivům vyvolaným 
konkrétním záměrem. Požadavek na účast v rámci Kompenzačního fondu města Kladna je v tomto 
smyslu zohledněn v návrhu stanoviska.  

� Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o spoluúčasti oznamovatele na Kompenzačním fondu 
Statutárního města Kladna mezi oznamovatelem a zástupci Statutárního města Kladna. Dohoda bude 
obsahovat mimo jiné stanovení podílu oznamovatele na výstavbě kruhové křižovatky ulic Pražská a 
Arménská, jejíž výstavbou město podmiňuje realizaci záměru. 

3) V koncepci návrhu ozelenění areálu je navržena liniová výsadba Tilia euchlora, jejíž 
nektar může být pro včely medonosné, čmeláky a ostatní hmyz toxický. Z tohoto 
důvodu požadujeme nahrazení tohoto druhu dřeviny jiným, pro hmyz bezpečným. 

Uvedený požadavek je zahrnut v podmínkách stanoviska. Konkrétní a podrobný projekt výsadeb 
zeleně bude předložen a projednán v dalším stupni projektové přípravy stavby. Původně navržený 
druh Tilia euchlora může být nahrazen např. domácím druhem Tilia platyphyllos, případně i jinou 
vhodnou dřevinou, podle požadavků příslušného orgánu ochrany přírody.  

� Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně na plochách navrženého obchodního areálu. 
Pro výsadbu je vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním 
podmínkám a charakteru území. Výsadby by měly být výškově a prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu 
výsadeb bude konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb. 
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4) Požadujeme, aby hluková studie byla doplněna o posouzení u stacionárních zdrojů 
hluku umístěných na střeše záměru, o měřící body v ulici Generála Selnera, které 
budou umístěny ve stejné úrovni jako zdroj hluku. Tímto opatřením 
minimalizujeme pravděpodobnost obtěžování obyvatel vyšších pater nadměrným 
hlukem, například provozem zdrojů vzduchotechniky, u které se v dokumentaci 
očekává v extrémních případech nepřetržitý provoz. 

Hluková studie, která je součástí dokumentace, obsahuje měření hlukové zátěže i modelový 
výpočet v referenčním bodě č. 4 – ul. Generála Selnera 3256, ve výšce 10,7 m nad terénem, výška 
střechy OC je 11,0 m vůči patě objektu BD. Tyto údaje vyplývají z protokolu o měření, v samotné 
hlukové studii zdůrazněny nejsou. Jak ukazuje následující tabulka, jsou v uvedené výšce 10,7 m 
nad terénem vypočteny nejvyšší hodnoty ekvivalentní hladiny hluku na fasádě bytového domu. 
Níže i výše od této úrovně jsou hladiny hluku nižší. Je to dáno vzdáleností výpočtového bodu od 
zdroje, která je v této výšce nejkratší. 

V tomto výpočtovém bodě s výškou 10,7 m nad terénem byl rovněž výpočtový model kalibrován na 
základě naměřených hodnot tak, aby byla zajištěn co největší soulad hodnot zjištěných měřením a 
výpočtem. 

V RB č. 4 (ul. Generála Selnera 3256) uvádí hluková studie tyto výsledky. 

LAeq (dB) stacionární zdroje LAeq (dB) doprava LAeq (dB) celkový hluk RB 

Nyní Výhled Nárůst Nyní Výhled Nárůst Nyní Výhled Nárůst 

V denní době 

4 47,1 47,1 0,0 47,7 48,0 0,3 50,4 50,6 0,2 

V noční době 

4 47,1 47,1 0,0 40,6 --- --- 48,0 48,0 0,0 

Základní niveleta stávajícího objektu OC Oáza je dle předložených řezů na úrovni 385,60 m n.m., 
výška objektu je 9 m tj. 394,6 m n.m. Nově navrhovaný objekt Hobby Market Kladno má základní 
niveletu ve výšce 384 m n.m. (část pozemku bude na tuto kótu navezena) s výškou atiky 8 m a 
z části (v místech administrativních vestavků) s výškou atiky 10,85 m (na této části nejsou 
umístěny žádné zdroje hluku).  

