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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
Pepper - Decor s.r.o. 

2. Identifikační údaje 
Identifikační číslo:    02538229  

DIČ:   CZ 02538229 

3. Sídlo (bydliště)  
 

Sídlo:   Pitterova 2855/11, 13000 Praha 3 - Žižkov 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele   
Jméno, Příjmení, titul a funkce:   Ing. Michal Zelinka, na základě plné moci   

Společnost:    RotaGroup s.r.o. 

Adresa:   Národní obrany 45, 160 00 Praha 6 

Telefon:    603 187 355 

Email:    michal.zelinka@rotagroup.cz 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje  

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

Název:  Stavební úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha   

Zařazení: 

Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1. kalorie II.: 

 Bod 5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických 
látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle Zákona 100/2001 Sb.  

2. Kapacita (rozsah) záměru   

 Kapacita z hlediska Bodu 5.6 – kapacitní spotřeba barev bude až 28 000 kg/rok, 
reálně však tohoto objemu nebude dosaženo;  

Ostatní  

 Maximální okamžité množství barev nepřekračuje 600 kg, množství ředidel 20 kg a 
čistidel 15 kg. 

 Plocha záměru je 2163 m2 – administrativa, výroba a skladování celkem  

 Parkovací místa spolu se záměrem nevznikají, budou využita stávající před halou – 17 
míst 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

Kraj:    Středočeský   

Okres:    Praha-východ  

Obec:   Říčany   

Katastrální území: Jažlovice   

Pozemky:         st. 158, 249/55, 249/69, 249/25  

Nejbližší obytné objekty se od záměrů se nachází: 

 Cca 690 m východním směrem od záměru se nachází rodinný dům č. p. 12 na stavební 
parcele číslo 3 v k. ú. Jažlovice, dále tímto směrem navazuje obytná zástavba obce.  

 Obytná zástavba obcí Chomutovice a Popovičky je vzdálena více než 1,3 km 
západním směrem.  

 Obytná zástavba Doubravice je pak vzdálena více než 950 m severním od záměru.  

Celkově lze konstatovat, že záměr je významně vzdálen od obytných sídel a obcí 
z hlediska běžných poměrů v České republice.  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Charakter záměru  

Firma Pepper Decor se dlouhodobě zabývá dekorací různorodých skleněných produktů 
(nápojové láhve, sklenice, obaly na kosmetiku, parfémy a výrobky osobní péče). Pro 
dekoraci produktů používá technologii zvanou sítotisk. Sítotisk využívá speciálních 
barev. Na konci výrobního procesu se produkt stane vysoce odolným proti mechanickým 
a chemickým vlivů, dekorace je nesmazatelná a neodnímatelná. 

Provoz haly bude vybaven novou výrobní technologií dekorace skleněných produktů 
sítotiskem.  

Možné kumulace vlivů s již realizovanými záměry  

 Záměr je umístěn v rámci rozsáhlé průmyslové zóny, vzhledem k tomu, že záměr je 
málo významný z hlediska dopravní zátěže, hluku i dalších vlivů lze předpokládat 
možné kumulace na úrovni neměřitelných hodnot v jednotlivých aspektech u 
obytné zástavby. Významnějším parametrem jsou emise těkavých organických 
látek, ty jsou diskutovány dále stejně jako ostatní parametry záměru. Zásadním 
faktorem pro zde uvedené hodnocení je i vysoká vzdálenost od obytné zástavby. 
Hlavními nájemci objektů v okolí jsou firmy DHL, Nagel, Vacant.  

 Stavbou strategického významu pro využití území je dálnice D1, která na jedné 
straně zajišťuje ideální dopravní obslužnost, na straně druhé přináší do území 
negativa v podobě zejména emisí znečišťujících látek a emisí hluku. Dálnice leží 
východně od posuzovaného záměru.  

Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době 
projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být 
součástí tohoto posuzování.  
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 
prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí  

Zdůvodnění potřeby záměru  

Oznamovatel prostřednictvím realizace záměru plánuje udržet a rozšířit své podnikání a 
realizovat přiměřený zisk při dodržení všech opatření k minimalizaci dopadů vlivu 
záměru na životní prostředí.  

Zdůvodnění umístění záměru  

Klíčové při výběru lokality bylo najít místo s dobrým dopravním napojením, územním 
plánem umožňujícím realizaci záměru a přístupem k inženýrským sítím. Navrhovaná 
lokalita všechny podmínky splňuje.   

Zvažované varianty  

Jednotlivé varianty byly zvažovány v rámci projektové přípravy, do tohoto dokumentu již 
vstupuje jediná varianta technologického uspořádání.  

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Stavební část změn objektu  

Záměr je umístěn v hale DC 1B Prologis Park D1 - West Praha, která stojí na parcele st. 
158 a 249/69.  

Na řešeném pozemku stojí nepodsklepená skladová a výrobní hala obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 239 x 42 m rozdělená na jednotlivé provozní jednotky. Předmětem 
řešení je provozní jednotka firmy Pepper Decor, která je součástí haly DC 1B Prologis 
Park D1 - West Praha. Rozměry provozní jednotky Pepper Decor jsou cca 51,5 x 42m. 
Součástí provozní jednotky Pepper Decor je jednopodlažní vestavek s nezbytným 
administrativním, sociálním a technickým zázemím. Tento vestavek je situován 
v severozápadním rohu objektu. Na vestavek přímo navazuje parkoviště osobních 
automobilů.  

Stavební úpravy nezmění velikost stávající zastavěné plochy ani obestavěný prostor.  

V rámci stavebních úprav dojde k drobným úpravám dispozice vestavku – dojde 
k vybudování nových šaten pro muže. WC pro muže pracující v hale bude umístěno 
v přízemí. Dále bude přerozdělením příček upraveno sociální zázemí.  

Změní se dělení jednotlivých prostor uvnitř haly a ve vestavku: 

Užitná plocha haly – provozní jednotky Pepper Decor:   1 901 m2 

Užitná plocha vestavku Pepper Decor:     218,2 m2 

Nosná konstrukce objektu je z železobetonového skeletu. Obvodový plášť je tvořen v 
úrovni –0,80 m do +1,00 m železobetonovým sendvičovým základovým prahem. Nad 
základovými prahy je do výšky +9,50 m použit lehký skládaný kovoplášť. Nosnou část 
skládaného kovopláště tvoří nosné kovové kazety tl. 100 mm, které jsou vyplněny tepelnou 
izolací z minerální vaty tl. 100 mm. V úrovni +9,50 m až po atiku +12,50 m je obvodový 
plášť tvořen TRIMO panely s minerální výplní tl. 120 mm.  

Střešní plášť - trapézový plech + minerální tepelná izolace + mPVC folie vyhovující 
požární zkoušce typu A, (schopnost nešířit požár). Atika je navržena do výškové úrovně 
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+12,5 m. Na střeše jsou navrženy prosvětlující světlíky a protipožární RWA klapky 
rozměru 2500x1500 a 2400x1500 se zasklením z polykarbonátových desek.  

Podlaha v hale a vestavku zůstane stávající, beze změn. Pouze v místech odstraněných 
dělících stěn – v případě narušení drátkobetonové vrstvy podlahy – dojde k přebetonování 
a začištění chybějící části.  

Vestavek je konstrukčně ohraničen zdivem Porotherm 30, zastropený je předepjatými 
panely spiroll.  V prostoru vestavků jsou použity SDK příčky tl. 125 a 100 mm. Nosný rošt 
je vyplněný akustickou izolací z minerálních vat kapotovaný deskami GKB tl. 12,5 mm. 
Nové vnitřní dělící konstrukce budou ze sádrokartonu. Je použito dvojité opláštění deskami 
tl. 12,5 mm, v místech s rizikem vyšší vlhkosti jsou použity desky impregnované. Tloušťka 
SDK příček je standardně 125 a 100 mm, v místě rozvodů zdravotních instalací jsou příčky 
rozšířeny na tloušťku až 300 mm. 

