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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 
Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s. 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení 
podle § 7 tohoto zákona. 

Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude 
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona. 
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu. 

Oznamovatelem záměru je firma Ptáček – správa, a.s., se sídlem v Brně. 

Zpracování oznámení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou stavby během června až srpna 2014. 

Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané 
zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního průzkumu lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

PTÁČEK – správa, a.s. 

A.2. IČ 

277 49 231 

A.3. Sídlo 

Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Jméno: Ing. Lukáš Fiala 
Bydliště:  Tyršova 646, 664 42, Modřice 
tel:   +420 547 101 557 

A.5. Projektant 

Ateliér Velehradský, s.r.o. 
Libušino Údolí 76, 623 00 Brno 

Hlavní architekt:  Ing. arch. Tomáš Velehradský 

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci zde dne 15.6.2014: 

Ateliér Velehradský, s.r.o. 
Ing. Arch. Tomáš Velehradský, jednatel společnosti 
 
V rámci inženýrské činnosti zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze dne 1.9.2014: 

M-envi s.r.o. 
Ing. Alexandr Mertl, prokurista společnosti 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s. 

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

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: 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 pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

        Stávající Rozšíření Celkem 

Plocha řešeného území (obchodní areál)    19.730 m2 27.049 m2 46.779 m2 

z toho: 
zastavěná plocha budovami     5.924 m2 9.010 m2 14.934 m2 
ostatní zpevněné plochy     6.408 m2 4.399 m2 10.807 m2 
(manipulační plochy, komunikace, parkoviště, chodníky)  
volné plochy (výsadby zeleně a zatravněné plochy)  7.398 m2 13.640 m2 21.038 m2 

Počet parkovacích stání pro osobní automobily:   23  23  46 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn v severní části katastru města Unhošť, které leží cca 11 km západně od hranice Hlavního 
města Prahy. 

kraj:   Středočeský 
obec:  Unhošť 
katastrální území: Unhošť, 774499 
pozemky:   p.č. 396/131, 396/134, 396/176, 396/40, 396/152, 396/155. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 
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Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Charakterem záměru „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s.“ je rozšíření 
obchodního a skladového areálu firmy Ptáček – správa, a.s. v lokalitě u města Unhošť (okres Praha – 
západ). Plocha je platným územním plánem definována jako plocha P2 (Unhošť – průmyslová zóna II) – 
plochy výroby a skladování a plocha Z13 „Unhošť – SIII“ – zeleň ochranná.  

Cílem rozšíření areálu f. Ptáček – správa, a.s., je umožnit další rozvoj firmy, která již v dané lokalitě 
provozuje komerční a skladový areál, jehož hlavní náplní je velkoobchod se zbožím technického zařízení 
budov. 

Rozšíření areálu je členěno na dvě etapy a zahrnuje nové skladovací nevytápěné haly ke skladování dlažeb a 
obkladů a vytápěnou halu příjmu zboží. Nové haly budou tvořit funkční celek se stávajícími objekty a 
provozem současného areálu. 

Stavba se nachází v severní části města obce Unhošť, na volné ploše průmyslové zóny II. V bezprostředním 
sousedství záměru se nachází provozovna f. MPK Toys CZ s.r.o. (jižně v ulici Lidická). Západní hranici tvoří 
komunikace v ulici Lidická a severní hranici komunikace mezi ulicí Lidickou a silnicí II/101 vedoucí od 
Unhoště severním směrem k rychlostní komunikaci R6 (E48 Praha – Karlovy Vary). Jihovýchodně od areálu f. 
Ptáček je obytná zástavba původních i nových rodinných domů. 

Nejvýznamnější očekávaná kumulace se týká zejména dopravy a s ní souvisejícími vlivy. 

Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v 
dotčeném území. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Lokalita pro navrhované rozšíření areálu f. Ptáček v Unhošti má podle schváleného územního plánu města 
charakter plochy pro výrobu a skladování. Investiční záměr firmy Ptáček – správa, a.s., odpovídá 
vymezení činností, pro které je dané území určeno. 

Záměr spočívá ve výstavbě nové haly pro příjem zboží (A1) a nových skladových hal (A2 – A4, B1 – B2) 
určených pro skladování dlažeb a obkladů. Nebude zde probíhat žádná výrobní činnost, která by mohla mít 
negativní vliv na okolní prostředí. 
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Z hlediska provozovatele je lokalita v Unhošti výhodná svojí návazností na stávající areál, blízkostí dalších 
areálů společnosti a odběratelských možností. Realizací záměru dojde k jejich optimálnímu využití stávajícího 
areálu, včetně snížení administrativních i provozních nákladů v případě nutnosti výstavby v jiné lokalitě. 

Přehled variant 

Na základě požadavků investora a prostorových možností je navržena výstavba několika na sebe navazujících 
a propojených menších hal. Jiné varianty umístění ani technického řešení nejsou navrženy ani hodnoceny. 

Umístění záměru rozvoje obchodního areálu v Unhošti je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve 
více variantách. 

V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru 
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru). 

Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové 
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).  

Vlastní záměr je řešen jednovariantně, nebylo uvažováno s jinými variantami umístění či technického 
řešení. 

Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného 
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod, 
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a 
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty. 

Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady center společnosti na území ČR. V každém kraji je 
provozováno nejméně jedno obchodní centrum, většinou však několik center. Aktuálně jsou na území 
Středočeského kraje provozovány pobočky v Benešově, Berouně, Kladně, Unhošti, Kolíně, Kutné Hoře, 
Mělníku, Mladé Boleslavi a Příbrami. Dále jsou provozována studia koupelen v Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku a 
Mladé Boleslavi. 

Lokalita v k.ú. Unhošť vyhovuje požadavkům společnosti co do velikosti, tak i umístění v regionu 
s napojením na komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR. 

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

Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v 
příloze tohoto oznámení. 

Zásadní urbanistické řešení 

Řešené území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť, v areálu firmy Ptáček – 
velkoobchod, a.s., ulice Lidická 1010, v k.ú. Unhošť (774499). 

Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván jako velkoobchodní centrum 
topenářského, instalačního a koupelnového zboží. Jedná se o skladovací halu s administrativou půdorysných 
rozměrů cca 72x72 m. Skladovací hala je jednopodlažní se sedlovou střechou (hřeben +8,0 m), 
administrativní část třípodlažní (výška atiky +12,25 m) a kruhový schodišťový uzel čtyřpodlažní (výška atiky 
+15,35 m). Stavba byla vybudována před cca 12 lety. Ze severní a západní strany je pozemek vymezen 
komunikacemi, z jižní strany průmyslovou a obytnou zástavbou a z východu volným pozemkem, který je 
využíván k zemědělským účelům. 

Nové skladovací haly mají být realizovány severně od stávajícího objektu. 

Pozemek pro stavbu stoupá mírně severním směrem – převýšení pozemku je od severní fasády stávajícího 
objektu po severní majetkovou hranici cca 2 - 3 m. Nadmořská výška pozemku se pohybuje okolo 400 
m.n.m. 

Na ploše uvažované výstavby se nenacházejí žádné stavební objekty a inženýrské sítě. Přes území pouze 
prochází nadzemní vedení VN do 35kV. Podmínkou realizace skladovacích hal je přeložka tohoto nadzemního 
vedení co nejblíže severní majetkové hranice pozemku stavebníka. 
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Areál je dopravně napojen stávajícím vjezdem z ulice Lidická, kterým se uskutečňuje veškerá nákladní i 
osobní doprava. Zásobování a příjem zboží bude prováděn většími nákladními automobily do přistavěné 
části, která navazuje na stávající halu. U nové vykládací rampy, která bude zapuštěna pod terén jsou 
navržena tři vykládací místa. Expedice zboží k odběratelům bude prováděna pouze z haly stávající a to 
menšími vozy. Západně od nově navržených hal bude vybudována manipulační a skladovací plocha. 
V jihozápadním rohu pozemku v návaznosti na stávající zpevněné ploch se počítá s rozšířením stávajícího 
parkoviště pro osobní automobily. 

Urbanistická koncepce a návrh nových skladovacích hal reaguje na nepravidelný tvar staveniště. 

Na volných pozemcích jsou navrženy čtyři haly půdorysných rozměrů cca 34 x 50 m, které jsou svou severní 
fasádou situovány 20 m od severní majetkové hranice. Nové haly navazují na severní štít stávající haly, se 
kterou budou vzájemně propojeny. 

Spojovací část mezi novými halami a stávající halou tvoří hala nepravidelného půdorysu, která bude 
využívána pro příjem veškerého obchodního materiálu a má přímou vazbu na zásobovací rampu. Tato hala 
bude vytápěná. 

V těsné blízkosti areálu firmy Ptáček se nachází plochy pro rodinnou zástavbu. Dle územního plánu je 
předepsána ochranná zeleň v šířce 40 m. Navrhované řešení tento požadavek respektuje. 

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). 

Obrázek: Situace okolí záměru (1:10 000) 
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Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 Hala A1 
SO 02 Hala A2 
SO 03 Hala A3 
SO 04 Hala A4 
SO 05 Hala B1 
SO 06 Hala B2 
SO 07 Zpevněné a manipulační plochy 
SO 08 Přípojka vodovodu 
SO 09 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 10 Přípojka NN 
SO 11 Přípojka optického sdělovacího kabelu 
SO 12 Oplocení 
SO 13 Sadové úpravy 

Popis stavebního řešení 

Stávající hala 

Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván z převážné části jako 
velkoobchodní sklad. Objekt sestává z jednopodlažní skladovací haly se sedlovou střechou, třípodlažní 
administrativní části a čtyřpodlažního kruhového schodiště. 

1. nadzemní podlaží - vstupní prostory, vrátnice, vzorkovna, jídelna s výdejnou, velkosklad, kotelna, 
údržba, sklady 

2. nadzemní podlaží - vzorkovna, školící místnost, šatny zaměstnanců pro muže a ženy 

3. nadzemní podlaží - kanceláře 

4. nadzemní podlaží - venkovní terasa 

Nové haly 

Předmětem záměru je výstavba nových skladovacích nevytápěných hal, které budou sloužit pro skladování 
dlažeb a obkladů. Součástí výstavby bude také výstavba haly příjmu zboží, která jako jediná bude vytápěná. 
Vzhledem ke svému rozsahu bude výstavba probíhat ve 2 etapách.  V 1. etapě budou realizovány objekty 
A1, A2, A3 a A4, ve 2. etapě potom objekty B1 a B2. 

Všechny nově navrhované haly jsou výškově osazeny na niveletu haly stávající tj. 400,40 m n. m. 

1. ETAPA   

Hala A1 – hala bude sloužit pro příjem zboží pro celý obchodní areál firmy Ptáček – Unhošť. 

Příjem zboží bude probíhat ze severozápadní strany haly přes příjmovou rampu, která je zapuštěna cca 1,1 
m pod stávající terén. Hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 16,75 x 
12 m. Jako jediná bude vytápěná nástěnnými saharami. V prostoru haly bude umístěna příjmová kancelář a 
pohotovostní toalety pro zaměstnance. Výška atiky haly je 5,35 m a světlá výška pod vazník 3,72 m. 
Prosvětlení denním světlem pomocí střešních světlíků. 

Hala A2 - hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 16,75 x 12 m. 

Jedná se plošně o nejmenší halu, která bude využívána ke skladování. Výška atiky haly  je 5,35 m a světlá 
výška pod vazník 3,75 m. Prosvětlení denním světlem pomocí střešních světlíků. 

Hala A3, A4 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12,2 x 17 m. Do tohoto modulového 
rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly slouží pouze pro skladování 
obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena 
územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. Světlá výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním 
světlem pomocí střešních světlíků. V halách bude řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí 
otevíraných částí ve střešních světlících. 
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2. ETAPA   

Hala B1, B2 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12x12 m. Do tohoto modulového 
rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly slouží pouze pro skladování 
obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena 
územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. Světlá výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním 
světlem pomocí střešních světlíků. V halách bude řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí 
otevíraných částí ve střešních světlících. 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Dle geologické a hydrogeologické rešerše dané lokality se předpokládá založení objektů hlubinné pomocí 
vrtaných patek, případně na širokoprofilových pilotách délky cca 3-7 m. Hladina podzemní vody není dle 
provedených průzkumů v dosahu zakládání a objekt postačí izolovat proti zemní vlhkosti. Plošné zatížení na 
podlahu bude 3000 kg/m2. 

Nosná konstrukce navrhovaných hal se předpokládá železobetonová prefabrikovaná – sloupy, střešní 
průvlaky, vazníky a vazničky. Obvodový plášť je v nezateplené části z trapézového plechu, v zateplené části 
ze sendvičových panelů s PIR TI, v části u podlahy je použit betonový sokl do výšky 1 m až 1,85 m. 
Jednotlivé haly jsou z požárních důvodů navrženy o půdorysné ploše do 2000 m2 a budou vzájemně 
odděleny požárními stěnami, které musí částečně přecházet i na obvodovou fasádu. 

Skladbu obvodového pláště střechy tvoří trapézový plech ukládaný na vazničky, nezbytně nutná vrstva 
tepelné izolace, aby střecha vyhověla požárním předpisům a střešní fólie. Střecha hal je perforována řadami 
pilových světlíku orientovaných k severu, z důvodu prosvětlení hal denním světlem. 

Bilance zemních prací 

Výkopy: plocha 16 966 m2 

  objem 24 500 m3 

Zemní val objem 24 500 m3 

Odkopaná zemina bude umístěna na plochu určenou územním plánem jako ochranná zeleň. Bude vytvořen 
zemní val na půdorysné ploše cca 40 x 160 m, výšky cca 4,5 m. 

Na staveništi bude vyrovnaná bilance zemních prací. 

Výsadby zeleně 

V areálu firmy Ptáček v Unhošti bude celková plocha zeleně 21 038 m2. Nové sadové úpravy budou 
realizovány východně a jihovýchodně od nově navržených objektů na ploše 13 640 m2. 

Nově navržené výsadby by měly plnit zejména funkci ochrannou, hygienickou a krajinotvornou. Největší 
množství výsadeb bude situováno na nově navržený zemní val, kterým bude areál odcloněn od zástavby 
rodinných domů. Val se nachází na jižní hraně pozemků určených pro rozvoj skladových ploch firmy, šířka 
valu bude 30 metrů a délka zhruba 160 metrů. 

Pro výsadbu zeleně a následné ohumusování ploch bude využita ornice, která bude skryta při výstavbě hal v 
rámci přípravy území z ploch, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Val bude vymodelován ze 
zeminy z výkopů získaných při stavbě skladových hal. Po ohumusování bude na celém valu provedena 
výsadba stromů s podrostem keřů. Všechny dřeviny by měly být méně vzrůstné tak, aby nebyla vytvořena 
neprostupná pohledová bariéra severním směrem od rodinných domů jižně od navrženého valu. Rozmístění 
výsadeb by mělo podpořit začlenění areálu do okolní krajiny. Pro výsadbu v tomto prostoru budou použity 
zejména domácí druhy dřevin. Vybrány budou takové domácí dřeviny, které snáší sucho a nejsou náročné na 
prostředí. 

Ostatní plocha areálu bude po ohumusování zatravněna. Pro zatravnění bude použita extenzivní krajinná 
travní směs s menším podílem bylin. Tato směs by měla vytvářet menší množství biomasy a měla by 
vyžadovat nižší množství údržby. Počítá se s kosením porostu 2 – 4 x ročně podle potřeby a průběhu 
vegetační sezóny. 

Situace zelených (nezpevněných a volných) ploch, valu a navržených výsadeb v areálu je zřejmá 
z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Situace zelených ploch, valu a navržených výsadeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní řešení 

a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající areál je dopravně napojen na okraji zastavěného území obce na ulici Lidickou, dvoupruhovou místní 
komunikaci. 

Z hlediska širších dopravních vztahů je možné přímé napojení přes silnici II/101 na rychlostní komunikaci R6, 
na směry Praha – Karlovy Vary. Veškerá nákladní doprava je směřována na sjezd v km 12 (Fialka). 

b) doprava v klidu 

Stávající vjezd do areálu bude zachován, zpevněné plochy a komunikace na jižní a východní straně od 
stávající haly budou sloužit pro expedici zboží. 

Příjezd k novému příjmu zboží bude od vjezdu po stávajících plochách do severní části areálu, kde je 
navrhováno rozšíření areálu s výstavbou nových manipulačních a skladovacích ploch. 