Nárůst hluku z nových stacionárních zdrojů objektu Hobby Market Kladno je vzhledem k umístění 
záměru nulový, jak vyplývá z výsledků hlukového modelu. V zájmovém území dominuje hluk 
z dopravy. V RB 4 (ul. Generála Selnera) se navíc výrazným dominantním vlivem projevuje hluk ze 
stacionárních zdrojů na OC Oáza, který se nachází cca 30 m od bytového domu. Objekt Hobby 
Marketu se nachází ve vzdálenosti cca 180 m a vlivy zde umístěných stacionárních zdrojů hluku se 
u bytového domu na Ulici Generála Selnera nijak neprojeví. 

Z důvodu objektivity byl výpočet hluku stacionárních zdrojů v RB 4 doplněn o hodnoty hladiny 
hluku v různých výškách, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  

Výška m nad terénem LAeq (dB), den LAeq (dB), noc 

3 m 46,9 46,9 

9 m 46,8 46,8 

10,7 47,1 47,1 

12 m 46,7 46,7 
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Na základě zjištěných informací je v návrhu stanoviska uveden požadavek, aby v dalším stupni 
projektové přípravy stavby byly upřesněny hlukové parametry jednotlivých zdrojů hluku, a 
specifikována opatření ke snížení vlivů hluku u nejbližších obytných objektů či v chráněném 
venkovním prostoru. 

� Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o 
technologických zařízeních a provozu obchodního centra. V rámci studie budou navržena taková 
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku 
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce 
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu. Dodržování nejvyšší přípustné hladiny 
hluku na hranici areálu, resp. v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru, resp. 
chráněném venkovním prostoru staveb bude doloženo výpočtově. 

5) Rovněž upozorňujeme na fakt, že objekty v ul. Generála Selnera jsou v akustickém 
modelu zadány velmi zjednodušeně a neodpovídají tak reálnému provedení stavby. 
Výstupy z modelu jsou poté zmenšené, na hranici srozumitelnosti, bez uvedení 
použitého měřítka. Technické zdroje hluku, které jsou popsány na str. 21 
v kapitole „Vzduchotechnika a klimatizace“ včetně jejich počtu, účelu a rozmístění, 
se v akustické studii neobjevují. Stacionární zdroje hluku jsou v akustické studii 
na str. 6 pouze modelovány v počtu a umístění „dle obdobných provozů“. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s tou částí připomínky, která hodnotí grafickou část tištěné 
podoby hlukové studie. Grafické výstupy studie (str. 19-22) jsou jen obtížně čitelné a srozumitelné, 
označení referenčních bodů je prakticky nečitelné, takže jednotlivé body nelze jednoznačně 
identifikovat, pouze s pomocí popisu jejich umístění na str. 13 studie lze odhadovat, kde který bod 
leží. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že jde o chybu tisku při formátování 4 stránek se 
zmíněnými situacemi. Tento nedostatek je zřejmý při studiu elektronické podoby hlukové studie, 
kde jsou grafické výstupy naformátovány správně na šířku stránky a navíc lze obrázky zvětšit, 
přičemž vyniknou i podrobnosti v tisku obtížně čitelné. Měřítko se u těchto výstupů běžně neuvádí, 
protože jde o model vytvořený pro potřeby studie a nikoli o exaktní mapový podklad. Je 
samozřejmé, že objekty v modelu vycházejí z reálných rozměrů a vzdáleností. 

Na straně 21 dokumentace je popsáno řešení vzduchotechniky, která částečně představuje rovněž 
zdroje hluku. Popis zdrojů hluku je však proveden v kapitole B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření. 
Zde je uvedeno: „V současné době není znám přesný počet vyústění vzduchotechniky, 
z obdobných provozů lze uvažovat celkem 7 výduchů vzduchotechniky + 4 ks sání umístěných 
v úrovni střechy daného objektu.“  

Hluková studie pak uvádí popis zdrojů hluku v části E. Charakteristika zdrojů hluku (str. 6), včetně 
grafického znázornění jejich umístění (str. 7). Zde se uvádí celkem 6 výduchů vzduchotechniky 
umístěných nad úrovní střechy daného objektu a celkem 5 objektů pro sání vzduchu ve výšce cca 
3 m nad terénem. Uvedený výčet a popis zdrojů hluku je pro potřeby hlukové studie ve fázi 
posuzování vlivů na životní prostředí plně dostačující. Technické řešení navrhované stavby není 
v této fázi přípravy záměru většinou ani na úrovni územního řízení, přičemž podrobné řešení 
stavby je předmětem až projektu pro stavební povolení. Pro lze akceptovat, že se při hodnocení 
vychází z obdobných provozů a zkušeností z již podrobnějších projektů a realizovaných staveb.  