Ve všech nových místnostech je proveden minerální kazetový podhled s rastrem 600x600 
mm zavěšený ve výšce 3000 mm, v sociálním zařízení ve výšce 2400 mm nad podlahou. V 
podhledu jsou provedeny TZB rozvody. 

Napojení na dopravní systém 

Řešená stavba se nachází v extravilánu obce Jažlovice. Objekt je napojen přes areálovou 
komunikaci napojeny na stávající místní komunikaci ulici Zděbradská v logistickém areálu 
u obce Jažlovice ve Středočeském kraji. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

V rámci těchto stavebních úprav bude upravena STL plynovodní přípojka. Přípojné místo 
pro napojení výrobní technologie v objektu je stávající STL plynovod ve stávající 
regulační stanici na fasádě objektu. Uvedený tlak ve stávajícím STL plynovodu je 3,0 bar. 
Napojení výrobní technologie v hale je provedeno v regulační stanici, odbočkou ze STL 
přípojky, na které je osazen plynoměr a regulátor tlaku plynu. Z regulační stanice je plyn 
veden pod strop haly a k místům, kde bude osazena výrobní technologie. Přípojka STL 
plynu do objektu je provedena z areálového plynovodu o dimenzi DN40 a tlaku 300 kPa. 
Celkové dimenzování plynu ve vestavbě Pepper Decor je 210 m3/h, kde rozvod plynu v 
objektu je rozdělen na dvě větve, jedna pro technologii 175 m3/h, 50 kPa a druhá větev je 
pro vytápění objektu 35 m3/h, 2 kPa.  

Vytápění haly 

Vytápění haly zůstává beze změn pomocí třech podstřešních tmavých plynových 
infrazářičů – 2x plynový infrazářič Helios UD 40 o výkonu 2x 41kW a 1x plynový 
infrazářič Helios UD 50 o výkonu 49,5kW. Dispoziční úpravy tohoto projektu se týkají 
především administrativního vestavku. Vestavek je vytápěn stávajícím kotlem Buderus o 
výkonu 49 kW, nově bude přiřazen nástěnný plynový kondenzační kotel BUDERUS o výkonu 
22 kW.  

Celkový připojený výkon jednotky Pepper Decor činí 202,5 kW. 

Technologický ohřev  

Instalovaný příkon technologie bude maximálně 1,6 MW, jedná se o procesní nepřímý 
ohřev, jedná se o okamžitou maximální spotřebu hořáků, reálný provoz je dle 
provozovatele na úrovni 30% celkového příkonu, tedy do 480 kW.  
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Splašková kanalizace 

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod od nově osazených zařizovacích předmětů osazených 
v rámci dispozičních úprav sociálního zázemí. Návrh dispozičních úprav vycházel 
z požadavku na minimalizaci úprav rozvodů ZTI. Nové zařizovací předměty budou 
napojeny na stávající rozvody ZTI, případně na prodloužení jejich jednotlivých větví. 
Stávající rozvody jsou vedeny v instalačních příčkách, v podhledu, případně v podlaze. 

Vodovod 

Rozvody studené a teplé vody k nově navrženým zařizovacím předmětům při změně 
dispozice vestavku budou provedeny z plastového potrubí. Pitné rozvody jsou z potrubí 
PPR PN 16 a jsou tepelně izolovány.  

Větrání vestavku 

Přívod vzduchu je řešen přetlakově a odvod znečištěného vzduchu podtlakově s 
odvětráním vzduchu do vnějších prostor. 

Odvětrání haly 

Odvětrání znečištěného vzduchu z prostoru hal bude provedeno přes nástřešní ventilátory. 
Celkem je navržen 1 střešní ventilátor RJNL.3135.4A30 o vzduchovém výkonu 2700 m3/h. 
Ventilátory budou zajišťovat minimální výměnu vzduchu v prostoru průjezdu haly n=0,15 
za hodinu. Jako příslušenství budou s ventilátory dodány, tlumící sokle bez redukce. 
Spínání ventilátorů bude ruční pomocí ručního vypínače. Přívod čerstvého venkovního 
vzduchu bude podtlakově zajištěn pomocí odvodních střešních ventilátorů přes otevřené 
dveře případně pomocí přívodních teplovzdušných jednotek. Přívod vzduchu budou 
zajišťovat i teplovzdušné jednotky. 

Elektroinstalace 

Hala je připojena dvojicí paralelních kabelů AYKY J4 3x240+120 z NN rozvaděče TS. 

Lidské zdroje  

Počet zaměstnanců na směně:   na každé směně   13 osob  

Administrativní pracovníci:       10 osob 

Směnnost provozu  

Ve výrobních prostorách budou pracovat zaměstnanci v až třísměnném provozu, 
administrativní zaměstnanci budou pracovat jen ve směně denní. Celkem tedy je kapacita 
49 zaměstnanců.  

Technologie výroby - Sítotisk  

Proces, kterým se nanáší barva na láhve, se nazývá sítotisk. Tisková deska (síto) je 
vyrobena z nylonu nebo polyesteru v laboratoři, když je využito vytvrzení inkoustu UV 
zářením. Pokud jsou využité termoplastické barvy, potom je použito desek z nerezové 
oceli.  

Popis procesu: 

 skleněné láhve jsou manuálně vloženy do podavače dopravníku tiskařské linky,  

 mechanické zařízení je na podávacím páse rozmístí do předepsaných vzdáleností,  

 následně vstupují láhve do předehřívací pece, kde se zahřejí na předepsanou 
teplotu, aby byl tisk proveden za přesně stanovených podmínek pro lepší adhezi 
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barvy,  

 dopravník vede láhve dále na robotické rameno, které uchytí láhev,  

 následně je láhev nastavena automatickým kamerovým systémem do předepsané 
pozice a je proveden tisk,  

 dále vede dopravník láhve do UV vytvrzovací komory,  

(tento postup tisku může být opakován pro různé barvy)  

 na láhev nalepena ochranná folie za použití tepla a tlaku a láhev je dopravníkem 
vynesena na konec linky, kde ji obsluha ukládá do předepsaných obalů.  

Nakládání s barvami a ředily   

Barva je dodána v  kovových sudech, obvykle 10 až 25 kg balení a skladována ve stejných 
sudech, požadovány odstín je od výrobce barvy na objednaní. Ředidla a čistidla jsou 
skladována v originálních obalech. Zařízení je vybaveno skládkem se záchytnou vanou pro 
tyto barvy.  

Skladování hotových výrobků  

Je ve stejných kontejnerech na paletách, na kterých byly dovezeny láhve, průměrná váha 
palety je 150 – 200 kg.  

Pohled na tiskové zařízení  

 

Vizualizace zařízení  
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Vzorové zařízení pro sítotisk  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení stavby:  2014 

Dokončení stavby: 2014 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku 

Kraj:    Středočeský   

Okres:    Praha-východ  

Obec:   Říčany   

Katastrální území: Jažlovice 

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

Územní řízení podle stavebního zákona -  Městský úřad Říčany  

Stavební povolení podle stavebního zákona –  Městský úřad Říčany 

Alternativně je možné společné stavební a územní řízení.  

Kolaudace stavby –     Městský úřad Říčany 

Povolení vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle Zákona 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší.       Krajský úřad Středočeského kraje 

Schválení havarijního plánu příslušným úřadem, pokud bude dosaženo limitních hodnot.  
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda  
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Jažlovice 745537.  
 
Pozemky dotčené realizací záměru: 

 
Hala je již postavena a stojí na parcelách st. 158 a 249/69. Parcely 249/55 a 249/25 jsou 
dotčeny přeložkami sítí. Po provedení přeložky bude půda trávníku vrácena zpět na své místo. 
Pro zachování úrodnosti dojde k oddělenému sejmutí ornice a podorničí a jeho zpětnému 
vrácení. Záměr neznamená jakoukoliv změnu v zemědělském půdním fondu.  
 