Příjem zboží naváženého kamiony je ke 3 rampám s vyrovnávacími můstky, u fasády haly SO 03 bude také 
příjem zboží z úrovně manipulačních ploch přímo do haly. Dlouhodobé odstavování kamionů na plochách 
v areálu na samostatně vyčleněných plochách se nepředpokládá. 

Další navazující plochy budou sloužit pro venkovní skladování materiálu a zboží. 

Parkování zaměstnanců i návštěvníků bude na plochách v areálu. Stávající parkoviště vlevo od vjezdu má 
kapacitu 23 stání. Nově navrhovaná plocha vpravo od vjezdu v jižní části areálu bude mít také 23 stání. 
Z tohoto počtu budou vyhrazena 3 stání pro vozidla invalidních občanů. 

Odstavování a parkování dodávkových a služebních automobilů je uvažováno po obvodu stávajících ploch 
v areálu na vyhrazených místech. 

 

 



 

   Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s. 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 12 z 77    

 

Vzhledem k okrajové poloze areálu k zástavbě zde není stávající přístupový chodník pro pěší, není ani 
navrhován. Příjezd zaměstnanců i návštěvníků je uvažován osobními automobily. Chodníky pro pěší nejsou 
navrhovány ani uvnitř v areálu. 

Po obvodu navrhovaných hal je navržena obslužná komunikace š. 3 m, plnící rovněž funkci požárního 
příjezdu. Ze stávající silnice, vedoucí severně po obvodu areálu, se uvažuje se zřízením obslužného 
hospodářského sjezdu. Kolem haly B1 a B2 je ponechán volný prostor, aby byl umožněn případný průjezd 
požárním vozidlům. 

Pro venkovní skladování je vymezena plocha v severozápadním rohu řešeného území, která navazuje na 
objekty a manipulační plochy. Na venkovní ploše se uvažuje se skladováním betonových a kovových výrobků 
vhodných pro uskladnění ve venkovních podmínkách.  

Napojení na inženýrské sítě 

Připojení na zdroj el. energie 

Stávající stav 

Na odbočce linky VN je instalovaná v sousedství stávajícího objektu investora distribuční stožárová 
trafostanice v majetku ČEZ. Z distribuční trafostanice je provedena přípojka NN 0,4kV do přípojkové skříně 
na hranici areálu. Přípojková skříň je vsazená do zděného pilíře. Z přípojkové skříně je v rámci areálového 
rozvodu připojen elektroměrový rozváděč. 

Stávající uvedený maximální soudobý příkon je 40kW. 

Na pozemku investora napříč severní částí je vedeno venkovní vedení VN dvojpotah – „soudek“. Vzhledem 
ke kolizi s uvažovanou výstavbou je nutné podat žádost o přeložení. Informativní délka trasy přeloženého 
vedení je 500 m. 

Na pozemku jsou instalovány stožáry VO z nichž 3 ks jsou přímo v kolizi s novou výstavbou, 1 ks bude 
pravděpodobně překážet při výstavbě. 

Navrhované řešení 

Areál bude připojen na distribuční rozvod dodavatele el. energie (ČEZ distribuce) novou VN přípojkou pro 
novou TS 160 kVA. Na nově vybudovanou TS budou přepojeny stávající rozvody a napojeny nově budované 
objekty. 

Z nově vybudované TS 160kVA budou provedeny nové areálové kabelové rozvody - bude provedeno 
napojení stávajícího objektu, napojení nových objektů. 

Instalovaný příkon :  Pinst = 147,00  kW 

Soudobý příkon :  Psoud = 128,30 kW 

ENERGETICKÁ BILANCE OBJEKTU 

Účel Pi /ks/kW Počet celkem /kW/  kW 

Stávající objekt 50 1 50 0,80 40,0 

Osvětlení log. hal 73 1 73 0,90 65,7 

Administrativa log. 7 1 7 0,80 5,6 

Ochr. proti zamrznutí ,  
hydranty , svody 14 1 14 1,00 14,0 

Venkovní osvětlení 3 1 3 1,00 3,0 

      

Celkem   147,0  128,3 

      

INSTALOVANÝ PŘÍKON 147 kW  

SOUČASNÝ PŘÍKON   128,3 kW  

NAPĚTÍ 400,00 V  
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Připojení na plyn 

Plynovodní přípojka 

Na pozemek je přivedena stávající STL plynovodní přípojka. 

Potřeba plynu 

Stávající odběr             38,0 m3/h 

Nový odběr - 6 x Plynový teplovzdušný agregát (12-25 kW; 2,9 m3/h) 17,4 m3/h 

Celkový odběr výhledový       55,4 m3/h 

Vnitřní plynovod 

Navržený NTL plynovod bude napojen na přívod plynu pro stávající halu. Rozvod plynu je veden stávajícím 
objektem k novému objektu. Na fasádě nového objektu je navržen kulový kohout (HUB). Dále pod stropem 
haly k jednotlivým spotřebičům. 

Připojení na kanalizaci 

Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace z nového objektu bude napojena na stávající jednotnou areálovou kanalizaci. Napojení 
je navrženo do stávající revizní šachty areálové kanalizace. 

Na stavbu přípojky splaškové kanalizace bude použito kameninových trub. Na trase splaškové kanalizace 
jsou navrženy  revizní šachty. 

Dešťová kanalizace  

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku stavebníka. Dešťové 
vody ze zpevněných ploch budou odvedeny do vsaku přes odlučovač lehkých kapalin. 

Stávající část areálové dešťové stoky odvodňující polovinu střechy stávajícího objektu (severní polovina) 
bude zrušena. Odvodnění střechy bude vnitřní kanalizací přepojeno do vsazené šachty na areálové 
kanalizaci. Na trase kanalizace jsou navrženy revizní šachty. 

Dešťové vody ze skladovací plochy budou svedeny do vsakovací  galerie, která bude tvořena vsakovacími 
plastovými moduly. 

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném provedení šedá – pro 
zatížení nákladními vozidly nebo zelená – pro zatížení osobními vozidly. Vsakovací blok nahrazuje běžnou  
vsakovací - drenážní trubku se štěrkovým obalem. 

Na upravené a soudržné dno výkopu se nejprve vytvoří štěrkopískové lože tl. 200mm. Následně se položí 
geotextilie s přesahem 0,5 m. Na pásy geotextilie se vyskládají vsakovací bloky a to vždy naležato. Jednotlivé 
bloky se spojí pomocí rychlospojníků. Pokud je vsakovací galerie vyskládána z více řad, je možné bloky 
pospojovat pouze na obvodu galerie. U systému, který je tvořen z několika vrstev se musí jednotlivé bloky 
vzájemně překřížit v podélném i příčném směru aby se zachovala stabilita systému. Před zásypem se musí 
celá vsakovací galerie překrýt geotextilií s min. přesahem 0,5 m. Výkop se rovnoměrně zasype nenamrzavým 
materiálem, který zároveň chrání geotextilii před mechanickým poškozením (kamenivem fr. 8/16 – 
recyklátem) a hutní po vrstvách cca 15 cm. 

Bilance dešťových vod: 

 Qd = Ψ . S . q   Ψ - součinitel odtoku (zpevněné plochy 0,9, střechy budov 1,0) 
     S - půdorysný průmět odvodňované plochy 
     q - intenzita deště = 161 l/s/ha 

  Zpevněné plochy 0,4399 .  0,8 . 161 = 56,7 l/s 

  Střechy   0,9010 . 0,9 . 161 = 130,6 l/s 

 Q celkem = 187,3 l/s 

Dešťové vody vsakovány ve vsakovací galerii o velikosti 26,4 x 38,4 x 0,52 m a užitném objemu 483,6 m3. 
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Připojení na vodovod 

Je navrženo rozšíření stávajícího areálového vodovodu pro napojení požární vody v nových halách a pro 
napojení požární nádrže. 

Nové sociální zařízení bude napojeno na stávající vnitřní vodovod v hale. 

Na venkovní rozvod vody bude použito potrubí plastové HDPE PE100 SDR11. 

Bilance potřeby vody – nárůst 

5 osob administrativa  18 m3 osoba/rok 90 m3/rok   

10 skladníků    26 m3 osoba/rok 260 m3/rok   

Celkem       350 m3/rok 

Q prům. Denní   1,32 m3/den, t.j. 0,02 l/s 

Q max    1,32 . 1,25 = 1,65 m3/den, t.j. 0,03 l/s 

Q h max    1,65 : 24 . 7,2 = 0,49 m3/hod, t.j. 14 l/s           

Potřeba vnitřní požární vody  0,6 l/s 

Zastavovací situace je patrná z následujícího obrázku, podrobněji viz příloha č. 2 oznámení. 

Obrázek: Zastavovací situace (bez měřítka) 
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Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii 

Popis navrhovaného provozu, výrobní program 

Obchodní a skladový areál Ptáček slouží k zásobování širokého okolí instalatérským materiálem a technickým 
zařízením budov. Záměr slouží k rozšíření skladování a nabídky o obklady a dlažby.  

V areálu je v současné době zaměstnáno celkem 17 osob (10 v administrativě, 7 ve skladu). Záměrem dojde 
k navýšení zaměstnanců o celkem 15 osob (5 v administrativě, 10 ve skladech). Celkový počet zaměstnanců 
bude 32 osob. 

Areál bude v provozu pouze v denní době. Doprava a venkovní manipulace s materiálem jsou v noční době 
vyloučeny. 

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

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   v průběhu roku 2015 

Předpokládaný termín dokončení výstavby:   v průběhu roku 2016-2017 

Předpokládaný termín uvedení do provozu:   2017 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj: Středočeský    Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Obec: Unhošť     Město Unhošť 
      Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť 

správní obvod obce s rozšířenou působností:   Kladno 
        Magistrát města Kladna   
        nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Unhošť 
      Městský úřad Unhošť   
      Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Rozhodnutí Právní předpis Příslušný správní úřad 

Územní rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Unhošť, Odbor výstavby 

Stavební povolení 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Unhošť, Odbor výstavby 

Vodoprávní rozhodnutí Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MM Kladna, Odbor výstavby (stavební 
úřad) 

Kolaudační rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Unhošť, Odbor výstavby 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Předmětem zájmu je území o celkové výměře 46.779 m2 (celková plocha areálu po rozšíření). Navrhované 
rozšíření činí 27.049 m2. 

Trvalý zábor ZPF pro nové zastavěné a zpevněné plochy činí 13.409 m2. Dočasný zábor ZPF není uvažován. 

Záměr je situován na následujících pozemcích: p.č. 396/131, 396/134, 396/176, 396/40, 396/152, 396/155 
v k. ú. Unhošť 774499. 

Některé z dotčených pozemků jsou součástí zemědělského půdního fondu. Žádná z dotčených parcel není 
součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

Pozemky dotčené záměrem jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka: Dotčené pozemky 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití způsob ochrany výměra 

396/131 orná půda zemědělský půdní fond ZPF 1 713 m2 
396/134 orná půda zemědělský půdní fond ZPF 21 266 m2 
396/176 orná půda zemědělský půdní fond ZPF 9 302 m2 
396/40* ostatní plocha zeleň ZPF 1 115 m2 
396/152* ostatní plocha ostatní dopravní plocha --- 249 m2 
396/155* ostatní plocha ostatní dopravní plocha --- 6 718 m2 
Pozn: * pozemek je součástí stávajícího areálu 

Ochranná pásma 

Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo OP technické infrastruktury (elektro, plyn, voda, 
kanalizace, komunikace). 

Soupis limitů: 
ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zák. 458/2000 Sb.) 
ochranné pásmo VVN nadzemního vedení 110 kV (zák. 458/2000 Sb.) 
ochranné pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.) 
ochranné pásmo VN nadzemního vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.) 
ochranné pásmo vodovodů a kanalizací (zák. 274/2001 Sb.) 
ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zák. 127/2005 Sb.) 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Kanalizace do ø500 1,5 m 

Kanalizace nad ø500 2,5 m 

Vodovod do ø500 1,5 m 

Vodovod nad ø500 2,5 m 

Vedení VN 1,0 m 

Vedení NN 1,0 m 

Vedení telefonu 1,0 m 

Středotlaký plyn 1,0 m 

Situace areálu na katastrální mapě je zřejmá z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Situace záměru na podkladu katastrální mapy (bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pitná voda 

Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem ze stávající areálové přípojky na veřejný vodovod.  

V rámci záměru je navrženo rozšíření stávajícího areálového vodovodu pro napojení požární vody v nových 
halách a pro napojení požární nádrže. 

Nové sociální zařízení bude napojeno na stávající vnitřní vodovod v hale. Na venkovní rozvod vody bude 
použito potrubí plastové HDPE PE100 SDR11. 

Záměr je určen jako obchodní a skladový areál s administrativní částí. Předpokládaný nárůst počtu je 15 
osob. Dle projektové dokumentace je nárůst potřeby pitné vody v areálu uveden v následující tabulce. 

POTŘEBA PITNÉ VODY 

denní potřeba  maximální hodinová potřeba  měsíční potřeba roční potřeba 

 [m3/den]  [m3/hod.] [m3/měsíc] [m3/rok] 

1,32 (0,02 l/s) 1,65 29 350 
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Technologická voda 

Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje 
zejména na následující činnosti: 

− výroba betonové případně maltové směsi 

− ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. 

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových 
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být 
pokryta rozvodem pitné vody ze stávajícího zdroje.  

Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody. 

Požární voda 

Potřeba požární vody bude zajištěna novou podzemní požární nádrží o celkovém objemu 45 m3. Plnění 
nádrže bude zajištěno odbočením z prodlouženého areálového rozvodu s automatickým ventilem a 
plovákem. Bezpečností přepad z nádrže bude napojen na stávající jednotnou stoku poblíž nádrže. Odběr 
bude prováděn pomocí mobilní požární technicky. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. 

Areál bude připojen na distribuční rozvod dodavatele el. energie (ČEZ distribuce) novou VN přípojkou pro 
novou TS 160 kVA. Na nově vybudovanou TS budou přepojeny stávající rozvody a napojeny nově budované 
objekty. 

Z nově vybudované TS 160kVA budou provedeny nové areálové kabelové rozvody - bude provedeno 
napojení stávajícího objektu, napojení nových objektů. 

Energetická bilance 

V areálu je uvažováno s celkovým příkonem  :     

Instalovaný příkon :     Pi = 147 kW 

Současný příkon :     Ps = 128,30 kW 

Roční potřeba elektrické energie celkem: 384 tis. kW/rok 

Zemní plyn 

Zemní plyn bude využíván na vytápění jedné haly (A1), ostatní haly nebudou vytápěné. Na pozemek je 
přivedena stávající STL plynovodní přípojka. 

Navržený NTL plynovod bude napojen na přívod plynu pro stávající halu. Rozvod plynu je veden stávajícím 
objektem k novému objektu. Na fasádě nového objektu je navržen kulový kohout (HUB). Dále pod stropem 
haly k jednotlivým spotřebičům (teplovzdušné agregáty). 

Potřeba plynu 

Stávající odběr             38,0 m3/h 

Nový odběr - 6 x Plynový teplovzdušný agregát (12-25 kW; 2,9 m3/h) 17,4 m3/h 

Celkový odběr výhledový       55,4 m3/h 

Roční spotřeba plynu pro záměr je stanovena ve výši 8.000 m3, stávající spotřeba pro areál činí cca 
30.000 m3/rok, celková spotřeba je odhadována na 38.000 m3/rok. 
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Tepelná energie 

Vestavěný prostor pro skladníka bude vytápěn na 20°C elektrickým přímotopem. Jeden konvektor bude 
umístěn v prostoru místnosti pro skladníka. Dva menší konvektory budou v prostoru sociálního zařízení 
vestavku. 

Prostor skladu bude temperován na 16 °C. Tato teplota bude docílena plynovými teplovzdušnými  
jednotkami SAHARA. V prostoru bude osazeno šest jednotek o výkonu 12 – 25 kW. Tyto budou zavěšeny na 
sloupech. Odtah spalin i přívod vzduchu pro hoření bude proveden přes střechu budovy. Jednotlivé jednotky 
budou ovládány prostorovými termostaty. 

Tepelná bilance 

Maximální hodinová potřeba tepla je následující: 

Vestavek  (20°C)  2 kW elektřina 

Skladové haly (16°C)  84 kW zemní plyn 

Celkem    86 kW 

Redukovaná roční potřeba tepla       268 GJ 

Vstupní suroviny 

Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy je a bude i po realizaci 
záměru zboží, které bude v areálu skladováno a následně distribuováno odběratelům. 