6) V dokumentaci není dostatečně vypořádána podmínka vznesená k oznámení 
záměru: 

V oznámení není zapracována výsadba stromů a další zeleně. Parkoviště by mělo 
být maximálně osázeno zelení, alespoň část jeho povrchu by měla zasakovat 
srážkové vody a mělo by mít světlý povrch, případně by mělo být řešeno kombinací 
různých povrchů. V dokumentaci by výsadba zeleně měly být zapracována 
s přednostním zastoupením stromové zeleně a geograficky původních druhů. K této 
podmínce je v dokumentaci jen stručný nástin řešení s odkazem na rozpracování a 
upřesnění v dalších stupních projektové dokumentace. 
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Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska. Podrobný návrh výsadeb zeleně, 
včetně zeleně na plochách parkoviště, navrhovaných druhů rostlin s grafickým znázorněním 
výsadeb bude předmětem dalších fází projektové přípravy stavby a bude projednán s příslušným 
orgánem ochrany přírody (životního prostředí). 

� Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně na plochách navrženého obchodního areálu. 
Pro výsadbu je vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním 
podmínkám a charakteru území. Výsadby by měly být výškově a prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu 
výsadeb bude konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb. 

� Materiálové a barevné řešení staveb obchodního centra bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly 
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev 
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky 
výraznou plochu. 

� Parkoviště a manipulační plochy budou navrženy a provedeny ve světlém barevném odstínu, případně 
budou tvořeny kombinací různých povrchů a barev. 

7) Statutární město Kladno požaduje, aby jeho zástupci byli seznámeni s konkrétním 
řešením výše uvedených podmínek a způsobem jejich zapracování do projektu. 

Požadavek na projednání konkrétního řešení a podmínek Statutárního města Kladna bude plněn 
v jednotlivých fázích přípravy záměru. Se zástupci města bude projednán návrh stanoviska, do 
jehož konečné podoby budou zapracovány připomínky k předloženému návrhu. Dále bude se 
zástupci města projednáván návrh projektové dokumentace v jednotlivých stupních (územní řízení, 
stavební řízení). Tento požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska. Tím bude splněn požadavek 
na konzultace a projednání konkrétních návrhů stavby, včetně její podoby a technického řešení. 

Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska: 

� Návrh projektové dokumentace bude v jednotlivých stupních (pro územní řízení, pro stavební povolení) 
projednán se zástupci města. V konečném návrhu předloženém k územnímu, resp. stavebnímu řízení, 
budou zapracovány oprávněné požadavky Statutárního města Kladna, které se budou týkat projektového 
řešení navrhované stavby.  

V.3. Vyjád ření veřejnosti 

V průběhu zjišťovacího řízení ani v průběhu zveřejnění dokumentace nebylo k oznámení ani 
k dokumentaci záměru „Hobby Market Kladno“ uplatněno žádné vyjádření veřejnosti. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU 
Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí pro záměr 

Hobby Market Kladno , 

zpracovaná projektantem Ing. RNDr. Danielou Pačesnou (č. autorizace 38495/ENV/11). 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření 
dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě prohlídky 
zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že 
posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný . 

Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně 
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé 
složky životního prostředí. 

Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v 
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí 
v zájmovém území záměru. 

Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a 
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru: 

→ vodohospodářské řešení zaměřené na přirozenou likvidaci dešťových vod a ochranu 
povrchových vod; 

→ opatření na zdrojích hluku s cílem omezení emisí hluku ze stacionárních zdrojů, které 
budou součástí záměru; 

→ opatření k minimalizaci vlivů v etapě výstavby; 

→ architektonický návrh objektů s ohledem na umístění ve volném prostoru na pozadí lesních 
porostů; 

→ výsadby zeleně zaměřené na začlenění areálu od okolního prostoru. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, 
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou 
zákony, a dalšími právními normami či předpisy. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až 
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách 
životního prostředí. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných 
negativních dopadů na životní prostředí. 