Pozemky dotčené přeložkou sítí  

Charakteristika půdy  

BPEJ 

(2 a 3 číslo)  

Charakteristika 

48 Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny 
kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, 
permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez  
skeletu až  středně skeletovité, se sklonem k dočasnému,převážně 
jarnímu zamokření 

Třída ochrany půd 

Třídy ochrany ZPF stanovuje Vyhláška 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. 

Třídy ochrany půd: 
třída 
ochrany 

charakteristika 

IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu.  

Riziko poškození ZPF je sníženo i faktem, ze se jedná o fragment zachovalé půdy o nízké 
produkční schopnosti.  

Dotčení lesních pozemků  
Plánovaná stavba není navržena v ochranném pásmu lesa. Pro realizaci záměru bude třeba 
souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

Katastrální 
číslo 

pozemku 

Majitel Celková výměra 
pozemku (m2) 

Druh pozemku 
/ochrana 

st. 158 
ProLogis Czech Republic VI s.r.o. 

8 368 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
249/55 ProLogis Czech Republic VI s.r.o. 1 632 Orná půda/ZPF 
249/69 ProLogis Czech Republic VI s.r.o. 1 629 Ostatní plocha 
249/25 ProLogis Czech Republic VI s.r.o. 1 863 Ostatní plocha 

Katastrální číslo 
pozemku 

BPEJ Plocha celkem (m2) Třída ochrany 

249/55 54811 1 632 IV. 
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2. Voda 

Zásobování vodou 

Napojení je realizováno na stávající vodovodní rozvody v průmyslovém areálu. Provozovatel 
vodovodu a kanalizace je KSF spol. s.r.o., ta s realizací záměru předběžně souhlasila a nemá 
k záměru výhrady.   

Fáze realizace záměru 

Většina materiálů vyžadujících spotřebu vody - betonové směsi - budou dováženy připravené 
k použití. Voda bude v podstatě používána zejména ke skrápění ploch pro snížení prašnosti 
uvnitř haly a pro potřeby pracovníků stavby. Jedná se o zcela obvyklé spotřeby vody během 
výstavby.  
Fáze provozu záměru 

Pitná voda – veřejný vodovod  

1. Vody pro sociální zařízení  (WC a umývárny, administrativa - pitná voda)   

(Potřeba pitné vody je kvantifikována podle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích)  

 Směrná čísla roční potřeby vody: 

o Provozovny - WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování - 26 m3 

o Kancelářské budovy -   WC, umyvadla a tekoucí teplá voda - 14 m3 

Počty zaměstnanců, osob v rámci řešeného rozšíření maximum:   

 

o Zaměstnanci ve výrobě:   39 osob  

o Zaměstnanci v administrativě:  10 osob   

 

Výpočet spotřeby pitné vody po realizaci záměru  

o Celoroční spotřeba vody = 26 m3/rok * 39 osob + 14 m3/rok * 10 osob = 1 154 

m3/rok  

Technologické vody  

o Jedná se o mytí zařízení, podlah a podobně – odhadovaný objem je do 2000 
litrů za měsíc.  Tyto vody budou znečištěné prachem, částečně běžnými 
saponáty.  

Celkem spotřeba vody: 1154 m3 + 24 m3 = 1178 m3 za rok.  

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Fáze realizace  

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů), bude 
využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném 
množství z hlediska vlivů na životní prostředí.   

Fáze provozu 

Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC 

Příkon: Pi = 300 kW; Ps = 200 kW s předpokladem krátkodobé navýšení soudobého 
příkonu Psk = 250 kW. 

Fond pracovního týdne je 7 dní až 24 hodin denně.  
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Spotřeba tepla  

 Vytápění haly  

o Hodinová spotřeba zemního plynu maximální -  22 m3/h  

o Roční spotřeba zemního plynu -    38 000 m3/rok  

 Technologický ohřev  

o Hodinová spotřeba zemního plynu maximální -  175 m3/h  

o Roční spotřeba zemního plynu -    280 000 m3/rok  

 Celková spotřeba  

o Hodinová spotřeba zemního plynu maximální -  197 m3/h  

o Roční spotřeba zemního plynu -    318 000 m3/rok  

Ostatní surovinové zdroje pro výrobu  

 Spotřeba barev -       28 000 kg/rok  

 Spotřeba ředidel, mycích prostředků s VOC  -  1500 kg/rok     

 Spotřeba krycích folií -      15 t/rok  

 Dále bude výroba spojena s dalšími surovinami – maziva, čisticí prostředky, ochranné 
prostředky a podobě, nejedná se však o spotřeby významné.  

Pohonné hmoty 

Spotřeba pohonných hmot se bude lišit na základě použitého dopravního prostředku, 
vzdálenosti a dalších faktorů. Vyčíslit absolutně takovou spotřebu je jak v této fázi, tak 
provozu v podstatě nemožné – vzdálenosti jsou proměnné dle odběratelů. Vzhledem 
k rozsahu záměru nelze předpokládat, že by se jednalo o objemy významné mající 
signifikantní vliv na životní prostředí.  
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunikační napojení  

 

Měřené úseky dle sčítání dopravy 2010 dle ŘSD 

 

Jak je patrné z mapových příloh, záměr je napojen na dálniční síť skrze komunikaci 
Zděbradská. Vedení komunikace je mimo obytnou zástavbu. Napojení bude stávající.  
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Doprava spojená s výstavbou 

V rámci realizace výstavby bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa 
výroby na místo určení. Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to s ohledem 
na pracovní operace, které se budou provádět. Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb 
bude četnost dopravy ve špičkách cca 2-4 nákladní automobily za den v denní době od 7:00 
do 18:00. Takto vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na 
několik dnů v denní době, kdy budou naváženy objemné stavební materiály. Převážná část 
dopravy bude vedena mimo obytnou zástavbu po dálnici.  

Doprava spojená s provozem záměru   

 Doprava vyvolaná zaměstnanci –    30 osobních automobilů/den  

 Doprava vyvolaná služebními cestami -   2 osobní automobily/den  

 Doprava spjatá s výrobou - lehkými užitkovými vozidly -  2 LNA/den (pickup, tranzit)  

 Doprava spjatá s výrobou – nákladní vozidla -  1 NV za den (maximálně 20 za 
měsíc)  

Parkovací místa spolu se záměrem nevznikají, budou využita stávající před halou – 17 míst.  

Osobní doprava bude směrována zejména na dálniční sít, počet vozidel jedoucích mimo D1 
bude v jednotkách kusů za den.  

Nákladní doprava bude veškerá směřována na dálniční sít.  

Z hlediska umístění záměru, lze konstatovat, že záměr má výborné napojení na páteřní 
komunikační sít v území a doprava, kterou záměr vyvolá je nevýznamnou v území.  

Ostatní 

Nové haly budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí – vodovod, plynovod, 
kanalizace, elektřina atd. Dešťová kanalizace zůstává stávající.  
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Emise v etapě stavebních prací 

Při výstavbě bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. 
Většina prací bude prováděna uvnitř objektu- Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na 
možnost eliminace, rozsah stavby a vzdálenost od obydlí, dostupnost vody lze považovat za 
zcela nevýznamnou.  

Jiné významné vlivy na ovzduší se s ohledem na jednoduchost konstrukcí neočekávají. 

Emise z provozu  

I. Vytápění a technologický ohřev 

Mediem je zemní plyn.  

Kategorizace teplených zdrojů  

Vytápění dle specifikace dále patří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší, jedná se dle přílohy č. 2 o: 

 Infrazářiče a kotle pro vytápění – jsou souborem nevyjmenovaných zdrojů. 

 Technologický ohřev – 1.4. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných 
spalovacích zdrojích ocelkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW – instalovaný 
maximální příkon bude 1,6 MW.  