Materiály pro údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků. 
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována. 

Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.  

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Předmětem záměru je rozšíření obchodního a skladového areálu pro zboží nepotravinářského charakteru - 
instalačního materiálu a technická zařízení budov (plyn, voda, topení), a dále dlažby a obklady. 

Záměr bude obsluhován zejména silniční dopravou (doprava pěší a cyklistická se bude týkat pouze 
zaměstnanců z blízkého okolí). Dopravní nároky jsou dány hlavně nákladní obslužnou dopravou a dále osobní 
dopravou zaměstnanců a zákazníků. 

Počet parkovacích stání:    46 stání pro OA 
       23 stávajících stání, 23 nových stání 

Dopravní obsluha (stávající): nákladní:  20 vozidel/den, z toho: 
          10 vozidel/den (3,5 - 7,5 t) 
          7 vozidel/den (7,5 - 12 t) 
          3 vozidla/den (do 25 t) 
    osobní a dodávková: 25 vozidel/den (do 3,5 t) 

Dopravní obsluha (navýšení): nákladní:  25 vozidel/den, z toho: 
          15 vozidel/den (3,5 - 7,5 t) 
          7 vozidel/den (7,5 - 12 t) 
          3 vozidla/den (do 25 t) 
    osobní a dodávková: 20 vozidel/den (do 3,5 t) 

Dopravní obsluha (celková po realizaci záměru): 

    nákladní:  45 vozidel/den, z toho: 
          25 vozidel/den (3,5 - 7,5 t) 
          14 vozidel/den (7,5 - 12 t) 
          6 vozidel/den (do 25 t) 
    osobní a dodávková: 45 vozidel/den (do 3,5 t) 
    Pozn.: Jde o počty vozidel obsluhujících areál, intenzita dopravy je dvojnásobná. 
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Čas dopravy:   denní doba pracovních dní 

Dopravní trasy:   ulice Lidická, severně spojovací komunikací na silnici II/101 a dále severním 
    směrem na rychlostní komunikaci R6 

Období výstavby 

Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí úroveň dopravních nároků v období provozu, spíše 
budou nižší. Navíc půjde o nároky dočasné, omezené na dobu výstavby. 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)  

B.III.1. Ovzduší 

Období výstavby 

V době realizace stavby lze očekávat emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů. 
Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti, např. 
zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních 
mechanismů a nákladních vozů. 

V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, 
kde bude docházet ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a z nakládání se 
sypkými materiály. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí a při 
důsledném dodržování všech opatření ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální. 

Množství emitovaných látek je třeba snižovat dodržováním opatření uvedených v plánu organizace výstavby 
a technologickou kázní při realizaci stavby. Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) 
provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat 
prašnost i v místě stavby (vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, atd.). Opatření ke snižování 
emisí znečišťujících látek během výstavby jsou navržena dále v textu dokumentace. 

Plošným zdrojem emisí bude rovněž provoz stavebních mechanismů a pohyb nákladních vozidel na 
staveništi.  

V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých 
může docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně 
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. V průběhu výstavby také dojde ke 
krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních surovin a materiálů. 

Liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou komunikace sloužící pro provoz nákladních automobilů při 
navážení/vyvážení stavebního materiálu.  

Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V 
této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se 
zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. Je tedy důležité 
zejména během zemních prací důsledně dodržovat opatření ke snížení prašnosti. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

V hale příjmu zboží A1, která bude jako jediná vytápěná, bude instalováno 6 plynových agregátů o výkonu 
12 až 25 kW. Celkový požadovaný tepelný výkon pro vytápění haly je 84 kW. 

V daném případě se jedná o nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Emise do ovzduší jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
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Tabulka: Emise z vytápění haly A1 

spotřeba ZP Emise  

m3/hod  TZL SO2 NOx CO org. Látky  

Emisní faktor 

(kg/1000000 m3 ZP) 

20 9.6 1300 320 64  

maximum 17,5 0,35 0,168 22,75 5,6 1,12 g/hod 

roční spotřeba 
ZP 

8 000 0,16 0,0768 10,4 2,56 0,512 kg/rok 

Emise do ovzduší ze spalovacích zdrojů nejsou v posuzovaném případě významné. 

Součástí záměru nejsou žádné technologické zdroje emisí látek znečišťujících ovzduší. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Jako plošný zdroj je uvažováno parkoviště v areálu. Pohyb po parkovišti je uvažován o rychlosti 5 km/hod 
pro všechny automobily. Pro výpočet byl použit odhad, kdy 10 minut volnoběhu odpovídá cca 1 km jízdy. 
Provoz a pohyb nákladního auta po areálu je uvažován po dobu 10 min. (10 min. jízdy – cca 1 km a 10 min. 
volnoběh; tj. 2 km). Pohyb a provoz osobního auta po areálu je uvažován v jízdě cca 1 km a 5 min. 
volnoběhu; 1,5 km).  

Tabulka: Emise z parkovacích ploch (celý areál) 

Ukazatel Celkem emisí 

CO [g/s] 0,004006753 

NOx [g/s] 0,001944236 

NO2 [g/s] 0,000567733 

SO2 [g/s] 1,69398.10-05 

PM10 [g/s] 0,000109677 

Benzen [g/s] 1,43547.10-05 

Benzo(a)pyren [g/s] 5,13304.10-11 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především nákladní a osobní automobilová doprava. 
Předpokládané emise z dopravy jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočty emisí z dopravy byly provedeny 
na základě emisních faktorů pro motorová vozidla (podrobněji viz rozptylová studie).  

Tabulka: Emise z dopravy (hodnocené úseky komunikací) 

Úsek 
č. 

CO  
[g/s/m] 

NOx 
[g/s/m] 

NO2  
[g/s/m] 

SO2  
[g/s/m] 

PM10  
[g/s/m] 

Benzen 
[g/s/m] 

Benzo(a)pyren 
[g/s/m] 

L4 5,56806E-08 3,20833E-08 1,62963E-09 8,51852E-10 1,0463E-09 3,7963E-10 9,16204E-09 

L5 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 

L6 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 

L7 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 
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B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

Odpadní vody splaškové 

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody stanovené podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Tabulka: Množství splaškových odpadních vod 

Denní množství  Q24: 1,32 m3/den = 0,055 m3/hod = 0.02 l/s 

Maximální denní množství: 1,65 m3/den = 0,069 m3/hod = 0.03 l/s 

Návrhový průtok pro dimenzování stoky:   0,49 m3/hod = 0.14 l/s 

Při předpokladu 1EO=150 l/d potom:   1,65/0,15 = 11 EO       

Objem splaškových vod odpovídá množství odebírané pitné vody (350 m3/rok). 

Areál bude napojen a odkanalizován do jednotné kanalizační sítě, která odvádí splaškové odpadní vody do 
městské ČOV. 

Srážkové odpadní vody 

Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na 
střechy budov.  

Bilance ploch dle projektové dokumentace je následující: 

- plocha zastavěná budovami:  9 010 m2 
- komunikace a manipulační plochy:  4 399 m2 

Objem odtoku srážkových vod z areálu a změny v důsledku realizace projektu lze přiblížit pomocí vztahu:  

 V = F × ψψψψ × h  
 kde: 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3] 
  F je zastavěná plocha [m2] 

F1 = 9 010 m2 (plocha střech objektů) 
F2 = 4 399 m2 (manipulační plochy, komunikace a parkoviště) 

ψψψψ je odtokový koeficient [ ] 
ψ1 = 0,9 (pro střechy budov) 
ψ2 = 0,8 (pro zpevněné plochy a komunikace) 

  h je průměrná roční výška srážek [m] 
h  = 0,526 m (dlouhodobý průměr, stanice Praha - Ruzyně, 1961-1990) 

 V1 = F1 × ψψψψ1  × h = 9 010 × 0,9 × 0,526 = 4 265,334 m3 

 V2 = F2 × ψψψψ2  × h = 4 399 × 0,8 × 0,526 = 1 851,099 m3 

 V = V1 + V2 = 4 265,334 + 1 851,099 = 6 116,433 m3 

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný 
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu: 

 q = V/t  
 kde: 
  q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1] 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] 

V = 6 116 433 l 
  t je 1 rok [s]  

t = 31 536 000 s 

 q = V/t = 6 116 433/31 536 000 = 0,193951  ≈ 0,19 l.s-1. 
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Odtok srážkových vod z nových zpevněných plochy bude činit v průměrném klimatickém roce 6 116 m3; 
tento objem představuje průměrný odtok cca 0,19 l.s-1. Z tohoto objemu bude činit odtok ze střech 4 265 m3 
(0,14 l.s-1), odtok z komunikací a ostatních zpevněných ploch 1 851 m3 (0,05 l.s-1). 

Bilance dešťových vod: 

 Qd = Ψ . S . q   Ψ - součinitel odtoku (zpevněné plochy 0,9, střechy budov 1,0) 
     S - půdorysný průmět odvodňované plochy 
     q - intenzita deště = 161 l/s/ha 

  Zpevněné plochy 0,4399 .  0,8 . 161 = 56,7 l/s 

  Střechy   0,9010 . 0,9 . 161 = 130,6 l/s 

 Q celkem = 187,3 l/s 

Srážkové vody ze stávajícího objektu jsou odvedeny do jednotné stoky. Stejně bude nakládáno i s vodami z 
nových hal A1 a A2, včetně zpevněných ploch kolem těchto budov. Dešťové vody z nových objektů A3, A4, 
B1 a B2 a zpevněných ploch budou svedeny nově navrženou dešťovou kanalizací do vsakovací a retenční 
nádrže, kde bude část vody zasakována, část z důvodu méně příznivých hydrogeologických podmínek 
retenována a následně vypouštěna do stávající jednotné kanalizace v areálu a dále do městské kanalizační 
sítě. 

Retenční prostor pro likvidaci srážkových vod vsakováním byl stanoven na cca 480 m3. Doba prázdnění je 
výpočtem stanovena na cca 57 hod. 

Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody. 

Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovišť odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může 
dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu 
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a 
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu. 
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení 
koncentrací Cl-). 

Parkovací plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek. Úroveň obsahu sledovaných látek bude 
stanovena příslušným vodoprávním úřadem, případně správcem kanalizace. 

Odpadní vody technologické 

Technologické odpadní vody nebudou produkovány.  

Čistící zařízení, recipient 

Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody 
zachycené na parkovacích stáních.  

K čištění vod z parkovacích stání bude v areálu instalován odlučovač lehkých kapalin (ropných látek). Typ, 
kapacita a úroveň RL na výstupu z OLK budou stanoveny v rámci navazující projektové přípravy stavby a 
správních řízeních. 

B.III.3. Odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle 
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu, 
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou. 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a 
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu 
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence 
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění. 
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Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního 
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).  S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v této posloupnosti: 

- materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány; 

- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném; 

- nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku. 

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

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

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtr.mat., čistící  tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky  

N 

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 

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty 
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení 
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů). 

Likvidaci odpadů vznikající při vlastním provozu bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Rozdělení těchto odpadů podle jejich fyzikálně chemických 
vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti. S ohledem na to budou umístěny 
jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů a to v oddělených   
vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech 
nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny. Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným 
osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními 
předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství. 
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Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu nových objektů 

Zatřídění odpadů Místo produkce Způsob odstranění Orientační 
množství t/r 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje kat. N OLK ČOV, spalovna 0,5 

13 05 07 Zaolej. voda z odluč. oleje kat. N OLK ČOV 2 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  kat. O Sklady, administrativa Sběr odpadů 3 

15 01 02 Plastové obaly kat. O Sklady, administrativa Sběr odpadů 2 

15 01 03 Dřevěné obaly kat. O Sklady, administrativa Spalovna, využití 5 

15 02 03 Čistící tkaniny, filtrační 
materiály 

kat. O Klimatizace, filtrace 
vzduchu 

Spalovna 0,3 

20 01 01 Papír a lepenka kat. O Administrativa Využití 0,5 

20 01 21  Zářivky apod.  kat. N  Údržba osvětlení, adm. Odstranění 100 ks 

20 02 01 Biol. rozl. odpad ze zahrad Kat. O Údržba Využití 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad Kat. O Administrativa, sklady Skládka 5 

20 03 03 Uliční smetky Kat. O Údržba Spalovna 0,2 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace Kat. O Údržba Skládka 2 

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru 
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby. 
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými 
v oblasti odpadového hospodářství. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jednotlivé 
druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na určená místa dle charakteru 
odpadu. Pro shromažďování odpadů bude zjištěn dostatečný počet nádob tak, aby bylo zabezpečeno jejich 
vyhovující shromažďování i třídění dle druhů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle v souladu 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na 
využití nebo odstraňování odpadů. 

Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Původce bude využívat 
systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa zpětného odběru předávány jako použité 
výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou 
preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný odběr. 

B.III.4. Ostatní 

Zdroje hluku do venkovního prostoru související se záměrem jsou uvažovány: 

stacionární zdroje:   topné jednotky:   do LAw = 72 dB (6 ks/hala A1) 
     umístění:   střecha haly (sání i výduchy) 
     čas provozu:   nepřetržitý 
         (v noční době omezený) 

účelové komunikace (areál):      25 nákladních vozidel/den 
         20 osobních vozidel/den 

Vnitřní zdroje hluku v budově jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. 

Pokud jde o hluk v období výstavby, lze očekávat vliv provozu stavební dopravy a stavebních mechanismů:  
− stavební stroje a mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB 

umístění na ploše záměru, provoz pouze v denní době 
− stavební doprava (špičkově nejvýše desítky nákladních vozidel za den). 

 



 

   Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s. 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 26 z 77    

 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 

      (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:   nejsou uvažovány (používány) 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

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

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Areál f. Ptáček se nachází v severní části města Unhošť, k.ú. Unhošť. Území je součástí průmyslové zóny II 
se stávajícími areály i volnými plochami určenými k zástavbě. 

Zájmové území pro rozvoj areálu f. Ptáček je situováno severně a severovýchodně od stávajících objektů 
areálu. V bezprostředním sousedství záměru se nachází provozovna f. MPK Toys CZ s.r.o. (jižně v ulici 
Lidická). Západní hranici tvoří komunikace v ulici Lidická a severní hranici komunikace mezi ulicí Lidickou a 
silnicí II/101 vedoucí od Unhoště severním směrem k rychlostní komunikaci R6 (E48 Praha – Karlovy Vary). 
Jihovýchodně od areálu f. Ptáček je obytná zástavba původních i nových rodinných domů. 

Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 400 m n.m.  

Širší okolí areálu a jeho poloha vůči okolí jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).  

Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000) 
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Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená, 
že: 
� záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru; 
� záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální 

úrovni; 
� posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku; 
� dotčené území není součástí soustavy Natura 2000; 
� dotčené území není součástí přírodního parku. 

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní 
plocha, prameniště či mokřad. Záměr je umístěn mimo zátopové území. 

Navrhovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Na místo záměru není vázána žádná 
památná událost.  

Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází žádná důlní díla, 
ani sesuvná území. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
záměru. 

Zvláště chráněná území 

Národní parky (NP) - v místě stavby ani v jejím okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v místě stavby ani v jejím okolí se žádná chráněná krajinná oblast 
nenachází. Nejbližším chráněným územím je CHKO Křivoklátsko, cca 5 km JZ a Z. Dalším chráněným územím 
je CHKO Český kras, cca 11 km J. 

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na 
místě stavby ani v její blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází. 

V širším okolí záměru se nacházejí tato zvláště chráněná území: 

Přírodní památka Kyšice - Kobyla: jde o lokalitu s vazbou na lesní komplex, který slouží jako významný 
terestrický biotop a zimoviště pro obojživelníky a plazy, cca 3 km západně od záměru. 

Přírodní památka Markův mlýn; lokalita se je asi 4 km na jjv. od Unhoště po modré turistické značce, cca 
4,2 km od záměru, v chatové osadě nedaleko Markova mlýna. Jedná se o dvě lokality na parc. 1843/2 a 
1774/2, 1769/3, k.ú. Unhošť; celková výměra činí 0,1302 ha. Předmětem ochrany je zachování 
teplomilného společenstva chráněného druhu koniklece lučního českého a křivatce českého v blízkosti 
chatové osady. 