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování 
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z jeho provozu. Základní požadavky 
jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v rámci 
realizace a provozu záměru. 

Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu 
stanoviska formulovány podmínky, vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  STŘEDOČESKÉHO  KRAJE 
odbor životního prostředí a zemědělství 

 

 V Praze dne  ………  2014  

 Č.j.:  

 
STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIV Ů  PROVEDENÍ  ZÁM ĚRU 

NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 
 

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
I.   IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE 

1. Název záměru   

Hobby Market Kladno 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je výstavba a provoz nového obchodního centra v jihovýchodním okraji města 
Kladna, na okraji stávající zástavby podél ulice Arménská. Jedná se o dva samostatné objekty (Retail a 
Hobby Market) se společným napojením na dopravní a inženýrskou infrastrukturu, a společným 
venkovním parkovištěm. Retail je navržen k pronájmu různým provozovatelům, v objektu budou 4 
prodejní jednotky se samostatným zázemím a sklady. Objekt Hobby Market je koncipován jako jedna 
obchodní jednotka, maloobchodní prodejna průmyslového zboží pro dům a zahradu, včetně stavebních 
materiálů. 

Záměr je v souladu s územním plánem města Kladno. Stavba je situována na ploše s funkcí „Obslužná 
sféra“, kde hlavní funkcí je občanské vybavení. Zde umístěné podnikatelské činnosti a občanské 
vybavení jsou určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní 
zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení 
v této části území. 

Celková kapacita záměru :  Zastavěná plocha:    11 088 m2  

          Počet parkovacích stání:  212 stání pro OA 

3. Umístění záměru 

Kraj:      Středočeský 
Obec:     Kladno 
Katastrální území:  Kročehlavy 

4. Obchodní firma oznamovatele 

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. 
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5. IČ oznamovatele 

2837 5025 

6. Sídlo oznamovatele 

Václavské nám. 815/53, 110 00 Praha 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

1. Oznámení 

Oznámení záměru „Hobby Market Kladno“ zpracovala v březnu 2013 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
(držitelka autorizace č.j. 38495/ENV/11). 

Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 18.3.2013. 

2. Dokumentace 

Dokumentaci vlivů záměru „Hobby Market Kladno“ zpracovala v prosinci 2013 RNDr. Daniela 
Pačesná, Ph.D. (držitelka autorizace č.j. 38495/ENV/11). 

Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 12.12.2013. 

3. Posudek 

Posudek o vlivech záměru „Hobby Market Kladno“ zpracoval v červnu 2014 Ing. Alexandr Mertl 
(držitel autorizace dle § 19 zákona č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 
50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011).  

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 16.6.2013. 

4. Veřejné projednání 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Časový  průběh celého procesu posuzování: 

� Oznámení ve smyslu zákona zpracoval RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. - autorizovaná osoba ze 
zákona. 

� V zastoupení oznamovatele (UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.), který je investorem 
stavby, předložila oznámení RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. (DP Eco – Consult s.r.o.) k projednání 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ dne 18.3.2013. 

� Zjišťovací řízení zahájil Krajský úřad – odbor ŽPaZ vypravením oznámení dotčeným subjektům k 
projednání a vyjádření dne 22.3.2013 a zveřejněním informace o zahájení zjišťovacího řízení 
vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27.3.2013, sejmuto 12.4.2013. 

� Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ŽPaZ dne 24.4.2014 pod 
č.j.: 046695/2013/KUSK v zákonem stanovené lhůtě s konstatováním, že záměr bude dále 
posuzován podle zákona. Celkově bylo požadováno v dokumentaci navrhnout řešení záměru 
v souladu s územně plánovací dokumentací, doplnit vizualizaci záměru, přepracovat hlukovou 
studii, včetně měření hluku, navrhnout řešení dopravního napojení, ověřit hydrotechnické výpočty a 
vyhodnocení odvádění dešťových vod, navrhnout ozelenění areálu a navrhnout další kompenzační 
opatření. 
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� Závěr zjišťovacího řízení byl rozeslán dotčeným subjektům dne 2.5.2013, současně byla zveřejněna 
informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

� Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována RNDr. 
Danielou Pačesnou, Ph.D., autorizovanou osobou ze zákona. Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ byla 
předložena k projednání oznamovatelem dne 12.12.2014. 