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uvádí v §4:   

„(7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních 
zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné 
příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích 
stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem 
podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých 
dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným 
výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u 
stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce 
spalovacího stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako 
podíl jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, případně výpočtem 
z jiných dostupných parametrů.“ 

METODICKÝ POKYN  

ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných 
kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší 
uvádí:  

3.2.1 Sčítání spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně 
ovzduší V příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší jsou kotle, plynové turbíny, pístové spalovací 
motory a teplovzdušné přímotopné spalovací zdroje uvedeny po d různými kódy. To znamená, 
že se jmenovité tepelné příkony mezi těmito různými typy spalovacích stacionárních zdrojů 
nesčítají. Důvodem je to, že jejich svedení do společného komína a společné odlučování 
znečišťujících látek není s ohledem na jejich specifika a odlišné vlastnosti odpadního plynu 
technicky snadné a v některých případech ani možné, což vyplývá z bezpečnostních předpisů a 
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technických norem, jakož i z pokynů výrobců těchto spalovacích stacionárních zdrojů. V 
případě zářičů (spalujících zpravidla zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného 
prostoru, ať už sáláním nebo přímo horkými spalinami, je možnost svedení spalin do 
společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se 
jejich jmenovité tepelné příkony také nesčítají. 

Bilance spotřeby zemního plynu za tři sledované haly  

 Spotřeba zemního plynu hodinová:    197 m3/hod 

 Spotřeba zemního plynu roční:           318 000 m3/rok   

K výpočtu bylo využito sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory 
podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečisťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

 

 

Celkem emise z vytápění areálu  

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO Jednotka  

Roční produkce emisí  0.0 0.0 413.4 101.8  Kg/rok

Emise za hodinu (maximální)  0.0 0.0 256.1 63.0  g/h

Emise za sekundu (maximální)  0.00000 0.00000 0.07114 0.01751  g/s

Vzhledem k vzdálenosti k obytné zástavbě se jedná o nevýznamné objemy emisí.  
 

II. Výroba  

Kategorizace zdroje  

Dle specifikace dále patří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší, jedná se dle přílohy č. 2 o: 

Použití organických rozpouštědel 

Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem 

 9.3. Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 
t/rok 

Emisní limity   

dle Vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší:  

§ 21 Obecná ustanovení k nakládání s těkavými organickými látkami. Pro účely této vyhlášky 
se těkavé organické látky dělí na: 

a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a 
toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, 
H350i, H360D nebo H360F, nebo které musí být těmito větami označovány, s výjimkou 
benzinu, 

b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o 
nebezpečnosti H341 nebo H351, nebo které musí být těmito větami označovány, 
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c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b). 

Zařízení spadá pod bod c.  

Příloha číslo 5 Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje  

1. Polygrafie (kódy 9.1. až 9.4. přílohy č. 2 k zákonu) 

Polygrafické činnosti v podbodech 1.1. - 1. 4. zahrnují procesy a operace reprodukování textu 
či obrazu, ve kterých se využívá tisková forma obrazu či textu a kde jsou tiskařské barvy 
přenášeny na jakýkoliv typ povrchů. Tyto činnosti zahrnují rovněž související postupy, 
výrobu tiskové formy a její přenos, laminování, natírání a lakování. 

Tiskařskou barvou se rozumí směs, včetně všech organických rozpouštědel nebo směsí 
obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, která se používá k 
tisku textu nebo obrazu na určitý povrch.  

1.3. Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

Činnost 
Projektovaná spotřeba 

organických rozpouštědel 
[t/rok] 

Emisní limit 

TOC 
[mg/m3] 

VOC1) 
[%] 

rotační sítotisk na textil a lepenku 

0,6-15 50 - 

> 15-30 50 25 

> 30 50 20 

rotační válcový sítotisk, jiné 
hlubotisky, gumotisk, laminování, 
natírání, lakování 

0,6-15 50 - 

> 15-25 50 25 

> 25 50 20 

Vysvětlivka: 1) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických 
rozpouštědel. 

2. Požadavky na plnění specifických emisních limitů pro zdroj:  

a) u stacionárního zdroje emitujícího těkavé organické látky podle § 21 písm. a) nesmí být při 
celkovém hmotnostním toku těchto znečišťujících látek větším nebo rovném 10 g/h, překročen 
emisní limit pro těkavé organické látky 2 mg/m3, vyjádřený jako celková hmotnostní 
koncentrace, 

b) u stacionárního zdroje emitujícího těkavé organické látky podle § 21 písm. b) nesmí být při 
celkovém hmotnostním toku těchto znečišťujících látek větším nebo rovném 100 g/h, 
překročen emisní limit pro těkavé organické látky 20 mg/m3, vyjádřený jako celková 
hmotnostní koncentrace; tento emisní limit se nevztahuje na chemické čištění uvedené pod 
bodem 3. části II této přílohy, 

c) emisní limit stanovený v této příloze se neuplatní, pokud u stacionárního zdroje i přes 
použití nejlepší dostupné techniky není technicky a ekonomicky možné dosáhnout stanoveného 
emisního limitu VOC, vyjádřeného jako podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti 
vstupních organických rozpouštědel, a zároveň tím nemohou vzniknout významná rizika pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, 

d) emisní limity se uplatňují za normálních podmínek ve vlhkém plynu. 

 

 



 Farm Projekt 

Stavební úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha  Strana 20/82 

Výpočet emise organických látek ze záměru  

I. Složení hlavních barev využitých při výrobě   
PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - Reddish yellow 

 
PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - Ruby red 

 
PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - white 

 
PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - Black   
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II. Emise spojené s výrobou  

 kapacitní spotřeba barev bude až 28 000 kg/rok * 16,9% průměrný obsah VOC = 4 732 
kg/rok  

 ředidla, mycí prostředky s obsahem VOC až 100% = 1500 kg/rok  

 celkem spotřeba VOC = 6 232 kg/rok  

o z toho maximální emise do ovzduší = 5000 kg/rok (teoretické maximum, ve 
skutečnosti část látek se zapojí během UV stabilizace do pevné struktury barvy)  

o obsah VOC v odpadech předaných oprávněné osobě = 1 232 kg/rok  

III. Způsob odvádění do ovzduší  

 Odtah technologie je ze stabilizace UV zářením, kde odchází většina VOC, teplota při 
UV stabilizaci je do 30 °C, kromě výše uvedených látek se může uvolňovat Ozón, dle 
měření obdobného zařízení je koncentrace O3 < 0,1 ppm na odtahu z technologie.  

 Na záměr se nevztahují limity pro fugitivní emise, lze předpokládat, že ty se budou 
pohybovat do 30%. V takovém případě je odvod skrze klimatizační jednotku do 
ovzduší.  

Celkově lze hodnotit záměr z hlediska emisí za malou polygrafickou jednotku s plně 
akceptovatelnými emisemi do ovzduší v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.  

 

Emise z dopravy  

Doprava spjatá s provozem záměru je málo významnou v území, viz vypočtené četnosti 
dopravy příslušné kapitole.  Lze konstatovat, že hlavní objem dopravy bude mimo obytnou 
zástavbu.  

 
2. Odpadní vody 

Odpadní vody vznikající při výstavbě 

Při výstavbě budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody. 
Zaměstnanci stavby budou využívat mobilní zařízení, či sociální zázemí stávající.   

Kanalizace 

Napojení je realizováno na stávající kanalizaci v průmyslovém areálu. Provozovatel 
vodovodu a kanalizace je KSF spol. s.r.o., ta s realizací záměru předběžně souhlasila a nemá 
k záměru výhrady.   

Produkce odpadních vod odpovídá 1178 m3, jedná se o splaškové vody a vody z mytí podlah 
a podobně. Technologické odpadní vody nevznikají.  

Dešťová kanalizace 

Objekt zůstane beze změn, objem dešťových vod odváděných z území zůstane zachován.  
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3. Odpady  

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech 
nakládaní s odpady v platném znění.  