Přírodní památka Hostivické rybníky: cca 7,5 km VJV, toto maloplošné chráněné území bylo zřízeno 14. 
října 1996 Okresním úřadem Praha-západ k ochraně přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, 
která zahrnuje rybníky Břevský, Kalý a Litovický. Na přiléhající mokřady a lesy jsou vázány vzácné a 
ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

Přírodní parky (PP) – v místě stavby ani v jejím okolí není vymezen žádný přírodní park. Jihozápadně a 
jižně od města se nachází Přírodní park Povodí Kačáku (cca 1,5 km JZ). 

Přírodní park Povodí Kačáku byl zřízen Nařízením Středočeského kraje č. 14/2010 ze dne 3.5.2010. Důvodem 
zřízení je ochrana krajinného rázu krajiny s významnými soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami. 
Jedná se zejména o koridor potoka Loděnice, který je krajinnou osou přírodního parku. Úsek údolí mezi 
Mosteckým Mlýnem a Malými Kyšicemi a Dolním Podkozím se vyznačuje krajinnou scénou zaříznutého 
sevřeného údolí mezi mohutnými lesními porosty okraje CHKO Kokořínsko (lesnatý masiv Tuchonína) na 
pravém břehu a masivem Brdců na levém břehu. Výrazná terénní morfologie a meandry Kačáku je 
charakteristická pro jižněji ležící krajinný segment při soutoku Kačáku s Černým a Rymáňským potokem. 
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Výrazně se v území přírodního parku projevuje spolu s lesními porosty terénní útvar Brdců, který vyniká 
zřetelnými estetickými hodnotami krajinné scény skalních partií. Lesnatý masiv Brdců se výrazně podílí na 
harmonickém měřítku této krajiny. 

Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný památný strom nenachází. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

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

VKP ze zákona: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.  

VKP registrované: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.  

Území soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 

Zájmové území se nenachází na území nebo v blízkosti prvků soustavy Natura 2000.  

Ptačí oblasti (PO) – Záměr se nenachází na území ani v blízkosti žádné ptačí oblasti. Nejbližší ptačí oblast 
je Křivoklátsko (CZ0211001) se nachází přes 9 km západně od místa stavby v oblasti CHKO Křivoklátsko. 
Ptačí oblast Křivoklátsko zahrnuje centrální nejzachovalejší partie Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 
(rozloha 31 960,1 ha je polovinou plochy CHKO). Území zaujímá velkou část Křivoklátské vrchoviny v 
nadmořské výšce 225-616 m a tvoří jej z více než 80 % lesy, které obsahují četné enklávy s přírodě blízkým 
charakterem, ponejvíce v 19 maloplošných zvláště chráněných územích, jinde i mimo ně (Lánská obora, 
prudké svahy a sutě, údolí Berounky).V nižších polohách převládají dubohabrové háje, výše na hlubších 
půdách bučiny s menším podílem jedle. Strmé rokle a sutě pod vrcholy pokrývá smíšený porost s lípou, 
javorem, jasanem a jilmem. 

Novodobá lesnická péče se rozvíjí od začátku 19. století, proto má dnes na rovinatých územích převahu 
smrk, ač původně byl zastoupen jen slabě. Rozsáhlé jsou i výsadby borovice a modřínu. V posledním 
desetiletí se složení porostů blíží původnímu, ale zintenzivněním těžby prudce klesá jejich věk. 

Předmětem ochrany vyhlášené oblasti jsou převážně druhy přirozených listnatých lesů – žluna šedá 
(Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký 
(Ficedula albicollis) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Doplňuje je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), 
který však preferuje spíše jehličnany, dále výr velký (Bubo bubo), obsazující převážně skalní výchozy, a 
ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící podél čistých vodních toků uvnitř oblasti. 

Z dalších hnízdících druhů přílohy I směrnice ES o ptácích stojí za zmínku čáp černý (Ciconia nigra) – 4-6 
párů, pěnice vlašská (Sylvia nisoria) – 25-35 párů, ťuhýk obecný (Lanius collurio) – 165-260 párů. Kromě 
druhů přílohy I v ptačí oblasti hnízdí řada dalších druhů, významných z hlediska České republiky, početně 
např. sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), 
krutihlav obecný (Jynx torquilla), skorec vodní (Cinclus cinclus) a rehek zahradní (Phoenicurus 
phooenicurus). 

Evropsky významné lokality (EVL) 

Záměr nezasahuje na území žádné EVL. Nejblíže k záměru se nachází EVL Kyšice - Kobyla (CZ0213038) cca 
3 km západně od záměru. Jde o tři rybníčky a zatopený kamenolom západně od Kyšic, 3 km J od Kladna. 
Tůně obklopeny loukou, vlastní tůně lemovány topolem bílým a hybridními topoly. Lom částečně zarostlý 
vysokými mezofilními a xerofilními křovinami. Všechny čtyři vodní plochy jsou bez litorálu napájené pouze 
dešťovou vodou, v suchých letech (2003) vysychají úplně. Jedna z početně nejbohatších lokalit čolka velkého 
(Triturus cristatus) v ČR.  
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Západně od záměru se ve vzdálenosti cca 5 km nachází EVL Zákolanský potok (CZ0213016). Dobrovízký 
potok od silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem 
Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Lokalita raka kamenáče 
(Austropotamobius torrentium), která je nejseverovýchodněji položená v rámci středočeského regionu. Jedná 
se o tok v poměrně kulturní a odlesněné krajině (ve srovnání s lokalitami např. na Křivoklátsku), a to včetně 
pramenné oblasti. Zajímavý je také fakt, že se jedná o přímý přítok Vltavy (na rozdíl od lokalit 
křivoklátských). Je jedním z mála toků, kde se vyskytuje společně rak kamenáč a rak říční.   

Územní systémy ekologické stability 

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

Na území záměru ani se nenachází žádné lokální, regionální a nadregionální prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES). V blízkosti zájmového území lze některé prvky regionálního i lokálního ÚSES 
identifikovat. 

Nadregionální ÚSES – Katastrem města Unhošť prochází nadregionální biokoridor K 54 Pochvalovská stráň 
- Karlštejn, Koda, osa mezofilní hájová. Osa biokoridoru prochází po jižních svazích údolí Kačáku v jižní a 
jihovýchodní části území. Jeho součástí je ochranné pásmo vymezené jako limit s vlastním regulativem. OP 
NRBK je v k.ú. uvnitř hranice přírodního parku „Povodí Kačáku“, jedná se tedy o zvojenou ochranu.  

V trase nadregionálního biokoridoru převládá stabilní kostra stanovištně vhodných porostů. Ze stromů 
převažuje dub letní i zimní, habr obecný, bříza bělokorá, buk lesní, javor babyka, vtroušeně je borovice lesní, 
smrk ztepilý, modřín opadavý. Bohaté je keřové i bylinné patro - krušina olšová, líska obecná, lipnice hajní, 
kapraď samec, ptačinec velkokvětý, konvalinka vonná, kopytník evropský, kostřava ovčí, ostřice lesní, bika 
bělavá, černýš luční, strdivka nicí. Na prudkých svazích nad Loděnicí má funkci ochranného lesa, místy 
vystupují skalní výchozy s porosty zakrslých doubrav až křovinných strání. Na suchých kamenitých stráních 
se vyskytují i skalnaté stepi s významnými druhy rostlin jako hvozík kartouzek, bedrník menší, krvavec 
menší, mochna stříbrná, divizna, rozchodníky, vzácně koniklec luční český a křivatec český. 

Nadregionální biokoridor je v řešeném území rozdělen na dvě části: 

NRBK 1 - úsek "Hranice k.ú. u Malých Kyšic - Červený mlýn" 

NRBK 2 - úsek "Červený mlýn - Dolní Podkozí" 

Regionální ÚSES – V rámci nadregionálního biokoridoru je vloženo regionální biocentrum 1474 Dolní 
Podkozí, v řešeném území značené jako RBC1. Je vymezeno na svazích Rymáňského potoka na 
nezastavěném území. Biocentrum přechází na katastr obce Svárov a na okres Praha-západ. 

Regionální ÚSES je v ŠIRŠÍM okolí záměru tvořen sítí regionálních biocenter Kožová hora, Dolanský háj a 
niva (severní větev), Vysoký vrch, Dolní Podkozí (jižní větev). Všechny prvky regionálního ÚSES jsou ve 
značné vzdálenosti od záměru. Dle metodiky vymezování ÚSES by měla být v trase nadregionálního 
biokoridoru vložena lokální biocentra po 400 - 700 m. Biocentra v rámci schválených změn ÚP vymezena 
nebyla, proto je lokální biocentrum nově doplněno - LBC 7 "Červený mlýn". 

Místní (lokální) ÚSES – Páteří ÚSES na k.ú . Unhošť je lokální biokoridor "Černý potok“, který na sever od 
Unhoště je odkloněn do strouhy (přítok) a směřuje přes intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu k 
Fialce. Spojuje Loděnici (Kačák) s regionálním biocentrem 1473 "Dolanský háj a niva". V katastru Unhošť má 
čtyři vložená lokální biocentra, z toho dvě funkční a dvě navržená. Funkční biocentra, v údolí Černého 
potoka, jsou lučního typu. Jedno navržené biocentrum by mělo být na nově obnoveném rybníce "Hynšpach" 
a druhé navržené travobylinné biocentrum je v polích severně od Unhoště. Na Černý potok navazují 
biokoridory „Potok od Čeperky“ a „Suchý Mlýn - Pavlov“ - nová trasa, údolní nivou Loděnice je veden lokální 
biokoridor „Kačák“. 

Nejblíže záměru se nachází LBC 4 Fialka (cca 350 m severně), jedná se místo, kde budou obnoveny rybníčky. 
V současné době je zde již drenáž narušena a na mokřejších místech se začíná vytvářet rákosina. Z tohoto 
biocentra vychází západním směrem lokální bikoridor LBK 7 Fialka - Braškovský potok, lokální biokoridor 
vedený po meliorační strouze v poli, propojuje lokální biocentra LBC 4 Fialka a biocentrum na Braškovském 
potoce v k.ú. Kyšice (Kočovský za humny). Trasa je stabilizovaná v již schváleném územním plánu (dílčí část 
LBK II.).  
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Východním směrem je veden nefunkční lokální biokoridor LBK 6 Na horkách – Fialka, který propojuje LBC Na 
horkách u Malého Přítočna s LBC 4 Fialka. Trasa je stabilizovaná v již schváleném územním plánu (dílčí část 
LBK II.). Biokoridor využívá stávající i zrušené větrolamy, prochází průmyslovou zónou ve formě dílčí části 
zeleně Z8. 

C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je umístěn na území katastru města Unhošť, severně od centra města a zástavby. Zájmové území se 
nachází východně d ulice Lidické na území průmyslové zóny II (P2), kde jsou vymezeny plochy pro nerušící 
výrobu a sklady. V okolí jsou situovány obchodní a skladové areály.  

Na území obce žije trvale kolem 4 000 obyvatel (k 1.1.2012 byl počet obyvatel 4 111). 

Nejbližší obytné objekty se nacházejí jižně od záměru ve vzdálenosti desítek m v ulicích K. Čapka a V. 
Ševčíka. Trvale zde žije několik desítek obyvatel. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Zájmové území lze hodnotit jako oblast znečištěnou, ovlivněnou zejména emisemi z dopravy a průmyslových 
zdrojů. 

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými škodlivinami jsou 
výsledky pozaďového imisního měření.  

Obrázek: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve Středočeském kraji v roce 2010 
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Obrázek: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území republiky v roce 2012 – překročení imisních 
limitů pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

 

 

Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Imisní situaci lze odvodit z údajů 
reprezentativních měřících stanic pro NO2, PM10 a SO2 v kraji.  

K datu zpracování studie byla na www.chmi.cz dostupná kompletní tabelární data k manuálním stanicím za 
rok 2013 a pro stanice automatické za rok 2013. 

Přehled stanic na sledování kvality ovzduší pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu, které 
byly použity při hodnocení stávající kvality ovzduší v regionu následující stanice: 

� Buštěhrad, ISKO č. 595 (vzdálenost od záměru cca 8 km), pouze PM10 

� Kladno Vrapice, ISKO č. 662 (vzdálenost od záměru cca 10 km), pouze PM10 

� Beroun, ISKO č. 1140 (vzdálenost od záměru cca 15 km), automatická stanice, je vzata pouze jako 
informativní zdroj, neboť reprezentativní vzdálenost je překročen 

Ostatní stanice vzhledem ke své charakteristice a reprezentativnosti mimo dosah nelze použít pro komplexní 
hodnocení imisní. 

Dále byl proveden odečet z map průměrných hodnot (1 x 1 km) za roky 2008 až 2012 (www.chmi.cz), pro 
danou lokalitu to jsou následující hodnoty: 

NO2 - roční průměr    15,0 µg/m3 
PM10 - roční průměr    24,6 µg/m3 
PM10 - nejvyšší 24 hod. koncentrace   46,4 µg/m3 
PM2,5 - roční průměr    15,6 µg/m3 
Benzen - roční průměr   0,9 µg/m3 
Benzo(a)pyren - roční průměr  0,91 ng/m3 
SO2 - nejvyšší 24 hod. koncentrace  25,7 µg/m3 
Arsen - roční průměr    2,86 ng/m3 
Olovo - roční průměr    7,0 ng/m3 
Nikl - roční průměr     1,6 ng/m3 
Kadmium - roční průměr   0,42 ng/m3 
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Tabulka: Roční charakteristika PM10 naměřená v roce 2013  

Stanice č. Jednotka Max. / Datum Roční průměr 
113,5 

1140 µg/m3 

25.1.2013 
27,4 

92,0 
662 µg/m3 

1.1.2013 
-- 

95,0 595 µg/m3 
1.10.2013 

-- 

Tabulka: Roční charakteristika NO2 naměřená v roce 2013 

Stanice č. Jednotka Max. / Datum Roční průměr 
65,2 

1140 µg/m3 

25.2.2013 
28,9 

Tabulka: Roční charakteristika CO naměřená v roce 2013 

Stanice č. Jednotka Max. / Datum Roční průměr 
1368,8 

1140 µg/m3 

25.2.2013 
561,2 

Benzen ani SO2 nejsou sledovány, lze je vyhodnotit ve vztahu k průměru za roky 2008 až 2012. Benzen 
vzhledem k minimálním příspěvků pouze z dopravy nebyl zahrnut do výpočtu. 

Vzhledem k omezenému množství pozaďových hodnot zvolil zpracovatel vždy vyšší hodnoty (horší kvalitu) 
imisních koncentrací ovzduší v lokalitě (odhad denního průměru) ve výši 40 % maxima v roce 2013 
s přihlédnutím k průměrným hodnotám v letech 2008 až 2012. Protože pro denní koncentrace PM10 je 
obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech (prachové částice vykazují v tomto směru 
nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními částicemi), byl odhad 
stávající imisní zátěže volen u horní hranice povoleného imisního limitu pro 24 hod.  

Tabulka: Pozaďové imisní hodnoty 

Ukazatel 

Odhad denních hodnot imisní stávající 
zátěže 

[µg/m3] 

Roční průměrné hodnoty imisní zátěže 

[µg/m3] 

PM10 47 27,0 

NO2 50 29,0 

SO2 25 6,0 

CO -- 560 

Klimatické faktory 

Předmětné území leží na východní hranici mírně teplé klimatické oblasti (MT11). Pro mírně teplou oblast 
MT11 je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně 
teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Mezoklimatické poměry jsou ovlivněny především tvarem, sklonem a orientací reliéfu ke světovým stranám. 
Posuzované území je poměrně dobře provětráváno. Terén je rovinný, mírně zvlněný. Nadmořská výška se 
pohubuje na úrovni kolem 400 m nad mořem. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce. 
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Tabulka: Charakteristika klimatické oblasti 

Číslo oblasti MT11 

Počet letních dnů 40 až 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 až 160 

Počet mrazových dnů 110 až 130 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu (oC) -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci (oC) 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu (oC) 7 až 8 

Průměrná teplota v říjnu (oC) 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 až 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60 

Počet dnů zamračených 120 až 150 

Počet dnů jasných 40 až 50 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro lokalitu záměru. 