� Dokumentace byla Krajským úřadem – odborem ŽPaZ vypravena k vyjádření dotčeným subjektům 
dne 30.12.2013, a zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dne 31.12.2013. 

� Posudek o vlivech záměru  na životní prostředí byl zadán Středočeským krajem Ing. Alexandru 
Mertlovi, autorizované osobě ze zákona. 

� Posudek byl doručen Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ dne 16.6.2014. 

Závěry zpracovatele posudku: 

 Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 Vlivy záměru „Hobby Market Kladno“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech 
podstatných hledisek. 

 K oznámení záměru „Hobby Market Kladno“ byla doručena 4 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 
2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti k oznámení nebylo doručeno. 

 K dokumentaci záměru „Hobby Market Kladno“ byla doručena 4 vyjádření dotčených úřadů státní 
správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti k dokumentaci nebylo 
doručeno. 

 Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení a dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Hobby Market 
Kladno“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i technického 
řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby. 

Závěry veřejného projednání: 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a 
veřejnosti: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 010966/2014/KUSK ze dne 17.1.2014) 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC 59858/2013 ze dne 7.1.2014) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1304138.002/14/PPA ze dne 29.1.2014) 

Povodí Vltavy, s.p.  
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 1655/2014-242-Ka, SP-2014/4661 ze dne 13.1.2014) 

Středočeský kraj 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 014995/2014/KUSK ze dne 20.1.2014) 
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Statutární město Kladno 
(Vyjádření k dokumentaci, ev.č.: 5173/2014, č.j.: OŽP/176/14 ze dne 13.1.2014) 

II. HODNOCENÍ ZÁM ĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti 

Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz nového obchodní centra na kraji města Kladna, v části 
Kročehlavy. Stavební pozemek je situován na nezastavenou zatravněnou plochu jižně od stávajícího OC 
Oáza. 

Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu na celou stavbu“. 

Předmětem záměru je výstavba nového obchodního areálu sestávajícího ze dvou samostatných 
nevýrobních objektů včetně nezbytného technického a provozního zázemí (zpevněné plochy pro parkoviště, 
chodníky, komunikace, zelené plochy). V areálu jsou navrženy objekty Hobby Market (HM) a Retailová 
prodejna (RP). Součástí areálu je vsakovací nádrž a řešení obratiště autobusové dopravy. 

Celková plocha řešeného území činí 39 955 m2, zastavěná plocha je navržena v rozsahu 11 088 m2, 
zpevněné plochy představují 13 017 m2,  plochy zeleně činí 15 422 m2, vsakovací nádrž o ploše 428 m2, 
objem 1 535 m3, počet parkovacích stání 212 stání pro osobní auta. 

Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Magistrát města Kladna, Odbor výstavby – oddělení 
územního rozhodování) je navržené umístění stavby v souladu se platným územním plánem sídelního útvaru 
města Kladna. Jedná se o plochu zařazenou pod č. 9 – Obslužná sféra. 

Objekt Retail o zastavěné ploše 2 127 m2 je situován v jihozápadní části řešeného území. Objekt bude 
rozdělen na 4 prodejní jednotky určené k pronájmu. Objekt je navržen jako jednopodlažní v rozměrech 42,45 
x 50,1 m a výšce atiky 7,2 m. 

Objekt Hobby Market o zastavěné ploše 8 961 m2 včetně venkovní zahrady s částečným zastřešením je 
navržen jako maloobchodní prodejna průmyslového zboží (stavebniny, potřeby pro kutily). Objekt je 
navržen jako jednopodlažní s dvojpodlažní vestavbou v prostoru hlavní vstupní části. Budova má rozměry 
115 x 68 m, a výšku 8,0 m (v jednopodlažní části), resp. 10,85 m (u dvojpodlažní vestavby). 

Součástí záměru je napojení na inženýrské sítě a nezbytné provozní a technické zázemí. Dopravní 
napojení areálu bude realizováno ze silnice I/61, ze severu přes ulici Pražskou a Arménskou, resp. z jihu přes 
ulici Arménskou a dále vjezd k OC Oáza. Vjezd pro zásobování bude ze stávající otočky autobusů MHD. 