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ze 
dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z 
rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených s 
realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  

Odpady z fáze realizace výstavby  

Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů uvedených v následující tabulce.  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

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

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
15 01 06 Směsné obaly  O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

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

 N 

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

O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 03 Plasty  O 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz  O 
17 04 04  Zinek  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Objemy jednotlivých odpadů budou vzhledem k minimálnímu rozsahu úprav pro instalaci 
zařízení v zanedbatelných objemech. Jedná se jen o instalaci zařízení ve stávajícím objektu a 
následné seřízení a drobné stavební úpravy.  

Odpady z provozu  

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat: 

Kód Název odpadu Kategorie 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O 

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

N 
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08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy O 
08 03 12 Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

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

N 

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

N 

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

N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

Objemy vznikajících odpadů bude možné specifikovat přesněji až na základě zpřesnění 
záměru, nejvýznamnějšími jsou zbytky barev v řádech 2-3 tun za rok, dále znečištěná 
rozpouštědla z mytí do jedné tuny za rok.  

Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále zacházeno podle 
jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich 
co nejvyššího využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či 
obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do 
okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou 
předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle 
předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné 
odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o 
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.  

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto 
odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona 
185/2001.    

Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby 

Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je 
uvedena při stavebních úpravách.  

O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, 
proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik 
nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické. 
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4. Hluk, vibrace, záření 

Hygienické limity pro posuzování hluku 

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na 
základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

a. Základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve 
venkovním prostoru je 50 dB.  

b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru: 

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 
 1) 2) 3) 4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, 
dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku 
vlaků a opravy vozů. 

2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. 
třídy a dráhách.  

3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se 
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s 
výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce 
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a 
rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 
nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v 
chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se 
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v 
přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 
nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci 
dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v 
rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
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  korekce na denní dobu 

- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB 

  korekce na povahu hluku 

- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB 

- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB 

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb 

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění:  

„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2  m okolo bytových 
domů,  rodinných  domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní  a  sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí 
obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 
stavbách pro výrobu a skladování.  Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání 
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s 
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.“ 

Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory  

 Cca 690 m východním směrem od záměru se nachází rodinný dům č. p. 12 na stavební 
parcele číslo 3 v k. ú. Jažlovice, dále tímto směrem navazuje obytná zástavba obce.  

Hluková zátěž  - etapa výstavby 

Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, která 
bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.  

Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdálenosti 1 m. 
Hluk nákladních vozidel je 75 - 90 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku se bude měnit 
v závislosti s nasazením stavebních mechanismů, jejich interakci, době a místě jejich 
působení.  

Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 
Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. 
(pro chráněný venkovní prostor) je:  

+-------------------------------+-------------------------------+ 
|    Posuzovaná doba [hod.]     |         Korekce [dB]          | 
+-------------------------------+-------------------------------+ 
|    od 6:00 do7:00             |          50 + 10              | 
+-------------------------------+-------------------------------+ 
|    od 7:00 do 21:00           |          50 + 15              | 
+-------------------------------+-------------------------------+ 
|    od 21:00 do 22:00          |          50 + 10              | 
+-------------------------------+-------------------------------+ 
|    od 22:00 do 6:00           |          50 + 5               | 
+-------------------------------+-------------------------------+ 
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Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost k nejbližším využívaným chráněným 
prostorům je možné dle obecných postupů vypočíst z:  

L2 = L1 – 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,  

L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,  

L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,  

Kodr. Je koeficient respektující odrazivost okolních ploch, v tomto případě app. 2 dB   

Hladina hluku při použití jednoho stroje na staveništi: 
Akustický tlak v 1 m 

dB (A) 
Vzdálenost od zdroje  

m 
Akustický tlak v bodě  

dB (A) 
95 dB  10 77,0 
95 dB  20 71,0 
95 dB  30 67,5 
95 dB  40 65,0 
95 dB  50 63,0 
95 dB  60 61,5 
95 dB  70 60,0 
95 dB  80 69,0 
95 dB  90 58,0 
95 dB  100 57,0 
95 dB 690 40,0  

Jedná se o demonstrativní výpočet poklesu akustického tlaku se vzdáleností. Jak je patrné pro 
zde uvedený stroj, by bylo možné pracovat bez přerušení od 7 do 21 hodin až ve vzdálenosti 
40 m a vyšší. Při souběhu dvou strojů by byl příspěvek o 3 dB vyšší a na útlum by bylo třeba 
cca 60 metrů. Zde je však nejbližší předmět ochrany ve vzdálenosti 690 metrů.  

Výpočet byl proveden za předpokladu, že by se oba stroje pohybovaly zároveň na okraji 
areálu nejblíže k posuzovanému chráněnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejméně příznivé 
situace. Výpočet zde provedený vychází z předpokladu šíření hluku ve volném prostoru, tedy 
za nejméně vhodných okolností. Jakékoliv porušení hygienických limitů u obytné zástavby 
lze v tomto případě vyloučit i vzhledem k terénní konfiguraci, bariérovým objektům a faktu, 
že většina práce bude probíhat uvnitř objektu.  

Dočasný nárůst četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy, bude 
vzhledem k rozsahu úprav středně významný a bude znamenat nejvýznamnější složku hluku 
při výstavbě. Maximální četnosti dopravy lze předpokládat na úrovni cca 2-4 NV za den 
v době od 8 do 15 hodin po několik dní až týdnů, doprava bude orientovaná mimo obytnou 
zástavbu a dálnici D1.  

S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, lze předpokládat, že nebudou 
překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak při výstavbě samotné tak při dopravě 
materiálu.  

Hluk z provozu  

I. Hluk ve vnitřním prostoru stavby – na základě podkladů Oznamovatele z obdobného 
zařízení instalovaného v Německu byl zjištěn akustický tlak na pracovních pozicích u strojů 
na úrovni LAeq = 78,4 a 77,4 dB. Jedná se tedy o nekonfliktní technologii jak z hlediska 
pracovního prostředí, tak z hlediska emisí do venkovního prostoru. Provoz bude již za 
pláštěm objektu stěží slyšitelný.  

II. Hluk z provozu zdrojů na objektu – na střeše objektu budou umístěny ventilační 
jednotky pro halu a administrativu, dále odtahy z technologie. Akustický tlak v 1 m u těchto 
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zařízení nepřesáhne 80 dB v 1 metru. Pokud by se hluk šířil na volné ploše, potom by 
příspěvky záměru dosahovaly u obytné zástavby cca 25 dB (A), limit pro noční dobu je 40 
dB. Ve skutečnosti však výdechy budou směrovány směrem do komerční zóny a příspěvky u 
obytné zástavby budou pod úrovní pozadí i měřitelnosti i těch nejpřesnějších přístrojů.  

III. Hluk z dopravy -  z hlediska objemů se jedná záměr s nízkou četností vyvolané dopravy, 
který má přímou vazbu na dálnici D1. Doprava je i kompenzována zánikem stávajícího 
provozu.  

Vibrace 

Vibrace může představovat průjezd dopravních prostředků zásobujících stavbu. Dále je 
možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní 
práce. Výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do 
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od případných zdrojů vibrací 
nepředpokládá. 

Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Intenzita provozu ze záměru v 
žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní prostředí a 
zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  

Záření radioaktivní a elektromagnetické 

Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření, pouze 
v průběhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Ultrafialové 
záření se bude vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží   konstrukcí  či  technologií   při  
svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné 
pomůcky. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření 
daly očekávat. 
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5. Rizika havárií  

1. Rizika havárií  

Z hlediska charakteru záměru může dojít k:  

 Požáru objektu, technologie   

 Havarijnímu úniku látek škodlivým vodám   

 Explozi vlivem nahromadění par z VOC, prasknutím vedení Zemního plynu  

Opatření k prevenci havárií  

 Bude aktualizován požární řád, riziko požáru je nízké, k tomu přispívají komplexní 
opatření k prevenci takovéto situace. Riziko exploze souvisí s rizikem požáru.  
Vzhledem k mohutné konstrukci objektu lze předpokládat, že by hořlavé materiály 
měly na objekt jen malý vliv. Skladované kotouče papíru je velmi obtížné zapálit. 
Látky s obsahem VOC jsou skladovány v objemech nezbytně nutných v řádech 
desítek až stovek litrů.   