 

 

 

 

Obrázek: Větrná růžice pro oblast Kolín 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Areál záměru se nachází v Unhošti, východně od ulice Lidické v prostoru průmyslové zóny II (P2). Prostor je 
vymezen územním plánem pro areály nerušící výroby a skladů. 

Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází v ulici Lidické (č.p. 483 a č.p. 731). Další chráněné objekty se 
nacházejí severně v ulici K. Čapka a V. Ševčíka, jižně od navrhovaného rozvoje areálu f. Ptáček. Tímto 
směrem však nebude prováděn žádný provoz a tyto objekty budou odcloněny zemním valem osázeným 
zelení. 

Situace lokality je zřejmá z následujících obrázků. 

Obrázek: Umístění záměru, chráněný venkovní prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Pohled na chráněný venkovní prostor v ulici Lidické 

RB1: č.p. 483 (dům vpravo)    RB2: č.p. 731 (dům v pozadí uprostřed) 
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Obrázek: Pohled na chráněný venkovní prostor v ulici K. Čapka a V. Ševčíka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající stav akustické situace v území byl zjištěn na základě provedení terénního orientačního měření. Při 
tomto měření byly také zjišťovány dopravní intenzity na obou měřených místech. Orientační měření 
doléhajícího hluku bylo prováděno dne 20.5.2014 mezi 13:30 – 15:30 hod. Měření bylo provedeno před 
rodinnými domy č. p. 483 a 731 v ulici Lidická.  

Naměřené hodnoty 

Referenční bod č. 2 - obytný dům č.p. 731 

Sčítání dopravy 

  součet OA NA 

Den – intenzita 1 h. 88 67 21 

Den – intenzita 16/8 h. * 463 363 100 

*přepočtená intenzita softwarem Hluk 10.23 profi 

Naměřená hladina akustického tlaku LAeq 

Výsledná LAeq 

Číslo RB Dům Denní doba 

1. č.p. 483 48,9 dB 

2. č.p. 731 44,5 dB 

Model Hluk 10.23. – profi počítá s metodickým pokynem vydaným Ministerstvem zdravotnictví – hlavním 
hygienikem České republiky, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1.11.2010. Je zde použita korekce 
ke splnění hlukového limitu +3 dB, a proto byla hodnocena i stávající hluková zátěž s korekcí dopadajícího 
zvuku. 

Výsledky orientačního terénního měření byly použity pro kalibraci modelu (rozdělení dopravní zátěže) a 
následné modelování očekávaného stavu akustické situace v území při realizaci záměru. Počty projetých 
automobilů na silnici II/101 jsou převzaty ze sčítání dopravy v roce 2010 (www.rsd.cz). 

Stávající hluková zátěž lokality je znázorněna v následujících mapách pro noc i den (viz obrázky 2 a 3, 
příloha č. 4 Hluková studie). 

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň 
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez 
konfliktů s hygienickými limity. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 
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C.II.4. Voda 

Povrchové vody 

Hodnocené území patří hydrograficky do oblasti III. Dílčí povodí Berounky a povodí 3. řádu 1-11-05 
s názvem Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí. V detailu hodnocený záměr leží v povodí Černého 
potoka (označován též jako Braškovský), číslo hydrologického pořadí 1-11-05-0180 a jeho levostranného 
bezejmenného přítoku (zčásti zmeliorovaným) severně do záměru. Plocha povodí Černého potoka je 18,75 
km2. Černý potok, resp. jeho bezejmenný přítok, protéká ve směru severozápad - jihovýchod, ve vzdálenosti 
cca 1,2 km od západního okraje záměru. 

Černý potok není významným vodním tokem dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. v platném znění. 

Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný vodní tok, nenachází se na něm žádná trvalá vodní 
plocha či akumulace povrchových vod, prameniště či mokřad. 

Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzemní vody 

Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu 6230 - Krystalinikum, proterozoikum 
a paleozoikum v povodí Berounky. Z hlediska vodohospodářského využití se jedná o rajon méně významný, i 
přes jeho plošné rozšíření. Přírodní doplňování zásob podzemní vody je přímo závislé na atmosférických 
srážkách.  

Pohyb mělkých podzemních vod je vázán na propustné polohy v prostředí báze pokryvných útvarů 
a zvětralinového pláště, ve špatně propustných kvartérních sedimentech tvořených sprašemi a sprašovými 
hlínami se zvodně mohou vyskytovat pouze izolovaně. 

Hladina podzemní vody byla archivními vrty (in Starý, 2013) zjištěna v hloubce 5 m a více pod terénem, a to 
ve vrtech: 
• J-13 v hloubce 6,30 m, 
• J-15 v hloubce 5,25 m. 

Oba tyto vrty se nacházejí v prostoru nově plánované výstavby. 
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Jedná se o lokální zvodnění vázané na puklinově propustné polohy proterozoických hornin skalního podkladu 
(prachovce a prachovité břidlice). Sondami KS-01 a KS-02, které byly prováděny v rámci hydrogeologického 
průzkumu do hloubky 3 m pod terénem (Starý V., 2013) nebyla hladina podzemní vody zjištěna. Penetrační 
sondy (Čeleda, 2014) realizované v křídovém podloží hladinu podzemní vody zastihly v hloubce cca 10 m a 
více pod terénem, a to: 
• sonda P5 v hloubce 10,50 m, 
• sonda P6 v hloubce 10,10 m. 

Pramenné oblasti 

Záměr se nachází mimo pramenné oblasti. 

Zátopová území 

Záměr není umístěn v záplavovém území Q100 žádného vodního toku. Černý potok nemá záplavové území 
vymezeno. 

Vodní zdroje 

V prostoru navrhovaného záměru, ani v širším okolí do cca 1 km, se nenachází žádné ochranné pásmo 
vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

C.II.5. Půda 

Geomorfologicky je zájmové území situováno na rovinatém, resp. mírně svažitém pozemku při severním  
okraji města Uhnošť.  

Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a 
geomorfologické poměry. Na základě dostupných údajů lze konstatovat, že území je tvořeno kambizeměni. 
Zrnitostně se jedná o půdy převážně středně těžké, s příznivým vodním režimem. 

Kambizemě: jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Uplatňují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak 
i v horách, jen v nížinách jsou málo zastoupeny. Klima převažuje humidnější, mírně teplé, roční úhrn srážek 
se obvykle pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota mezi 4 až 9 oC. Původní vegetací byly 
listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny 
skalního podkladu (např. opuky, slínovce). Kambizemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. Jsou 
vázány většinou na členitý reliéf: svahy, vrcholy, hřbety apod. Poměrně časté jsou však i kambizemě na 
terasových štěrcích a píscích, které se naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním 
půdotvorným pochodem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně 
členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, fluvizem, podzol apod. 
Stratigrafie kambizemí vypadá následovně: pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až 
rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje 
méně zvětralá hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně zbarvená, většinou světlejší. V 
tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. U některých hnědých půd je uvedené zbarvení překryto 
barvou matečného substrátu, ze kterého půda vznikla; tak je tomu například u kambizemí na 
permokarbonských sedimentech, nápadných červenou barvou. Kambizemě jsou zpravidla mělčí, skeletovité. 
Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Obsah humusu silně kolísá - větší 
obsah humusu mají půdy vyšších poloh a půdy na těžších nebo bazických substrátech. Složení humusu je 
zpravidla méně kvalitní, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční vlastnosti se mění v závislosti 
na obsahu humusu a zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti; u středně těžkých půd jsou 
však poměrně příznivé. Kambizemě jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost 
půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro pěstování brambor a méně 
náročných obilovin (žita, ovsa) a lnu.  
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Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do a tříd ochrany zemědělské 
půdy (ZP) 

Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR 
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do III. třídy ochrany zemědělské půdy. 

Tabulka: Zařazení BPEJ do tříd ochrany 

Parcela č. Druh  BPEJ Výměra  Třída ochrany 

396/131 Orná půda 4.25.01 1 713 m2 III 

396/134 Orná půda 4.25.01 21 266 m2 III 

396/176 Orná půda 4.25.01 9 302 m2 III 

396/40 Ostatní plocha není stanoveno 1 115 m2 --- 

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek 

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region 

4 - region mírně teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2400 - 2600, průměrnou roční teplotou 7 – 
8,5 °C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 450 - 550 mm, pravděpodobností suchých 
vegetačních období v rozmezí  30 - 40 a vláhovou jistotou 0 - 4; 

Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku  (HPJ). Účelové seskupení půdních forem, 
příbuzných  ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány  genetickým půdním typem, subtypem, 
půdotvorným substrátem,  zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a  skeletovitostí; 

25 – kambizemě typické a kambizemě dystrické a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých 
slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry 

Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice 

Číslo kódu 0 - svažitost: 0 - 3o (rovina), expozice: všesměrná;  

Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace  skeletovitosti a hloubky půdy 

Číslo kódu 1 - skeletovitost: žádná až slabá, půda: hluboká až středně hluboká. 

Třídy ochrany zemědělské půdy 

Do III. třídy ochrany  jsou zařazeny  zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. 
zástavbu. 

Jelikož není reálný předpoklad kontaminace půdního pokryvu zájmového území anorganickými nebo 
organickými škodlivinami, nebyly prováděny odběry půdních vzorků za účelem jejich analýz na tyto 
škodliviny. Zranitelnost půd vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je 
dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová 
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je 
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění. 
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Geomorfologicky spadá zájmové území do provincie Český vysočina, Brdské oblasti, celku Křivoklátská 
vrchovina, podcelku Lánská pahorkatina a okrsku Loděnická pahorkatina. 

Povrch lokality je rovinný, nadmořská výška se pohybuje kolem 400 m n.m. 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je skalní podloží lokality budováno horninami svrchního proterozoika 
kralupsko-zbraslavské skupiny, které jsou místy překryty denudačními zbytky spodnoturonských (křídových) 
sedimentů bělohorského souvrství. Genezi území lze interpretovat jako transgresi bělohorského souvrství na 
proterozoický podklad v tzv. unhoštsko-turské elevaci, která byla následně denudována a překryta 
kvartérními eolickými či eolicko-deluviálními sedimenty (Starý V., 2013). 

Proterozoické horniny skalního podloží představují především prachovce a šedozelené prachovité břidlice 
(slabě metamorfované), různě zvětralé, obvykle silně puklinaté a deskovitě odlučné. 

Lokálně se také na jihozápadní části zájmového území objevují sedimenty svrchní křídy (spodní turon). Jedná 
se o bazální polohy písčitých vápnitých jílovců, šedozelené až žlutohnědé barvy, silně puklinatých, s různým 
stupněm zvětrání. Tyto jílovce zastižené archivním vrtným průzkumem (in Starý V., 2013) se objevují v 
pruhu procházejícím diagonálně stávajícím objektem haly ve směru JJV-SSZ a lze je pravděpodobně 
interpretovat jako výplň erozní rýhy v proterozoických horninách. 

Pokryvné útvary (kvartér) jsou zastoupeny především eolickými sedimenty. Jedná se o nepravidelné mocnou 
polohu (0,6-1,8 m) světle hnědých sprašových hlín, místy jílovitých s jemnou písčitou příměsí, s proměnlivým 
obsahem drobných úlomku podložních křídových či proterozoických hornin. Vlivem stavebních prací a úprav 
terénu se také na lokalitě vyskytují antropogenní navážky o mocnosti cca 1,0 m. 

V území byly v rámci projektové přípravy záměru provedeny následující průzkumy: 
• Starý Václav, Ing.: Geologické a hydrogeologická rešerše v areálu spol. Ptáček - velkoobchod, a.s. na 

lokalitě Unhošť, Geotrend s.r.o., Slaný, září 2013. 
• Čeleda Miloš, RNDr.: Inženýrskogeologický průzkum - přístavba haly firmy Ptáček v lokalitě Unhošť (k.ú. 

Unhošť), červen 2014. 

Geologický profil na lokalitě byl ověřen oběma výše uvedenými pracemi. 

V rámci zpracované rešerše (Starý V., 2013) realizací kopaných sond KS-01 a KS-02 do hloubky 3 m pod 
terénem, přičemž na sondě KS-01 byla provedena vsakovací zkouška pro ověření vsakovacích poměrů na 
lokalitě (podrobněji viz hydrogeologické poměry). 

Cílem inženýrskogeologického průzkumu (Čeleda, 2014) bylo prostřednictvím realizace penetračních sond, 
ověřit průběh a charakter skalního podloží v celé ploše nově plánované výstavby. 

V západní polovině (převažující část plánované výstavby) byl ověřen postupný přechod sprašových hlín tuhé 
konzistence do hornin skalního podloží. Ve východní polovině byl pak zjištěn výskyt poloskalních hluboce 
zvětralých křídových sedimentů do hloubky cca 10,5 - 11 m. 

Hydrogeologické poměry 

Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu 6230 - Krystalinikum, proterozoikum 
a paleozoikum v povodí Berounky. 

Litologicky území charakteristické zastoupením břidlic a drob, typická je volná hladina podzemní vody 
s převážně puklinovou propustností se závislostí na stupni rozpojení a rozvolnění horninového masívu. 
V pásmu přípovrchového rozpojení hornin se uplatňuje propustnost průlinovo-puklinová, místy může být 
hladina podzemní vody až napjatá. Koeficient transmisivity se pohybuje od 2,4.10-5 po 8,3.10-4 m2.s-1 (Starý 
V., 2013).  
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Pohyb mělkých podzemních vod je vázán na propustné polohy v prostředí báze pokryvných útvarů 
a zvětralinového pláště. Doplňování zásob podzemní vody je přímo závislé na infiltraci srážkových vod, ve 
špatně propustných kvartérních sedimentech tvořených sprašemi a sprašovými hlínami se zvodně mohou 
vyskytovat pouze izolovaně. 

Pro ověření možnosti vsakování srážkových vod byla v rámci hydrogeologického průzkumu v sondě KS-01 
provedena vsakovací zkouška (Starý V., 2013). Obecně lze vsakovací poměry zájmového území na základě 
petrografického složení jednotlivých vrstev označit jako poměrně nepříznivé (koeficient hydraulické vodivosti 
Kf = 10-5 až 10-6 m/s), což i provedený průzkum víceméně potvrdil. Nejméně propustná je vrstva sprašových 
hlín a zcela zvětralých prachovců (předpoklad Kf = 10-7 až 10-8 m/s). V místě zvětralého a slabě zvětralého 
prachovce (prachovité břidlice) se však objevuje řada puklin, což koeficient Kf výrazně zvyšuje. Toto 
prostředí je tedy možné použít pro vsakování. Pro výpočet geometrických rozměrů vsakovacího objektu bylo 
navrženo uvažovat s koeficientem vsaku1 Kv = 4 . 10-6 m/s, s upozorněním, že geologické podmínky sondy 
KS-01 jsou pro vsakování méně příznivé než v případě sondy KS-02, je zde možné počítat s koeficientem 
vsaku v úrovni Kv = 10-5 m/s. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru zjištěny 
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, 
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. 

V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt 
geologických nebo paleontologických památek. 

Stabilita území, seismicita 

V prostoru hodnoceného záměru nejsou (dle databáze ČGS-Geofond ČR) evidovány žádné sesuvné jevy 
nebo svahové pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie.  

Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, budovaná horninami svrchního proterozoika, do území s malou 
seismicitou se zrychlením v rozsahu 0,04 - 0,08 g. V takovém území lze účinky seismicity na stavby řešit 
zjednodušeně (Norma Eurocode 8 - EN 1998:2004).  

C.II.7. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická a fytogeografická charakteristika území 

Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží území k.ú. Unhošť do kontinentální biogeografické 
oblasti. Z hlediska vyššího členění náleží zájmové území do biogeografické podprovincie hercynské a do 
biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. 

Území se nachází v biogeografickém regionu 1.2 – Řipský, biochora - 3RE plošiny na spraších v suché oblasti 
3 v.s. 

Z hlediska fytogeografie spadá území do fytogeografické oblasti thermophyticum (T), okresu Bělohrdská 
tabule (7d), obvodu thermobohemicum. 

Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část 
Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-JV a plochu 1585 km2. 
Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového) vegetačního 
stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a 
jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky 
teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity 
flóry a středočeské endemické druhy hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které 
tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského 
bioregionu (1.14). Netypickou zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská 
kotlina, tvořící přechod k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20). 

                                                
1 V daném případě odpovídá vypočtený koeficient hydraulické vodivosti Kf (dříve koeficient filtrace kf) koeficientu vsaku 

Kv zjišťovanému postupem podle ČSN 75 9010. 
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V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy 
jsou menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav. 