V souvislosti s přípravou posuzovaného projektu byly zpracovány odborné studie: rozptylová studie, 
hluková studie, hydrogeologické posouzení, dopravní posouzení a vizualizace záměru. 

Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí 
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy provozu nového obchodního centra budou 
pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a 
znečištění ovzduší jak v okolí objektu, tak i podél příjezdových komunikací), ale i nakládání s odpadními 
vodami, ochrany přírody a krajiny, havarijního a požárního zabezpečení. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory, 
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími 
právními normami či předpisy. 
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Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako nízké a málo významné, 
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního 
prostředí. 

Výstavbou a provozem záměru „Hobby Market Kladno“ nebude při realizaci doporučených opatření 
významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí. 

Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní 
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany 
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných 
negativních dopadů na životní prostředí. 

Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření, 
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se 
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba a 
provoz obchodního centra v k.ú. Kročehlavy, na okraji stávající zástavby. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem a odpovídá environmentálním požadavkům na výstavbu a 
provoz výrobních areálů. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v souladu 
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení 
záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Detailnější řešení se předpokládá na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 
prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována 
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Hobby Market Kladno“ na životní 
prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně před nadměrným hlukem, opatření související s dopravním 
řešením a architektonickému řešení záměru, včetně výsadeb zeleně.  
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4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr „Hobby Market Kladno“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a 
hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení záměru nejsou 
předloženy ani hodnoceny. 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci 

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 6 vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních 
úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti k oznámení nebylo 
doručeno. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení, a byly 
zohledněny při zpracování dokumentace a posudku. 

V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 6 
vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných 
celků. Vyjádření veřejnosti k dokumentaci nebylo doručeno. Všechny požadavky a připomínky obsažené v 
doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky 
obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska. 

Vypořádání vyjádření k posudku 

Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku. 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Na základě oznámení záměru „Hobby Market Kladno“, dokumentace vlivů záměru „Hobby Market 
Kladno“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných  

v y d á v á 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 

k posouzení vlivů provedení záměru „Hobby Market Kladno“ na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že 
níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných 
k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny. 

Doporučená varianta: 

Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Hobby Market Kladno“ na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování příslušných 
níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
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Podmínky souhlasného stanoviska: 

I. Podmínky pro fázi přípravy 

1) K územnímu a stavebnímu řízení budou doložena závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle §11 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

2) K územnímu řízení bude navrženo vodohospodářské řešení areálu, jehož součástí bude: 

− zásobování pitnou vodou, 

− systém nakládání se splaškovými odpadními vodami, 

− systém nakládání s dešťovými vodami, včetně odlučovačů ropných látek, retenční a zasakovací 
nádrže dešťových vod a zasakovacího systému dešťových vod. 

3) Ke stavebnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem ověření a stanovení 
kapacity pro zasakování dešťových vod z areálu. Zasakovací systém bude kapacitně navržen pro 
odvádění veškerých dešťových vod zachycených v areálu obchodního centra. 

4) Srážkové vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch budou odváděny přes odlučovače 
ropných látek. Ke stavebnímu řízení bude navržen počet, umístění, typy a technické parametry 
odlučovačů ropných látek. Podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní 
úřad. 

5) Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vodoprávního úřadu ke stavbě zasakovacího systému a 
k jinému nakládání s povrchovými vodami. 

6) Ke stavebnímu řízení budou specifikována místa pro skladování látek nebezpečných vodám, bude 
navrženo zabezpečení skladovacích prostor vůči případnému úniku těchto látek a znečištění vod. 

7) K územnímu řízení bude doložen souhlas příslušného správního úřadu v lesním hospodářství se stavbou 
v ochranném pásmu lesa.  

8) Ke stavebnímu řízení bude doloženo rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 
V maximální míře budou zachovány perspektivní a zdravotně nepostižené dřeviny na ploše navrženého 
areálu. 

9) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně na plochách navrženého obchodního areálu. 
Pro výsadbu je vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním 
podmínkám a charakteru území. Výsadby by měly být výškově a prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu 
výsadeb bude konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb. 