 Tisk je prováděn v s odsáváním a s vnitřní ventilací objektu, látky s VOC jsou 
skladovány v originálních baleních, které umožňuje i ruční manipulaci. Koncentrace 
dosahované v pracovním prostoru jsou mnohonásobně pod hranicí, kdy by mohlo 
dojít k explozi.     

 Zařízení jímek, plynovodů a podobně musí splňovat všechny požadavky na obdobná 
zařízení – zkoušky těsnosti, revize, monitorovací systém a podobně dle právních 
požadavků.   

 Prostor ke skladování nebezpečných látek je samostatný, uzamykatelný se záchytnou 
vanou, která znemožňuje úniky mimo vymezený prostor.  

 Případné rozlití barev uvnitř objektu je rovněž zcela nekonfliktní, jedná se o masivní 
železobetonové konstrukce. Objemy, se kterými se manipuluje, jsou v řádech litrů až 
desítek litrů, tak aby bylo možné nádoby ručně unést, tedy max cca 20 kg.   

 Komplexně zpracovaný havarijní plán bude řešit jednotlivé situace.   

 Havárie dopravního prostředku mimo areál bude řešena obvyklými prostředky a 
postupy.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  
Jedná se o území, které je vymezeno územním plánem pro průmyslovou výrobu. Hala je již 
postavená.   

Klíčovým faktorem pro navrhované využití území je napojení na dálnici D1 a dostupná 
technická infrastruktura území.  

Chráněná území, ochranná pásma 

- Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV).   

- V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn 
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje 
minerálních stolních a léčivých vod.  

- Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného 
pásma lesa;     

- Záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES.  

- Lokalita a její širší okolí je zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády 262/2012 Sb. o 
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

- Záměr neznamená zábor ze zemědělského půdního fondu.   

Zvláště chráněná území 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území 
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

Evropsky významné lokality dle § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do 
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není v interakci.  

Chráněná území dle zákona 44/1988  o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.   

Území historického, kulturního nebo archeologického významu - pravěké nálezy na území 
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit. 
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I. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území  

 

1. Ovzduší a klima 
Klimatické faktory 

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme 
podle klasifikace E.Quitta zařadit do oblasti MT9 - charakteristické pro tuto oblast je dlouhé, 
teplé, suché až mírně suché léto. Přechodné období krátké, s mírným až mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Základní klimatologické charakteristiky: 
Klimatická oblast      MT9  

Počet letních dnů      40-50   

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a vyšší  140-160 

Počet mrazových dnů     110-130 

Počet ledových dnů      30-40 

Průměrná teplota v lednu              -3 až -4 °C  

Průměrná teplota v červenci    17-18  0C 

Průměrná teplota v dubnu      7-8  0C 

Průměrná teplota v říjnu     7-8  0C 

Úhrn srážek za vegetační období   400-450 mm 

Úhrn srážek v zimním období   250-300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou     60-80 

Počet zamračených dnů    120-150 

Počet jasných dnů       40 -  50 

Emisní pozadí  

Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2008 - 2012 
NO2 [µg.m-3] 

roční průměrná koncentrace 
SO2 [µg.m-3] 

4. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné 
koncentrace v kalendářním roce 
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PM10 [µg.m-3] 
roční průměrná koncentrace 

PM10_M36 [µg.m-3] 
36. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné 

koncentrace v kalendářním roce 

Dle podkladů se jedná o lokalitu průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR. Záměr jako takový 
ovlivní emisní pozadí v lokalitě plně akceptovatelnou měrou.   

2. Voda 

Povrchové vody 

Západní část území  

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0170-0-00 
Název toku:  Dobřejovický potok 
Povodí 3. řádu: Vltava od Berounky po Rokytku 
Oblast povodí: Labe 
Východní část území  

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0190-0-00 
Název toku:  Pitkovický potok 
Povodí 3. řádu: Vltava od Berounky po Rokytku 
Oblast povodí: Labe 
Podzemní vody 

Útvary podzemních vod základní vrstvy 

Jižní část 

ID útvaru: 62500  
Mezinárodní ID útvaru: CZ_GB_62500  

Název útvaru: 
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 
Vltavy  

Plocha, km2: 1 181,54  
ID hydrogeologického rajonu: 6250  

Název hydrogeologického rajonu: 
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 
Vltavy  

Horizont: 2  
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Pozice: základní vrstva  
Geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika  
Dílčí povodí: Dolní Vltava  
Mezinárodní ID oblasti povodí: CZ_5000  
Povodí: Labe  
Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik 
Nejbližší registrované odběry podzemní vody nejsou v lokalitě ani její blízkosti registrovány. 
Nejbližší odběry jsou severozápadně u obce Popovičky. 

Záměr není součástí CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod).  

Přímo v předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn 
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje 
minerálních stolních a léčivých vod.  

Plánovanou realizací nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě při dodržení 
dostupných opatření.  

3. Půda  

Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Kambizemě modální a 
Luvizemě modální.   

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedná o Eutric Cambisol a 
Haplic Albeluvisol. 

Záměr neznamená zábor ze zemědělského půdního fondu.  

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného pásma 
lesa.      

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:  

Systém:    Hercynský  

Provincie                    Česká vysočina 

Subprovience               Česko-moravská soustava  

Oblast:                         Středočeská pahorkatina  

Celek:                          Benešovská pahorkatina   

Pocelek:                       Dobříšská pahorkatina  

Okrsek:   Strančická pahorkatina 

Benešovská pahorkatina je geomorfologický celek v severní a severozápadní části 
Středočeské pahorkatiny. Rozkládá se na ploše 2410 km² ve středních Čechách po obou 
březích řeky Vltavy. 
Oblast se nachází v povodí Otavy, Vltavy a Sázavy. Pahorkatinu rozděluje hluboké údolí řeky 
Vltavy, přičemž větší část se táhne po levém břehu jihovýchodně od Brd, kolem Příbrami až 
za Březnici. Převažujícími horninami jsou granity středočeského plutonu. 
Nejvyšším bodem Benešovské pahorkatiny a je Stráž u Leletic se 638 
m.[http://cs.wikipedia.org/wiki/Benešovská_pahorkatina]  
Radioaktivita  

Převažující kategorie radonového rizika z geologického podlaží v oblasti je nízká a 
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přechodná.     

Přírodní zdroje  

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována ložiska výhradních nebo 
nevýhradních surovin.  

5. Fauna a flóra 

Flóra  

Záměr bude realizován v rámci zpevněných a zastavených ploch stávajícího areálu.  

Vzhledem k umístění v rámci zpevněných ploch lze s jistotou tvrdit, že výstavbou nebude 
dotčena chráněná flóra.  

Fauna  

Místním kvalitativním šetřením byly zjištěny především druhy fauny vázané na blízkost sídel, 
zahrad, případně druhy převážně polí. Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů.   

Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. 

6. Ekosystémy a chráněná území  

Maloplošná, velkoplošná chráněná území  

Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu Národní 
přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, Přírodní rezervace, 
Chráněné krajinné oblasti, Národního parku.   

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  

Zájmové území posuzované rekonstrukce není v přímém kontaktu ani v územní kolizi s 
některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která je 
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 
Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   

Územní systémy ekologické stability   

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších 
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle 
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a 
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES. Záměr nemění charakteristiku území, 
ani jeho zátěž zaznamenatelným způsobem.   

7. Krajina 

Okolní krajina je charakterizována pahorkatinou s velkým rozsahem ploch se zachovanou 
přírodní strukturou. Přesto je pro oblast charakteristický Český venkovský ráz krajiny 
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s rozmístěním obcí 3-4 km od sebe, tak jak postupně sídla vznikala při obhospodařování 
krajiny.  