Vzhledem k dlouho trvající urbanizaci území se v místě stavby původní společenstva nedochovala. Vzhledem 
k převaze agrárního využití území je omezen i výskyt přirozených biotopů. 

Fauna a flóra 

Záměr je umístěn na zemědělské půdě, která je vymezena pro průmyslovou zónu II (P2) v severní části 
města Unhošť. 

V současnosti se jedná o nezastavěnou plochu sloužící k zemědělské produkci. Na ploše staveniště se 
nenacházejí žádné dřeviny ani jiná vegetace, kromě zemědělských plodin. 

Na území záměru lze z živočichů předpokládat zastoupení zejména běžnými polními druhy doprovázejících 
člověka a zemědělskou činnost - bezobratlí (motýli, brouci, pavouci). Mohou se zde vyskytovat ptáci při 
hledání potravy a lovu, hnízdění se zde s ohledem na hospodářské využití nepředpokládá. Ze savců se zde 
běžně vyskytuje krtek obecný, ježek západní, rejsek obecný, rejsek malý, zajíc obecný, myš polní. Přirozená 
stanoviště se na území záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti nevyskytují. 

Západní a severní hranici plochy záměru tvoří silniční komunikace, na jihu navazuje částečně na stávající 
zástavbu a na východně pak zemědělská plocha.  

Vzhledem k charakteru a způsobu využití dotčené plochy i jejího okolí, nelze očekávat na dotčených plochách 
výskyt běžných ani vzácných druhů živočichů. Lze očekávat pouze výskyt běžných druhů půdní fauny a 
drobných živočichů.  

Vzhledem k charakteru a využívání území, a s ohledem na dostupné informace, není na dotčených plochách 
předpokládán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.). 

Podrobný biologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru zájmového území prováděn. 

Přirozené biotopy jsou v širším okolí vázány na souvislejší lesní území a vegetační pásy podél řek a jsou 
zahrnuty jako prvky do systému ÚSES, či jsou přímo chráněnými územími. 

Lesy - lesní pozemky ani porosty nebudou stavbou nijak dotčeny. 

Územní ochrana přírody 

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

Nadregionální ÚSES – Katastrem města Unhošť prochází nadregionální biokoridor K 54 Pochvalovská 
stráň - Karlštejn, Koda, osa mezofilní hájová. Osa biokoridoru prochází po jižních svazích údolí Kačáku 
v jižní a jihovýchodní části území. Jeho součástí je ochranné pásmo vymezené jako limit s vlastním 
regulativem. OP NRBK je v k.ú. uvnitř hranice přírodního parku „Povodí Kačáku“, jedná se tedy o 
zvojenou ochranu.  

V trase nadregionálního biokoridoru převládá stabilní kostra stanovištně vhodných porostů. Ze stromů 
převažuje dub letní i zimní, habr obecný, bříza bělokorá, buk lesní, javor babyka, vtroušeně je borovice 
lesní, smrk ztepilý, modřín opadavý. Bohaté je keřové i bylinné patro - krušina olšová, líska obecná, 
lipnice hajní, kapraď samec, ptačinec velkokvětý, konvalinka vonná, kopytník evropský, kostřava ovčí, 
ostřice lesní, bika bělavá, černýš luční, strdivka nicí. Na prudkých svazích nad Loděnicí má funkci 
ochranného lesa, místy vystupují skalní výchozy s porosty zakrslých doubrav až křovinných strání. Na 
suchých kamenitých stráních se vyskytují i skalnaté stepi s významnými druhy rostlin jako hvozík 
kartouzek, bedrník menší, krvavec menší, mochna stříbrná, divizna, rozchodníky, vzácně koniklec luční 
český a křivatec český. 

Nadregionální biokoridor je v řešeném území rozdělen na dvě části: 

NRBK 1 - úsek "Hranice k.ú. u Malých Kyšic - Červený mlýn" 

NRBK 2 - úsek "Červený mlýn - Dolní Podkozí" 
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Regionální ÚSES – V rámci nadregionálního biokoridoru je vloženo regionální biocentrum 1474 Dolní 
Podkozí, v řešeném území značené jako RBC1. Je vymezeno na svazích Rymáňského potoka na 
nezastavěném území. Biocentrum přechází na katastr obce Svárov a na okres Praha-západ. 

Regionální ÚSES je v ŠIRŠÍM okolí záměru tvořen sítí regionálních biocenter Kožová hora, Dolanský háj a 
niva (severní větev), Vysoký vrch, Dolní Podkozí (jižní větev). Všechny prvky regionálního ÚSES jsou ve 
značné vzdálenosti od záměru. Dle metodiky vymezování ÚSES by měla být v trase nadregionálního 
biokoridoru vložena lokální biocentra po 400 - 700 m. Biocentra v rámci schválených změn ÚP vymezena 
nebyla, proto je lokální biocentrum nově doplněno - LBC 7 "Červený mlýn". 

Místní (lokální) ÚSES – Páteří ÚSES na k.ú . Unhošť je lokální biokoridor "Černý potok“, který na sever 
od Unhoště je odkloněn do strouhy (přítok) a směřuje přes intenzivně zemědělsky obhospodařovanou 
krajinu k Fialce. Spojuje Loděnici (Kačák) s regionálním biocentrem 1473 "Dolanský háj a niva". V 
katastru Unhošť má čtyři vložená lokální biocentra, z toho dvě funkční a dvě navržená. Funkční biocentra, 
v údolí Černého potoka, jsou lučního typu. Jedno navržené biocentrum by mělo být na nově obnoveném 
rybníce "Hynšpach" a druhé navržené travobylinné biocentrum je v polích severně od Unhoště. Na Černý 
potok navazují biokoridory „Potok od Čeperky“ a „Suchý Mlýn - Pavlov“ - nová trasa, údolní nivou 
Loděnice je veden lokální biokoridor „Kačák“. 

Nejblíže záměru se nachází LBC 4 Fialka (cca 350 m severně), jedná se místo, kde budou obnoveny 
rybníčky. V současné době je zde již drenáž narušena a na mokřejších místech se začíná vytvářet 
rákosina. Z tohoto biocentra vychází západním směrem lokální bikoridor LBK 7 Fialka - Braškovský potok, 
lokální biokoridor vedený po meliorační strouze v poli, propojuje lokální biocentra LBC 4 Fialka a 
biocentrum na Braškovském potoce v k.ú. Kyšice (Kočovský za humny). Trasa je stabilizovaná v již 
schváleném územním plánu (dílčí část LBK II.).  

Východním směrem je veden nefunkční lokální biokoridor LBK 6 Na horkách – Fialka, který propojuje LBC 
Na horkách u Malého Přítočna s LBC 4 Fialka. Trasa je stabilizovaná v již schváleném územním plánu 
(dílčí část LBK II.). Biokoridor využívá stávající i zrušené větrolamy, prochází průmyslovou zónou ve formě 
dílčí části zeleně Z8. 

Žádný ze skladebných prvků ÚSES nezasahuje na území stavby.  

Národní parky (NP) - v místě stavby ani v jejím okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v místě stavby ani v jejím okolí se žádná chráněná krajinná oblast 
nenachází. Nejbližším chráněným územím je CHKO Křivoklátsko, cca 5 km JZ a Z. Dalším chráněným územím 
je CHKO Český kras, cca 11 km J. 

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na 
místě stavby ani v její blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází. 

V širším okolí záměru se nacházejí tato zvláště chráněná území: 

Přírodní památka Kyšice - Kobyla: jde o lokalitu s vazbou na lesní komplex, který slouží jako významný 
terestrický biotop a zimoviště pro obojživelníky a plazy, cca 3 km západně od záměru. 

Přírodní památka Markův mlýn; lokalita se je asi 4 km na jjv. od Unhoště po modré turistické značce, cca 
4,2 km od záměru, v chatové osadě nedaleko Markova mlýna. Jedná se o dvě lokality na parc. 1843/2 a 
1774/2, 1769/3, k.ú. Unhošť; celková výměra činí 0,1302 ha. Předmětem ochrany je zachování 
teplomilného společenstva chráněného druhu koniklece lučního českého a křivatce českého v blízkosti 
chatové osady. 

Přírodní památka Hostivické rybníky: cca 7,5 km VJV, toto maloplošné chráněné území bylo zřízeno 14. 
října 1996 Okresním úřadem Praha-západ k ochraně přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, 
která zahrnuje rybníky Břevský, Kalý a Litovický. Na přiléhající mokřady a lesy jsou vázány vzácné a 
ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

Přírodní parky (PP) – v místě stavby ani v jejím okolí není vymezen žádný přírodní park. Jihozápadně a 
jižně od města se nachází Přírodní park Povodí Kačáku (cca 1,5 km JZ). 

Přírodní park Povodí Kačáku byl zřízen Nařízením Středočeského kraje č. 14/2010 ze dne 3.5.2010. Důvodem 
zřízení je ochrana krajinného rázu krajiny s významnými soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami. 
Jedná se zejména o koridor potoka Loděnice, který je krajinnou osou přírodního parku. Úsek údolí mezi 
Mosteckým Mlýnem a Malými Kyšicemi a Dolním Podkozím se vyznačuje krajinnou scénou zaříznutého 
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sevřeného údolí mezi mohutnými lesními porosty okraje CHKO Kokořínsko (lesnatý masiv Tuchonína) na 
pravém břehu a masivem Brdců na levém břehu. Výrazná terénní morfologie a meandry Kačáku je 
charakteristická pro jižněji ležící krajinný segment při soutoku Kačáku s Černým a Rymáňským potokem. 
Výrazně se v území přírodního parku projevuje spolu s lesními porosty terénní útvar Brdců, který vyniká 
zřetelnými estetickými hodnotami krajinné scény skalních partií. Lesnatý masiv Brdců se výrazně podílí na 
harmonickém měřítku této krajiny. 

Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný památný strom nenachází. 

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

VKP ze zákona: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.  

VKP registrované: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.  

Území soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 

Zájmové území se nenachází na území nebo v blízkosti prvků soustavy Natura 2000. 

Ptačí oblasti (PO) – Záměr se nenachází na území ani v blízkosti žádné ptačí oblasti. Nejbližší ptačí 
oblast je Křivoklátsko (CZ0211001) se nachází přes 9 km západně od místa stavby v oblasti CHKO 
Křivoklátsko. Ptačí oblast Křivoklátsko zahrnuje centrální nejzachovalejší partie Chráněné krajinné oblasti 
Křivoklátsko (rozloha 31 960,1 ha je polovinou plochy CHKO). Území zaujímá velkou část Křivoklátské 
vrchoviny v nadmořské výšce 225-616 m a tvoří jej z více než 80 % lesy, které obsahují četné enklávy s 
přírodě blízkým charakterem, ponejvíce v 19 maloplošných zvláště chráněných územích, jinde i mimo ně 
(Lánská obora, prudké svahy a sutě, údolí Berounky).V nižších polohách převládají dubohabrové háje, 
výše na hlubších půdách bučiny s menším podílem jedle. Strmé rokle a sutě pod vrcholy pokrývá smíšený 
porost s lípou, javorem, jasanem a jilmem. 

Novodobá lesnická péče se rozvíjí od začátku 19. století, proto má dnes na rovinatých územích převahu 
smrk, ač původně byl zastoupen jen slabě. Rozsáhlé jsou i výsadby borovice a modřínu. V posledním 
desetiletí se složení porostů blíží původnímu, ale zintenzivněním těžby prudce klesá jejich věk. 

Předmětem ochrany vyhlášené oblasti jsou převážně druhy přirozených listnatých lesů – žluna šedá 
(Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký 
(Ficedula albicollis) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Doplňuje je kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum), který však preferuje spíše jehličnany, dále výr velký (Bubo bubo), obsazující 
převážně skalní výchozy, a ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící podél čistých vodních toků uvnitř 
oblasti. 

Z dalších hnízdících druhů přílohy I směrnice ES o ptácích stojí za zmínku čáp černý (Ciconia nigra) – 4-6 
párů, pěnice vlašská (Sylvia nisoria) – 25-35 párů, ťuhýk obecný (Lanius collurio) – 165-260 párů. Kromě 
druhů přílohy I v ptačí oblasti hnízdí řada dalších druhů, významných z hlediska České republiky, početně 
např. sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), hrdlička divoká 
(Streptopelia turtur), krutihlav obecný (Jynx torquilla), skorec vodní (Cinclus cinclus) a rehek zahradní 
(Phoenicurus phooenicurus). 

Evropsky významné lokality (EVL) – Záměr nezasahuje na území žádné EVL. Nejblíže k záměru se 
nachází EVL Kyšice - Kobyla (CZ0213038) cca 3 km západně od záměru. Jde o tři rybníčky a zatopený 
kamenolom západně od Kyšic, 3 km J od Kladna. Tůně obklopeny loukou, vlastní tůně lemovány topolem 
bílým a hybridními topoly. Lom částečně zarostlý vysokými mezofilními a xerofilními křovinami. Všechny 
čtyři vodní plochy jsou bez litorálu napájené pouze dešťovou vodou, v suchých letech (2003) vysychají 
úplně. Jedna z početně nejbohatších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.  
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Západně od záměru se ve vzdálenosti cca 5 km nachází EVL Zákolanský potok (CZ0213016). Dobrovízký 
potok od silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem 
Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Lokalita raka kamenáče 
(Austropotamobius torrentium), která je nejseverovýchodněji položená v rámci středočeského regionu. 
Jedná se o tok v poměrně kulturní a odlesněné krajině (ve srovnání s lokalitami např. na Křivoklátsku), a 
to včetně pramenné oblasti. Zajímavý je také fakt, že se jedná o přímý přítok Vltavy (na rozdíl od lokalit 
křivoklátských). Je jedním z mála toků, kde se vyskytuje společně rak kamenáč a rak říční.   

Obrázek: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krajina 

Z hlediska krajinného rázu lze zájmové území a jeho bezprostřední okolí charakterizovat jako antropogenně 
ovlivněnou krajinu, s převažující zemědělskou činností. Krajina je v okolí záměru s rovinatým reliéfem, mírně 
klesajícím k jihu, kde přechází v terén mírně zvlněný. Orná půda je většinou sloučena do větších celků. Přes 
ucelené bloky orné půdy prochází polní cesty, meze, drobné vodní toky. Trvalé travní porosty většího 
rozsahu se zde téměř nenalézají. 

Krajina je odlesněná a v různé míře zestepněná, vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností silně 
pozměněná. Převážná část katastru města leží v intenzívně zemědělsky využívané krajině, kde převažuje 
argocenóza (orná půda, postagrární lada) s nízkým stupněm ekologické stability. Luční porosty se vyskytují v 
omezené míře v úzkých pruzích kolem Černého a Braškovského potoka a jejích přítoků, místy i na svazích 
v přírodním parku. Pro zemědělskou krajinu jsou typické větrolamy s dobrým založením keřového a 
stromového patra ve čtyřech řadách, dále řídký břehový a doprovodný porost kolem melioračních příkopů a 
potoků, více či méně ruderalizovaný. 

Lesy tvoří 16,9 % z celkové plochy katastru města, vodní plochy jen 1,3 %. V menší míře jsou lesy 
zastoupeny jako větrolamy a drobné lesíky v plošinné zemědělské krajině. Svahy jsou velmi členité, s 
četnými zářezy a mělkými úžlabinami. Převažuje pestrá mozaika porostů převážně listnatých, místy s borovicí 
nebo smrkem. Převládá však stabilní kostra stanovištně vhodných porostů. Na prudkých svazích nad Loděnicí 
má funkci ochranného lesa, místy vystupují skalní výchozy s porosty zakrslých doubrav až křovinných strání. 
Na suchých kamenitých stráních se vyskytují i skalnaté stepi s významnými druhy rostlin. 

Typické pro tuto oblast jsou chatové osady ze 30. let min. století v nivě a na prudkých svazích údolí Kačáku, 
v plošinné části pak lesní vilové čtvrti, zahrádkářské a chatové osady mladšího data. 

Celkově lze zájmové území hodnotit jako krajinu s výraznými antropogenními prvky a zásahy, zcela či 
částečně přeměněnou člověkem. V daném místě převažuje průmyslový charakter krajiny. Významné prvky 
přírodního charakteru jsou lesy a vodní toky. 