10) Materiálové a barevné řešení staveb obchodního centra bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly 
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev 
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky 
výraznou plochu. 

11) Parkoviště a manipulační plochy budou navrženy a provedeny ve světlém barevném odstínu, případně 
budou tvořeny kombinací různých povrchů a barev. 

12) Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o 
technologických zařízeních a provozu obchodního centra. V rámci studie budou navržena taková 
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku 
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce 
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu. Dodržování nejvyšší přípustné hladiny 
hluku na hranici areálu, resp. v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru, resp. 
chráněném venkovním prostoru staveb bude doloženo výpočtově. 

13) Ke stavebnímu řízení bude zpracován přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a 
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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14) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh osvětlení obchodního areálu. Při návrhu je nutné respektovat 
požadavek na ochranu okolí před světelným smogem. Osvětlení bude navrženo tak, aby podíl světelného 
toku svítidel do horního poloprostoru nepřekročil 15 %, resp. nenarušoval blízkou obytnou zástavbu. 

15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh opatření proti působení radonu. 

16) Ke stavebnímu řízení bude vypracován seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných 
v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů 
v tomto seznamu bude proveden návrh na zařazení objektu podle §3 nebo vypracován protokol o 
nezařazení podle §4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií). 

17) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí: 

a) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu je nezbytné stanovit harmonogram 
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras. 

b) V plánu organizace výstavby bude zohledněn požadavek, aby příprava staveniště byla zahájena 
v období vegetačního klidu a mimo období hnízdění.  

c) Budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí: 

− na všech místech a operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a 
s ohledem na technické možnosti bude dle povahy procesu používáno vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžící zařízení; 

− pro snížení sekundární prašnosti v době realizace záměru budou příjezdové a manipulační 
komunikace a pojezdové plochy areálu pravidelně čištěny a za suchého a větrného počasí 
kropeny;  

− všechna vozidla převážející prašný materiál musí být zakryta plachtou; 

− zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti na staveništi 
budou omezeny na technologické minimum, budou využívány uzavřené zásobníky, volně ložený 
materiál bude překryt plachtou. 

d) Bude zajištěna minimalizace úkapů ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních 
prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat 
záchytné vany pod motory, převodovky, nástavby a konce hydraulických hadic. 

e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, bude 
zajištěno respektování příslušných předpisů a norem. 

f) Při nakládání s odpady bude zajištěno dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování 
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

g) Bude zpracován havarijní plán pro období výstavby pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo 
podzemních vod, který bude obsahovat opatření k prevenci havárie, opatření pro případ úniku 
ropných látek na staveništi a postup k odstranění následků případné havárie. Součástí havarijního 
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního 
prostředí, případně správců vodních toků. 

h) Organizace stavby bude navržena tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v okolí 
staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 
Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy budou realizovány 
výhradně v denní době. V noční době (mezi 2100 až 700) bude vyloučena stavební činnost 
s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava. V ranních a večerních hodinách (tj. od 600 do 700 a 
od 2100 do 2200) bude úplně vyloučen provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů. 

i) Podél celé západní strany staveniště, t.j vůči ulici Arménské, bude instalována mobilní protihluková 
stěna o výšce minimálně 3 m. 
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18) Návrh projektové dokumentace bude v jednotlivých stupních (pro územní řízení, pro stavební povolení) 
projednán se zástupci města. V konečném návrhu předloženém k územnímu, resp. stavebnímu řízení, 
budou zapracovány oprávněné požadavky Statutárního města Kladna, které se budou týkat projektového 
řešení navrhované stavby.  

19) Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o spoluúčasti oznamovatele na Kompenzačním fondu 
Statutárního města Kladna mezi oznamovatelem a zástupci Statutárního města Kladna. Dohoda bude 
obsahovat mimo jiné stanovení podílu oznamovatele na výstavbě kruhové křižovatky ulic Pražská a 
Arménská, jejíž výstavbou město podmiňuje realizaci záměru. 

20) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

21) Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán) 
s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a 
havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. 

II. Podmínky pro fázi realizace 

1) Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Stavba bude realizována 
s maximálním ohledem na okolí, bude zajištěno plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a zabezpečena důsledná a průběžná kontrola 
plnění příslušných opatření. 

2) Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany 
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku 
ropných látek). 