Zařazení krajiny dle typologické klasifikace:  

Dle typologické klasifikace krajiny leží posuzovaný záměr:   

I. Typologická řada podle charakteru osídlení krajiny  

(členění vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená) 

1 – Staré sídelní krajiny Hercynika (13,14% území ČR) 

II. Typologická řada podle využití krajiny  

(členění vychází z charakteristik současného využívání území)  

U – Urbanizované krajiny (3,16% území ČR) 

III. Typologická řada podle reliéfu krajiny 

(členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu) 

 0 – krajiny bez vymezeného georeliéfu (3,16% území ČR) 

Záměr neznamená žádný zásah do krajinného rázu, ten již byl proveden v minulosti.  

Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot 
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti zbytku 
krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumí, 
definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, které 
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,… 

Posuzovaný záměr není v přímé interakci s VKP kromě narušení ochranného pásma lesa.  

8. Obyvatelstvo  

Nejbližší obytná zástavba od záměru diskutována v kapitolách dříve, kde je i analyzován vliv 
na jednotlivé složky životního prostředí. Obyvatelstvo okolních obcí bude provozem areálu 
zasaženo zcela minimálně.  

Jažlovice, je vesnice v okrese Praha-východ, součást obce Říčany. Nachází se 3 km na 
jihozápad od Říčan. Je zde evidováno 77 adres. 
Na západ od vesnice probíhá dálnice D1, vsí pochází silnice III/00323 a III/00325. 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Jažlovice]  

9. Hmotný majetek 
Pozemky i stavba, na kterých bude realizován projekt, jsou v majetku třetí osoby, která 
s realizací záměru souhlasí.  

10. Kulturní památky  

V rámci drobných zemních prací se nepředpokládají archeologické nálezy. Pokud by se při 
zemních pracích objevily, je povinností provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat 
pracovníky archeologického ústavu. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti  

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalšími faktory jsou diskutovány 
v příslušných kapitolách dále.  

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace vytvoří až 49 
stabilních pracovních míst, to je významný pozitivní sociálněekonomický dopad.  

Narušení faktoru pohody nelze předpokládat.  

Turistický tras se záměr přímo nedotýká.  

Záměr je vybudován ve vazbě na dálnici D1, která zabezpečuje zcela bezkonfliktní 
napojení na komunikační síť v území. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vybrané chemické látky ve vztahu k realizovanému záměru z hlediska posouzení 
produkce emisí do ovzduší (zdroj www.irz.cz )  

Organické látky – OL 

Jedná se o širokou skupinu různorodých látek, u kterých není možné uvést žádný 
konkrétní příklad reprezentativní látky. Nemethanové těkavé organické sloučeniny jsou 
těkavé chemické látky (mimo methanu), které je možno definovat jako sloučeniny uhlíku 
s výjimkou CO, CO2, H2CO3, karbidů kovů, uhličitanů kovů a uhličitanu amonného. Za 
těkavé látky označujeme takové látky, které vykazují tlak par vyšší než 133,3 Pa při 
20ºC, což zhruba odpovídá jejich teplotě varu pod 150ºC. Jsou převážně bezbarvé, 
některé silně zapáchají (aromáty), jiné jsou bez zápachu. Látky NMVOC tvoří obecně 
následující chemické skupiny: alkoholy, aldehydy, alkany, aromáty, ketony a 
halogenované deriváty těchto látek. Některé jsou známé pod triviálními označeními 
„ředidla“, „rozpouštědla“ a pod. 

Dopady na životní prostředí – Nemethanové těkavé organické sloučeniny uvolněné do 
životního prostředí mohou kontaminovat půdy, zásoby podzemní vody a především 
ovzduší.  
Mnohé z této široké skupiny látek se podílejí na reakcích, například s oxidy dusíku za 
slunečního svitu (fotochemické reakce), které podmiňují vznik škodlivého přízemního 
ozonu (fotochemický smog). Přízemní ozon má negativní vliv na zdraví člověka a je 
problémem zejména ve velkých městech. Může také ohrozit mnohé zemědělské plodiny. 

Dopady na zdraví člověka, rizika – Jedná se o širokou škálu různorodých látek. Proto 
jsou i jejich zdravotní dopady velmi různorodé. Zmínit lze jak negativní vlivy spojené 
s přímým působením na zdraví člověka a živočichů, tak další rizika spojená 
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s dlouhodobějším vdechováním některých látek jako je podráždění smyslových orgánů, 
bolest hlavy, ztráta koordinace, poškození jater, ledvin nebo centrálního nervového 
systému. Některé z nich jsou podezřelé nebo prokázané karcinogeny (například benzen).  

Celkově lze z hlediska životního prostředí tuto velmi obsáhlou skupinu látek obtížně 
specifikovat. Zařazujeme sem jak látky téměř neškodné, tak i látky, které při delší 
expozici mohou vážně ohrozit zdraví člověka (aromáty) nebo negativně působit na složky 
životního prostředí (chlorované deriváty). Závažným důsledkem je jejich podíl na vzniku 
přízemního ozonu.  
Emise z výstavby 

Vzhledem k rozsahu se jedná o zcela nevýznamné objemy emisí spojených s dopravou a 
instalací.  

Emise z provozu 

Emise těkavých organických látek  

Nejvýznamnější z emisí jsou v rámci realizace záměru Těkavé Organické Látky – jejich 
původcem je zejména používání tiskařských barev a čištění strojů. Přehled využívaných 
barev, čističů a podobně a jejich kvantifikace byla provedena v rámci příslušných kapitol. 
Povaha látek, celkové objemy i dosahované koncentrace jsou nekonfliktní.  

Těkavé organické látky v pracovním prostředí 

Dle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci v aktuálním znění, jsou dány mimo jiné limity pro koncentrace 
některých chemických látek v pracovním prostředí.  

Přípustné expoziční limity, a nejvyšší přípustné koncentrace předpokládaných 
rozpouštědel v barvách, lepidlech byly sledovány v obdobném provozu v Německu a 
bylo prokázáno bezpečné splnění těchto limitů.  Koncentrace jsou hluboko pod 
předepsanými limity.  

Zápach – VOC  

Čichové prahy hlavních rozpouštědel používaných v barvách jsou významně vyšší než 
možné koncentrace dosahované u obytné zástavby. Na základě předpokládaných 
koncentrací lze předpokládat, že okolí záměru nebude obtěžováno zápachem již v těsné 
blízkosti haly.  

Shrnutí  

Provozem záměru budou do ovzduší unikat látky z tiskařských procesů. Bilance jsou 
součástí hodnocení výstupů z technologie.  

Během provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, tak aby se 
předešlo případným poruchám, odchylkám v provozu.  

Vlivy na klima 

Záměr nebude mít zaznamenatelný vliv na klima v dané lokalitě nebo širším okolí.   

Doprava  

Záměr vytváří dopravní zatížení spojené s dopravou materiálů, zboží i zaměstnanců. 
Emise z dopravy jsou akceptovatelné v území – to je dáno vzdáleností nákladní dopravy 
od obytné zástavby a napojením na dálniční síť i umístěním v krajině relativně dobře 
provětrávané.  



 Farm Projekt 

Stavební úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha  Strana 37/82 

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky      

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu, 

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu, 

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů, 
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu, 
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních a vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému, hluková hladina 65 dB ( A ) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém, 

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu, 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování, 
- Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce 

při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%. 
Autorizační návod AN 15/04 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku 
z ledna 2007 uvádí následující prahové hodnoty účinků hlukové zátěže pro denní dobu:  

  

(zdro:j An 15/04 verze 2)  

Hluk z provozu záměru  

Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše 
uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor 
překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.  

Provoz záměru samotného je nekonfliktní, stejně tak i doprava díky napojení na dálniční 
síť.   

Hluk z výstavby  

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze 
předpokládat, že nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu 
samotného, tak z dopravy na pozemních komunikacích.  
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Vibrace 

Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo 
nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka 
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné frekvence 
4 -12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a kinetózou. 
Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 
Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 20 – 400 Hz 
mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením prstů 
(vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit nervy, 
vibrace přenášené zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu. 

Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů 
ručního nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….   

Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními 
ochrannými prostředky. 

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované 
technologie v areálu neprojeví.  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Instalace bude ve stávajícím objektu.  

Přípojka vody, kanalizace bude ponechána stávající. Dešťová kanalizace bude rovněž 
nezměněna.  

Kvalita povrchových a podzemních vod bude nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, 
které by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady případně ropnými látkami z 
vozidel při přepravě při havárii, ze skladovaných barviv, odpadů. Tato situace se 
nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno 
aktualizovat havarijní plán. Již v současnosti má provozovatel dlouhodobé praktické 
zkušenosti s bezpečným skladováním barviv i odpadů do předání oprávněné osobě.  

Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným 
změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.  

5. Vlivy na půdu 

Záměr neznamená přímé dotčení lesních nebo zemědělských pozemků. Nepřímé 
negativní vlivy nelze předpokládat.  

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Provoz nebude mít žádnou souvislost s ložisky nerostných surovin ani dobývacími 
prostory. Nedojde k ovlivnění horninového prostředí.  

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu. 

Vzhledem k umístění nelze předpokládat významné vlivy na faunu a flóru v oblasti.  

Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem 
provozu se nevyskytnou. 

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou 
narušeny ani ohroženy. Migrační území zvěře rovněž nebude dotčeno nad míru stávající.  
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8. Vlivy na krajinu 

Areál je umístěn v rámci ploch územním plánem definovaných jako plochy pro výrobu a 
skladování.  

Záměr je uvnitř stávajícího objektu.  

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. 
Archeologické nálezy však nelze vyloučit, jedná se však o málo pravděpodobnou situaci.  

Realizace záměru je podmíněna souhlasem majitelů pozemků a stavby s realizací.  

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 

Stávající dopravní systém bude nezměněn. Ostatní infrastruktura bude nezměněna.   

Ostatní infrastruktura bude změněna jen v rozsahu dobudování přípojek.  

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci     
Nároky na vstupy 

Z hlediska energetického bude záměr vyžadovat elektrickou energii, pohonné hmoty, 
zemní plyn.  

Z hlediska materiálového bude třeba tiskařských barev, obalových materiálů a podobně.  

Spotřeby korespondují s běžnými standardy v oboru a lze je považovat za málo až středně 
významné.    

Výstupy  

Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování zplodin z provozu dopravních prostředků, 
těkavých organických látek z tisku. 

Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o vody ze sociálního zařízení.    

Z hlediska odpadů během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů. Ty nemohou mít 
při správném nakládání žádné negativní dopady na složky ŽP.  

Emise hluku – nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu v okolí nad 
rámec daný platnými hygienickými předpisy.  

Shrnutí  

Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 
v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude 
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje.  

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr 
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 
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IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí   

Navržené řešení provozovny vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno 
proti nestandardním stavům a možným haváriím.  

Technická a organizační opatření 

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě 
jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu a dalších 
dokumentech dle zákona. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, 
výstavby i provozu. V podstatě všechna zde uvedená opatření pro provoz jsou již v rámci 
areálu přijata.   

Opatření jsou rozdělena do třech základních částí a to na územně plánovací a předprojektová 
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz. 

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření  

 Aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.   

 Zajistit stanovisko Krajského úřadu k umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování 
ovzduší v souladu se Zákonem 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.  

 V projektu uplatnit zásady zabezpečující řádné nákladní se závadnými látkami  - budou 
aplikovány podmínky provedení záměru v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

b) fáze výstavby  

 Zpracovat plán havarijních opatření, pokud bude dosaženo limitních hodnot.  

 Zpracovat provozní řád pro provozovnu.   
 Jednotlivé technologické prvky s akustickým výkonem umisťovat tak, aby v rámci 

možností byly co nejvíce odstíněny objekty areálu, či jejich výdechy byly směrovány od 
obytné zástavby.  

c) fáze provozu stavby 

 Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 
oprávněnou firmou. 

 Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude 
prováděno v souladu s platnou legislativou a oprávněnou osobou. 

 Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití 
v ČR nebo EU,  

 Provádět měření emisí instalovaného zdroje znečištění dle platných zákonných norem.  
 Vést souhrnnou provozní evidenci zdroje a provádět hlášení v souladu se zákonným 

rámcem.  
 Automatické je dodržování provozních předpisů, předepsaných operačních analýz a 

vedení řádné evidence o procesu.  
 Opatření pro denní i noční dobu - instalovat protihluková opatření na ventilátory 

vedoucí západním směrem k obytné zástavbě formou vyvedení hluku kolmo vzhůru, tak 
jak bylo již otestováno během zkušebního měření.  

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
přichází v úvahu v případě mimořádné události.  V případě uvedených havarijních situací 
menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.   
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V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 

V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných metod a 
ukazatelů. 

Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do 
vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na 
vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů a 
především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na průměrný stav ale 
na maximální kapacitu zařízení.  

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 

 sběr vstupních dat a informací,  

 vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,  

 analýza vstupů, 

 modelové výpočty, 

 vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy, 

 zpracování oznámení.  

V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek životního 
prostředí.   

Použité podklady pro zpracování dokumentace: 

 Místní šetření,  

 Informace od oznamovatele,  

 Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.o. 

 Podklady o budoucím provozu poskytla firma IDEAL AUTOMOTIVE BOR, s.r.o. 
a to včetně materiálových toků, bezpečnostních listů a technických specifikací.  

 Zákony, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,  

 Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického 
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky Středočeského kraje, 
internetové stránky www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz,  
www.irz.cz, www.mapy.google.com , Google Earth  a dalších,   

 Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.  

Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní 
posouzení záměru. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena 
investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování 
investice. Do tohoto dokumentu již vstupovala jediná varianta.  
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F. ZÁVĚR  
Z hodnocení vlivu záměru na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou mít 
významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů a 
technologií, které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení 
plánované „Stavební úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha“ 

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr „Stavební 
úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha “ doporučit.  
 

G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Název:  Stavební úpravy Pepper Decor - Prologis Park D1 - West Praha   

Zařazení: Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1. kalorie 
II.: 

 Bod 5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných 
chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok. 

Umístění záměru:  

Kraj:    Středočeský   

Okres:    Praha-východ  

Obec:   Říčany   

 Katastrální území: Jažlovice   

Pozemky:         st. 158, 249/55, 249/69, 249/25  

Charakter záměru  

Firma Pepper Decor se dlouhodobě zabývá dekorací různorodých skleněných produktů 
(nápojové láhve, sklenice, obaly na kosmetiku, parfémy a výrobky osobní péče). Pro dekoraci 
produktů používá technologii zvanou sítotisk. Sítotisk využívá speciálních barev. Na konci 
výrobního procesu se produkt stane vysoce odolným proti mechanickým a chemickým vlivů, 
dekorace je nesmazatelná a neodnímatelná. 

Provoz haly bude vybaven novou výrobní technologií dekorace skleněných produktů 
sítotiskem.  

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly 
prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude 
splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí. 
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo 
nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a 
technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika 
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.  
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Datum zpracování dokumentace:     06/2014 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 

Ing. Vraný Miroslav  

Farm Projekt 

Jindřišská 1748 

530 02 Pardubice  

tel.: 466 675 509, 602 434 897 
 

Na oznámení spolupracovali:     

Ing. Martin Vraný  
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2. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
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3. Stanovisko krajského úřadu dle §45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny  
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4. Umístění záměru – širší vztahy  

 
5. Umístění záměru – fotomapa  
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6. Situace koordinační – předmětem realizace jsou zeleně vyznačené objekty  
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7. Snímek z územního plánu  
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8. Bezpečnostní listy použitých barviv - PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - Reddish yellow  
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10. Bezpečnostní listy použitých barviv - PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - white  
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11. Bezpečnostní listy použitých barviv - PHEBAIN MICRO PIGMENT PASTE  - Black   
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