Do prostoru záměru nezasahuje žádný vyhlášený přírodní park. 
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Záměr nebude tvořit novou pohledovou dominantu, protože je situován mezi stávající objekty. Při pohledu 
z jihu bude navíc cloněn zemní valem se zelení. Samotná stavba představuje doplnění již stávající zástavby, 
takže nejde o nový faktor v zájmovém území. Z ostatních směrů bude stavba částečně nebo zcela zakryta 
stávajícími objekty a terénem. 

Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou 
daného území.  

Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvek bezejmenný přítok Černého potoka, na 
kterém je rovněž situováno biocentrum, liniové porosty a větrolamy podél cest a vodních toků. Zeleň 
v bezprostředním okolí stavby je omezena na výsadbu v rámci zastavěného území a průmyslové zóny, jiné 
přírodní prvky se v zájmovém území nenacházejí. 

Z hlediska kulturní charakteristiky je nutno uvést, že na území města se nachází několik nemovitých 
kulturních památek. Tyto památky však nejsou v přímém ani vizuálním kontaktu s plánovanou stavbou – 
nacházejí se v prostoru zastavěného území obce a mimo zájmové území záměru. 

Z hlediska historického nebylo vlastní místo před realizací průmyslové zóny využíváno pro zástavbu ani 
jiné historické stavby či památky (hřbitovy, památníky, významná místa historických dějů). Nejbližší 
zástavbou jsou dnes objekty průmyslové zóny a obytné zástavby jižně od navrhovaného záměru. 

Obrázek: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území 

Hmotný majetek 

V prostoru výstavby se nacházejí pouze objekty, které jsou součástí průmyslové zóny a slouží potřebám této 
zóny (inženýrské sítě, komunikace). 

Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě 
procházející stávajícím areálem f. Ptáček. Jiná infrastruktura nebude dotčena. 
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Architektonické a historické památky 

Na řešeném území záměru se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu č. 
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže, 
boží muka, smírčí kameny atd.). 

Urbanistická a komunikační struktura města je chráněná v rámci Památkové zóny města Unhošť dle vyhlášky 
MK ČR č. 108/2003. 

Na území města Unhošť se nachází řada nemovitých kulturních památek. Jde o následující památky: 

− rejstříkové číslo 17367/2-631 - areál kostela sv. Petra a Pavla 

631/1 kostel sv. Petra a Pavla 
631/2 kostel sv. Jana Nepomuckého 
631/3 socha sv. Václava 

− rejstříkové číslo 30658/2-632 - areál hřbitova 

632/1 hřbitov 
632/2 hřbitovní kaple sv. Barbory 
632/3 ohradní zeď s branou 

− rejstříkové číslo 22457/2-633 - zámeček čp. 156, Hájecká ul. 

− rejstříkové číslo 37432/2-634 - dům čp. 3, ul. Dr. Beneše 

− rejstříkové číslo 46133/2-635 - areál domu čp. 86, Spálená ul. 

635/1 dům 
635/2 brána 

− rejstříkové číslo 38432/2-638 - milník -je uložen v prostorách Melicharova vlastivědného 
muzea v Unhošti 

− rejstříkové číslo 51471 - dům čp. 8, Lidická ul. 

− rejstříkové číslo 101020 - dům čp. 149, Hájecká ul. 

Nejblíže záměru je areál hřbitova v Lidické ulici cca 300 m jižně od stávající areálu, mimo dosah vlivů 
navrhovaného záměru. 

Archeologická naleziště 

Unhošť se nachází při severozápadním okraji Křivoklátské vrchoviny na hranici rozvodí řek Vltavy a 
Berounky. Od Prahy až k východnímu okraji města se rozkládá plochá krajina (parovina) bez lesů s 
nevýraznými výškovými rozdíly, intenzivně zemědělsky využívaná již v období mladší doby kamenné, což 
dokládají archeologické nálezy.  

V průběhu následujících tisíciletí pokračovalo kontinuální osídlení až do počátku raného středověku v 9. 
století, kdy na základě dosud známých archeologických pramenů můžeme datovat počátky slovanského 
osídlení zdejšího okolí. Od západního okraje zástavby se rozprostírá jiný typ krajiny, Lánská pahorkatina, 
vytvořená mnohaletým erozním působením Loděnického potoka (Kačáku) a jeho přítoků. Zde začíná 
zalesnění, táhnoucí se až ke Křivoklátu, proto je Unhošť nazývána „Branou do Křivoklátských lesů“. 

Území města Unhošť je možné v celém jejich rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy. Při 
zásazích do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů 
nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před zahájením 
jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení 
záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů).  

Na území navrhované stavby nejsou známy žádné archeologické nálezy ani zde není archeologické naleziště. 



 

   Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s. 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 48 z 77    

 

Dopravní a jiná infrastruktura 

V dotčeném území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, tj. zejména 
komunikační síť. 

Záměr se nachází na území průmyslové zóny II (P2) v severní části města. Komunikačně je napojen na 
místní komunikaci v ulici Lidická, severní místní komunikací mezi ulicí Lidická a silnicí II/101 na navazující 
komunikační síť (silnice II/101, R6). 

Schéma komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru, čísla sčítacích profilů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnice II/101, na kterou je záměr a tedy i průmyslová zóna napojena úrovňovými křižovatkami, je krajskou 
silnicí II. třídy. V dotčeném úseku jde o východní obchvat Unhoště, mezi komunikacemi II/201 a R6. 
Technický a provozní stav komunikací je vyhovující a zohledňující potřeby provozu průmyslové zóny. 

Stávající intenzita dopravy na komunikacích dotčeného území je zřejmá z následující tabulky. 

Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2010) 

Silnice Profil Těžká Osobní Motocykly Celkem 

II/101H 1-4830 1043 4660 20 5723 

II/201 1-0339 490 2213 41 2744 

Historie osídlení a obce 

První písemné prameny, vztahující se k historii Unhoště, pocházejí z druhé poloviny 13. století, kdy Přemysl 
Otakar II. daroval pozemky ve vsi Unhošti – latinsky in villa Hunehozt – obyvatelům Pražského podhradí, 
jejichž domy musely ustoupit stavbě opevněného Nového města pod Pražským hradem – Malé Strany. 

Na počátku 14. století je unhošťská osada uváděna jako městečko – oppidum. V této době roku 1329 
daroval Jan Lucemburský zdejší farnost Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Tento řád, na jehož založení se 
podílela sv. Anežka, zde od 17. století dodnes nepřetržitě zajišťuje duchovní správu. 
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Unhošť byla až do konce 15. století spravována řádem Nového města pod Pražským hradem.  

V roce 1489 získala Unhošť privilegium od Vladislava II. Jagellonského, které umožnilo jeho politický a 
hospodářský růst. Toto pak bylo v roce 1510 doplněno dalším privilegiem, jímž bylo městečko osvobozeno 
od poplatků vůči hejtmanství hradu Křivoklátu. 

V polovině 16. století postihl Unhošť požár, který zničil značnou část zástavby. Po této tragické události došlo 
k opětovnému rozvoji městečka také díky dalšímu privilegiu, které udělil roku 1557 Ferdinand I. Začali se zde 
usazovat lidé se šlechtickými predikáty nebo erbovní měšťané, což se později setkávalo s nevolí úřadu 
křivoklátského hejtmana, který tak přicházel o poplatky a vliv na správu městečka. 

Rozvoj městyse byl ovšem omezován správním a ekonomickým vlivem sousedních královských měst Berouna 
a Slaného. Podmínku pro povýšení na královské město, ohrazení města, nebyla Unhošť schopna splnit z 
ekonomických důvodů. Unhošť si tak nadále zachovávala převážně zemědělský charakter, i když pro široké 
okolí zajišťovala řemeslné výrobky a služby, které byly nad síly venkovských řemeslníků. 

Důsledky třicetileté války pocítila Unhošť již na samém počátku. Drancování stavovských vojsk v červnu 1620 
vyvolalo lidové nepokoje, které našly odezvu v okolí Prahy. Velení stavovských vojsk se obávalo otevřeného 
lidového povstání a vojsko odeslalo do Zbraslavi. Opětné ubytování stavovského vojska v předvečer bitvy na 
Bílé hoře a opakované průchody saských, švédských a císařských armád v následujících letech, stupňovaly 
utrpení obyvatel a způsobily hluboký hospodářský úpadek. Třicetiletá válka tak načas ochromila život 
městečka, které tehdy navíc přišlo o část intelektuální elity, jež byla nucena z důvodu náboženského 
přesvědčení odejít ze země. 

Ve druhé polovině 17. století došlo postupně k obnově hospodářství a společenského života. Mezi lety 1783–
1790 získala Unhošť status města. 

Po politických událostech v roce 1848 nahradil dosavadní správní jednotku – Tachlovické panství – 
unhošťský samosprávný okres, spadající do politického okresu Smíchovského. Na konci 19. století však na 
sebe strhlo politickou správu rychle se rozvíjející Kladno a po zrušení samosprávných okresů zůstala Unhošť 
okresem soudním. I ten byl v polovině 20. století zrušen. Ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století 
vzniklo v Unhošti několik drobných průmyslových podniků (parní mlýn, Urbanův pivovar, pila, olejna, likérka 
FASTO), město si však i nadále uchovalo agrární charakter. 

Okolí Unhoště skýtá možnosti pěší turistiky. U kostela začínají dvě turistické cesty. Modrá značka vás zavede 
údolím Černého potoka až k Markovu mlýnu stojícím na potoce Kačáku, podél něhož se dostanete dále do 
Loděnice (18 km). Po žluté se můžete vydat souběžně s modrou k Suchému mlýnu a odtud přes Horní 
Bezděkov dále až do Zbečna (28,5 km). Tyto pěší turistické cesty lze využít částečně i pro cykloturistiku. 
Okolí Unhoště lákalo k výletům a prázdninovému pobytu obyvatele Prahy již v závěru 19. století. Ve třicátých 
letech 20. století si zde trampové začali stavět chaty a vytvářet osady.  

Územně plánovací dokumentace 

Dle územního plánu města Unhošť schváleného v roce 2008 Zastupitelstvem města Unhošť je území záměru 
určeno jako plocha P – výrobní sféra, nerušící výroba a sklady (P2), a plocha Z – zeleň sídelní 
(Z13). 

Základní funkční využití je vymezeno územním plánem. Stavba je plně v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. 

(P) Nerušící výroba a sklady - Plochy dle § 11 /501/2006Sb 

Přípustné využití: 

Hlavní funkce: 

− provozy lehké výroby: papírenská, kartonážní a textilní výroba; 

− polygrafický a potravinářský průmysl; 

− výroba kulturních potřeb a drobného spotřebního zboží; 

− skladové areály pouze v rozsahu dopravně řešitelným přímo přes výjezd Fialka na komunikaci R6; 

− parkoviště pro potřebu zóny; 
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Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby 
respektovat měřítko a kontext okolí. V rámci vlastního pozemku (případně dle dohody na veřejném 
pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 

Doplňující funkce: 

− hlavní stavba a stavba vedlejší max.výška hřebene ≤15m, KZ = 0,55; pro lokalitu P5 max.výška 
atiky ≤10 - 11 m, 

− KZ = 0,55 včetně komunikací a zpevněných ploch, 

− výrobní a servisní služby, 

− prodejní sklady, velkoobchod 

− velkoplošný maloprodej (supermarkety, hypermarkety) s doprovodnými provozy, 

− speciální technologie, 

− výzkumná a vývojová pracoviště; 

− lokální administrativa a stravovací zařízení, 

− lokální zdravotnické zařízení (závodní ordinace), 

− lokální parkoviště a dopravní zařízení včetně čerpacích stanic PHM, 

− technické vybavení. 

Podmínky: 

− v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími pozemkovými 
nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších pozemků na drobné parcely); 

− veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat vyhlášená 
ochranná a bezpečnostní pásma; 

− pro každý investiční záměr bude vypracována hluková studie, která musí jednoznačně prokazovat 
plnění hlukových limitů ve vztahu k nejbližším plánovaným i stávajícím objektům obytné výstavby; 

− součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny a v pohledově 
exponovaných polohách musí být izolační zeleň, tj. KZ 0,3; 

− plochy zeleně budou navazovat na zeleň sídelní a navržené prvky ÚSES tak, aby celková šíře 
zeleného pásu byla min. 40 m, k výsadbám požít převážně původní druhy listnatých dřevin; 

− povinnost výstavby retenční nádrže s regulovaným odtokem do recipientu. 

Nepřipouští se vypouštění případně vznikajících technologických odpadních vod do vodotečí, a to ani po 
jejich případném čištění v rámci konkrétního záměru v plochách pro nerušící výrobu a sklady. Požaduje se 
aby v rámci projektové EIA na každý záměr v plochách pro nerušící výrobu a sklady musel být podán 
průkaz o řádném zajištění čištění případně vznikajících technologických odpadních vod takovým 
způsobem, který neovlivní kvalitativní resp. kvantitativní parametry stanovené kanalizačním řadem. 
Požaduje se, aby rámci projektové EIA respektive DUR na každý konkrétní záměr bylo striktně 
požadováno předčištění všech zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných NEL na parametry 
stanovené správcem vodního toku. 

Nepřípustné využití: 

− bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů), 

− zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití) 

− aktivity typu „skladových a výrobních komplexů“, které generují kamionovou dopravu, 

− vyloučení činností, které vyžadují nakládání s takovým množstvím nebezpečných chemických látek 
nebo chemických přípravků, které by v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií 
způsobených nebezpečnými chemickými látkami zakládaly zvláštní povinnosti již při výstavbě 
objektů. 
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Pro plochu P2 platí následující podmínky: 

P2 (Unhošť – prům. zóna II) – funkční využití P - Plochy výroby a skladování dle §11 Vyhl 
501/2006 Sb 

V navržené lokalitě se uvažuje s výstavbou pro funkční využití nerušící výroba, sklady. 

Lokalita ze severní a západní strany je vymezena stávajícími komunikacemi, z jihu sousedí s navrhovanou 
zelení (Z13), která odděluje průmyslovou zónu od zóny obytné. Z východní strany hraničí plánovaná 
zástavba s navrhovanou lokalitou P3, která má stejné funkční využití jako naše zmiňovaná P2. 

Limitujícím faktorem výstavby je už zmíněná blízkost komunikace II/201 a její OP ze strany severní .Tato 
výstavba se stane součástí kompaktní zóny nerušící výroby.  

Dalším limitujícím faktorem je kapacitní napojení na komunikace v případě frekventované obrátky zboží či 
vstupních surovin. Tato skutečnost bude muset být vždy individuálně posouzena ve vztahu k 
převažujícímu směru předpokládané dopravy. 

Pro každý investiční záměr na ploše P2 bude vypracována hluková studie, která jednoznačně prokáže 
plnění hygienických limitů ve vztahu k nejbližším plánovaným i stávajícím obytným objektům. Nepřipustit 
aktivity typu logistických center.  

Konkrétní projekty v rámci projektové EIA musí dokázat, že nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v 
povodí Braškovského potoka a neovlivní jakostní parametry ve vodoteči. 

Infrastruktura: 

Současný stav: 

Doprava: Přístup z místní komunikace směr Fialka 
Voda: Ano 
Plyn: Ano 
Elektrická energie: Ne 
Kanalizace splašková: Ano 
Kanalizace dešťová: Ano (podmínečně) 

Návrh: 

Doprava: Přístup z místní komunikace směr Fialka 
Voda: Ano 
Plyn: Ano 
Elektrická energie: Ano po vybudování trafo / NN rozvodny 
Kanalizace splašková: Ano 
Kanalizace dešťová: Ano (podmínečně - je nutno zajistit max. odtok vlastní retenční nádrží) 

KZP celkové do 0,55 včetně komunikací a zpevněných ploch. 

Výška zástavby: atika: 10,0 m 

Velikost 1,91 ha 

Rok výstavby: 2015 (orient.) 

 

(ZS) Plochy sídelní zeleně - Plochy dle § 4-8 /501/2006Sb 

Hlavní využití: 

− plochy zahrnuté do kostry systému sídelní zeleně, zpravidla na obecních pozemcích; 

− plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně 
zahradními formami a odrůdami vegetace; 

− stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 
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Přípustné využití: 

− mobiliář pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury, 

− oplocování se připouští jen výjimečně vzhledem k veřejnému významu ploch, 

− nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 

Podmínky: 

− zpevňování ploch je možné jen v minimální nutné míře, 

− inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné, 

− trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené výsadby. 