3) Bude zajištěna ochrana ovzduší při výstavbě v rozsahu opatření zahrnutých v plánu organizace výstavby. 

4) Nákladní vozidla budou podle potřeby před výjezdem ze staveniště na silniční síť očištěna. 

5) Nakládání s odpady po dobu výstavby bude odpovídat platné legislativě a schválenému plánu 
odpadového hospodářství Středočeského kraje. Odpady budou shromažďovány podle druhů na určeném 
místě, nebezpečné druhy budou shromažďovány ve vhodných prostředcích (sudy, kontejnery). 
V maximální míře bude prováděno využívání odpadů formou recyklace či materiálového využití. 

6) Stávající dřeviny, které budou zachovány, budou chráněny během výstavby před poškozením dle ČSN 
83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

7) Na plochách dotčených výstavbou bude v rámci konečných terénních úprav provedena vhodná technická 
a biologická rekultivace, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin. 

8) Před dokončením výstavby bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin dle projektu sadových úprav 
tak, aby vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, event. v nejbližším vhodném 
agrotechnickém termínu. 

9) Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle §11 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

10) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen souhlas příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví s provozem 
stavby. Ve zkušebním provozu stavby bude provedeno ověření hlukové zátěže u nejbližších obytných 
objektů (chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb) provozem obchodního 
centra. V případě překročení hygienických limitů budou analyzovány jeho příčiny a podle potřeby budou 
navržena a realizována potřebná protihluková opatření. 

11) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu 
jejich využití, resp. odstranění. 
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III. Podmínky pro fázi provozu 

1) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s platnými právními předpisy, budou 
prováděna pravidelná měření emisí podle požadavků příslušných předpisů a údržba technologie tak, aby 
množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno. 

2) Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby 
obchodního centra. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana povrchových a 
podzemních vod. 

3) Odpadní dešťové vody, které budou zasakovány, budou trvale splňovat požadavky stanovené příslušným 
vodoprávním úřadem. 

4) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, bude zajištěno v souladu 
s požadavky platných předpisů. 

5) Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude přednostně vedena po silnici R7 a I/61 s příjezdem 
po ulici Pražské a Arménské ze severního směru. Zásobování bude organizováno výhradně v denní dobu 
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní doprava pro areál 
omezena na minimum. Taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích bude dopravní 
obsluha nákladní dopravou provozována pouze ve vyjímečných případech. 

6) Zpevněné plochy v areálu v zimním období budou udržovány převážně mechanickým způsobem 
s omezením chemických prostředků. 

7) Odpovídajícím způsobem je třeba pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude zajištěna včasná 
náhrada. 

8) Je nutno omezovat vznik odpadů, zajistit jejich separovaný sběr a vzniklé odpady přednostně nabízet k 
jejich využití. 

 

 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele 
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným 
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným 
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Přehled použitých zdroj ů 

Pačesná D.: Hobby Market Kladno. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
03/2013 

Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, zn.: 046695/2013/KUSK ze dne 
24.4.2013 

Pačesná D.: Hobby Market Kladno. Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., 12/2013 

Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti  
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku 

Související právní předpisy a literatura 

http://kr-stredocesky.cz 

http://mestokladno.cz 
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Závěrečná doložka 

 

Datum zpracování posudku: 

červen 2014 

 

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku: 

Ing. Alexandr Mertl 

oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby, 
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků 

hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí 
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93 

 
Trstěnice 106 

569 57 Trstěnice u Litomyšle 
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku:    

 
…………………………………… 
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Přílohy 

V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru 
„Hobby Market Kladno“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 010966/2014/KUSK ze dne 17.1.2014) 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC 59858/2013 ze dne 7.1.2014) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1304138.002/14/PPA ze dne 29.1.2014) 

Povodí Vltavy, s.p.  
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 1655/2014-242-Ka, SP-2014/4661 ze dne 13.1.2014) 

Středočeský kraj 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 014995/2014/KUSK ze dne 20.1.2014) 

Statutární město Kladno 
(Vyjádření k dokumentaci, ev.č.: 5173/2014, č.j.: OŽP/176/14 ze dne 13.1.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 1 
(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, 

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A 
VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 























 

 

PŘÍLOHA 2 
 (AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