Nepřípustné využití: 

Všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v rozporu 
se stabilizací přírodní složky v zastavěném území. 

Prostorové uspořádání 

Nezastavitelné území sídla - vyjímečně je možné situovat drobnou architekturu v souvislosti s úpravou a 
využitím parteru. Vyjímkou jsou lokality Z2b a Z4. Lokalita Z2a je určena pro zahrádky, louky a výběh 
drobného hosp. zvířectva, může být oplocena, pro oplocení upřednostnit přírodní druhy materiálů. 
Lokalita Z4 - ochranná zeleň bude součástí soukromé zeleně, může být oplocena, v pásu min. 40 m 
vyloučena jakákoliv obytná či rekreační zástavba. 

Pro plochu Z13 platí následující podmínky: 

Lokalita Z13 „Unhošť - SIII“ - značeno jako zeleň ochranná 

Jedná se o pás zeleně š. 40 m mezi obytnou zónou (B15 a B16) a průmyslovou zónou (P2 a P3). 
Chráněné lokality budou odděleny zelení, dle projektu sadových a vegetačních úprav. Doporučeny jsou 
dřeviny původní, tolerantní vůči extrémním podmínkám (prach, hluk, exhalace). 

Navrhovaná stavba vyhovuje všem stanoveným regulativům. 

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Unhošť je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu města Unhošť 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by 
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo 
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní 
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů: 

� Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení 
stávající imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování 
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto 
titulu předpokládány. 

� Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. 
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u 
nejbližší chráněné zástavby. 

� Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových 
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit. 

� Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za akceptovatelné, středně významné, 
v širším měřítku je pak za nízké a nevýznamné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních 
prostředků nebude podstatně zvýšeno ani sníženo. 

� Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (průmyslová zóna) vyhrazené pro daný 
typ využití (výroba a sklady). Narušení psychické pohody není předpokládáno.  

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 
nebo rizik. 

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro okolní sídla a jejich 
obyvatele však jako málo významné. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obce a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako 
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány. 
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Výstavba 

V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných 
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního 
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než např. při provádění polních prací. 

Vlivy provozu na kvalitu ovzduší 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu je v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet 
záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha 3 Rozptylová studie). 

Hodnocení je provedeno pro aktivní variantu navrženého záměru po uvedení do provozu (rok 2016). 
Rozptylová studie je zpracována jako příspěvková. 

Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS 97 a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže pro tyto látky:  

− oxid dusičitý (NO2),  
− tuhé látky frakce PM10,  
− oxid uhelnatý (CO), 
− oxid siřičitý (SO2).  

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v přílohách rozptylové studie (tabulky a grafické přílohy). Pro podrobnější 
informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová studie. 

Z provedených výpočtů vyplývají přírůstky imisní zátěže provozem navrhovaného záměru. Stručný přehled 
výsledků je uveden v následující tabulce. Tyto hodnoty odpovídají nejvíce ovlivněnému okolí u obytné 
zástavy, a to je v referenčním bodě č. 1 (Lidická čp. 483). Nárůst imisí látek znečišťujících ovzduší vlivem 
provozu záměru je minimální. 

Tabulka: Příspěvky imisní zátěže, RB č. 1 

Ukazatel 
Průměrná roční koncentrace (výpočet) 

[µg/m3] 
Max. denní koncentrace (výpočet) [µg/m3] 

PM10 0,011 0,711 

SO2 0,002 0,107 

NO2 0,001 0,039 

CO 0,316 13,167 

Tabulka: Vyhodnocení ročních imisních přírůstků 

Ukazatel 

Průměrná roční 
koncentrace výpočet 

příspěvek 

[µg/m3] 

Průměrná roční 
koncentrace stávajícího 

imisního pozadí 

[µg/m3] 

Legislativní limit 

[µg/m3] 
Splňuje / nesplňuje 

PM10 0,011 27 40 Vyhovuje max. cílový stav 27,011 
µg/m3 

SO2 0,002 6,0 nestanoven nehodnoceno 

NO2 0,001 29 40 Vyhovuje max. cílový stav 29,001 
µg/m3 

CO 0,316 560 nestanoven nehodnoceno 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že výhledové stavy imisní zátěže včetně provozu navrhovaného záměru a 
stávajícího imisního pozadí budou u průměrných ročních koncentrací v zákonných limitech. Současně bude 
zajištěna dostatečná rezerva pro další zdroje znečištění ovzduší. Hodnocení je vztaženo na nejbližší obytnou 
zástavbu ovlivněnou záměrem, u níž jsou příspěvky vlivem záměru vypočteny v nejvyšších hodnotách. 
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Tabulka: Vyhodnocení denních imisních přírůstků 

Ukazatel 
Max. denní 
koncentrace 

výpočet [µg/m3] 

Průměrná denní 
koncentrace 

stávajícího imisního 
pozadí 

[µg/m3] 

Legislativní limit 

[µg/m3] 
Splňuje / nesplňuje 

PM10 0,711 47 50 
*Max. cílový stav 47,711 µg/m3 

vyhovuje limitu - lze předpokládat splnění 
limitů 

SO2 0,107 25 125 
max. cílový stav 25,107 µg/m3 

vyhovuje limitu 

NO2 0,039 50** nestanoven 
Je stanoven hodinový limit 40 µg/m3, což 
lze vyhodnotit jako vyhovující max. cílový 
stav 

CO 13,167 nestanoveno 10 000*** 
Přírůstek bude max. v množství 0,11 % 
povoleného limitu 

vyhovuje limitu 

* Pro denní koncentrace je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, neboť prachové částice vykazují 
v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními částicemi, velmi často 
zemědělskou činností. Na základě dostupných údajů lze předpokládat, že u obytné zástavby může dojít ke zvýšení 
četnosti překročení denních limitů. V žádném případě se však nebude jednat o zákonem stanovenou četnost, která je 35 
překročení za rok.  Model počítá s max. denní koncentrací nikoli s průměrnou. 

** Limit je stanoven pro maximální hodinovou koncentraci. 

*** max. denní 8 hod. klouzavý průměr 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že cílový stav imisní zátěže v denních průměrných koncentracích vyvolaný 
provozem navrhovaného záměru a stávajícího imisního pozadí bude splněn v max. denních koncentracích 
v zákonných limitech.  

Pro NO2 je stanoven limit pro hodinovou koncentraci. Vzhledem k velmi obtížnému stanovení (odhadu) 
hodinové koncentrace z důvodu extrémně nízkých hodnot a odhadu hodinových pozaďových hodnot není 
provedeno posouzení maximální hodinové koncentrace pro stávající ani výhledový stav. Zjištěné hodnoty 
denních koncentrací jsou natolik nízké, že vlivem záměru nemůže dojít k překročení limitu pro krátkodobé 
hodinové koncentrace. 

Z vypočtených dat imisní zátěže znečišťující látkou PM10 lze odvodit, že vliv z hlediska PM2,5 nebude na 
posuzovaném území natolik významný, aby způsobil překročení imisních limitů. 

Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít realizace záměru a jeho provoz významný vliv na imisní situaci 
lokality. 

V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné 
ovlivnění kvality ovzduší. 

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na 
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za velmi nízké a 
zanedbatelné, rozsahem za lokální.  
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk z provozu záměru – stacionární zdroje a doprava 

Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto 
oznámení). Výsledky jsou stručně uvedeny v následujícím textu, pro podrobnosti odkazujeme na tuto 
přílohu. 

Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází podél ulice Lidická. Jedná se o objekty č.p. 483 (naproti 
vjezdu do areálu) a č.p. 731 nejbližší objekt jižně od areálu. Objekty v ulici K. Čapka a V. Ševčíka jižně od 
průmyslové zóny nebudou hlukem záměru ovlivněny, proto nejsou zahrnuty mezi výpočtové body. 

Jsou uvažovány pouze zdroje hluku související se záměrem (tepelné zdroje, zákaznická a zásobovací 
doprava), ostatní pozaďové zdroje hluku v území nejsou ve výpočtu uvažovány. 

S ohledem na požadavky platné legislativy lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru následovně: 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny (areálu záměru) uvažována hodnotami: 

 LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období), 
 LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích uvažována 
hodnotami: 

 LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období), 
 LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami: 

 LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00), 
 LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00), 
 LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00). 

Tabulka: Ekvivalentní hladiny hluku pro denní dobu tj. 6:00 hod. až 22:00 hod.  

LAeq (dB) 
Číslo referenčního bodu 

Doprava záměr Průmysl Stávající stav doprava Nárůst vlivem dopravy 

1.* 49,4 38,7 48,9 0,5 

2.* 45,0 34,3 44,5 0,5 

*bod využitý pro kalibraci modelu  

V obou referenčních bodech dojde ke shodnému zvýšení hluku z dopravy o 0,5 dB. Grafické znázornění 
výsledků je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz hlukové studie). 

Při srovnání výše uvedených výsledků a platných limitů je jednoznačně prokázáno, že stávající i výhledová 
hluková zátěž z dopravy u obou bodů č. 1 a 2 vyhovuje platným legislativním limitům 55 dB.  

Současně lze konstatovat, že je prokázáno plnění limitů pro stacionární zdroje hluku, kdy je limit 50 dB 
bezpečně plněn ve všech referenčních bodech. 

Vliv technických zařízení budov na chráněný venkovní prostor je prokazatelně podlimitní. 
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Obrázek: Rozložení pásem ekvivalentních hladin hluku v denní době, 3 m nad terénem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka: Ekvivalentní hladiny hluku pro noční dobu tj. 22:00 hod. až 6:00 hod. 

LAeq (dB) 
Číslo referenčního bodu 

Doprava záměr Průmysl Stávající stav doprava Nárůst vlivem dopravy 

1.* --- 38,7 41,1 0,0 

2.* --- 34,3 36,8 0,0 

*bod využitý pro kalibraci modelu  

Při srovnání výše uvedených výsledků a platných limitů lze vyhodnotit, že stávající hluková zátěž z dopravy u 
obou bodů č. 1 a 2 vyhovuje platným legislativním limitům 45 dB. Není očekáváno navýšení stávající hlukové 
zátěže v noční době v žádném bodě. 

Dále lze jednoznačně vyhodnotit plnění limitů pro stacionární zdroje hluku, kdy je limit 40 dB bezpečně plněn 
v obou referenčních bodech. 

Hluk ze stavební činnosti 

V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně 
stavební a konstrukční práce. 

Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích 
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády 
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení 
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž 
odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB. 
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Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí 
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění 
prací. V této vzdálenosti se v současné době nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný 
venkovní prostor staveb.  

Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci hlukových vlivů výstavby. Z tohoto 
důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná technická a/nebo organizační opatření pro omezení vlivů hluku 
ze stavební činnosti. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další 
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až 
zanedbatelné, rozsahem lokální.  

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na povrchové vody 

� vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik  

V současné době jsou dotčené pozemky nezpevněné s převážně původním zemním pokryvem. V území 
dochází k přirozenému vsaku dešťových vod, přebytečná voda odtéká povrchově kanalizačním systémem. 
Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění 13 409 m2 plochy, což představuje cca 29 % plochy celého 
areálu.  

Dešťové vody z nových hal A1 a A2, včetně zpevněných ploch kolem těchto budov budou odvedeny do 
stávající jednotné stoky. Dešťové vody z nových objektů A3, A4, B1 a B2 a zpevněných ploch budou svedeny 
nově navrženou dešťovou kanalizací do vsakovací a retenční nádrže, kde bude část vody zasakována a část 
z důvodu méně příznivých hydrogeologických podmínek retenována a řízeně vypouštěna do stávající 
jednotné kanalizace v areálu a dále do městské kanalizační sítě. 

Retenční prostor pro likvidaci srážkových vod v území vsakováním byl výpočtem předběžně stanoven na cca 
480 m3, s předpokládanou plochou vsaku cca 1 000 m2 a je uvažována pro dobu trvání deště po dobu cca 6ti 
hodin (převzato z návrhu potřebného objemu RN dle ČSN 75 9010, výpočtový program ASIO).  

Realizací hodnoceného záměru dojde k omezení infiltrace srážkových vod do podzemí pouze na části dotčené 
plochy areálu. Z hlediska povodí jde o zanedbatelné omezení infiltrace a vliv na charakter odvodnění lze 
hodnotit jako nevýznamný. 

Obdobně vliv na hydrologické charakteristiky povrchových vod bude zanedbatelný. Převážná část srážkových 
vod z nových zastavěných a zpevněných ploch bude likvidována zasakováním na vlastním pozemku. Pouze 
část srážkových vod bude odváděna obdobně jako za současné situace do jednotné veřejné kanalizace. 

� vlivy na jakost povrchových vod 

Realizací záměru nedochází k přímému vypouštění technologických, srážkových nebo splaškových vod do 
povrchových toků.  

Splaškové vody v množství cca 350 m3 za rok budou svedeny do stávající městské kanalizace ukončené na 
biologické ČOV. 

Dešťové vody, které nebudou zasakovány, budou svedeny areálovou kanalizací do retenční nádrže a poté 
řízeně vypouštěny do jednotné městské kanalizace. Část dešťových vod ze zpevněných ploch a parkovišť 
bude zajištěna odlučovači lehkých kapalin. 

Provoz záměru nepředstavuje riziko ovlivnění kvality povrchových vod v případě havarijního úniku. Veškeré 
skladované látky nebezpečné vodám budou zajištěny havarijními jímkami, ev. potřebnými vhodnými obaly. 

V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod. 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových vod. V areálu nebudou ve významném 
rozsahu skladovány nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 
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Vlivy na podzemní vody 

� vlivy na hydrogeologické charakteristiky 

Realizace záměru není spojena s nároky na odběr podzemní vody. 

Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi v průběhu výstavby není očekáváno, protože hladina 
podzemní vody leží poměrně hluboko pod terénem, v hloubce 5 až 10 m.  

Splaškové a část dešťových vod budou svedeny do jednotné areálové kanalizace, které jsou napojeny na 
městský kanalizační řad a svedeny na městskou ČOV. Záměr předpokládá likvidaci části srážkových vod 
vsakováním do horninového prostředí. 

Možnosti vsakování byly prověřeny hydrogeologickým průzkumem (Starý, 2013), přičemž bylo konstatováno, 
že vsakovací poměry jsou poměrně nepříznivé, nicméně v polohách prachovitých břidlic se objevuje řada 
puklin, kde lze očekávat výrazně lepší parametry. Vsakovací zkouška byla z důvodu špatně přístupného 
terénu prováděna na sondě KS-01, ve které byly podle petrografického popisu horší vsakovací poměry než v 
sondě KS-02. Zjištěný koeficient vsaku Kv = 4.10-6 m/s je tedy nejméně příznivý a pokud bude vsakovací 
objekt vyhlouben až do úrovně polohy prachovitých břidlic, muže dosáhnout příznivějších hodnot, a to 
minimálně Kv = 10-5 m/s. 

V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá významné ovlivnění hydrogeologických 
charakteristik (směr a rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod. 

� vlivy na kvalitu podzemních vod 

Splaškové vody budou svedeny areálovou kanalizací a napojeny na městskou kanalizaci zaústěnou na 
biologickou ČOV.  

Vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch záměru nebude mít na kvalitu podzemních vod 
zájmového území vliv. Vody ze střech budou odpovídat kvalitě srážkové vody a vody z parkovišť budou 
čištěny na odlučovači lehkých kapalin.  

Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je teoreticky možné pouze v omezeném časovém 
období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších 
deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním 
pracovních postupů. Významné působení těchto vlivů není očekáváno. 

Vlivy na vodní zdroje 

Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V prostoru 
projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.  

Stávající vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.  

Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické 
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i 
podzemních vod lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. 

D.I.5 Vlivy na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), 
záborem pozemků určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním jejich kvality. Výstavba záměru bude 
realizována na pozemcích zařazených do III. třídy ochrany půdy (100 % dotčené plochy ZPF).  

Zábor půdy zařazené do III. třídy ochrany lze hodnotit jako mírně negativní důsledek výstavby. Vzhledem 
k průměrné produkční hodnotě půdy a k vyčlenění dotčené plochy pro zástavbu jako součást průmyslové 
zóny, lze takový důsledek považovat za akceptovatelný. 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). Navrhované rozšíření areálu činí 27.049 
m2, trvalý zábor ZPF pro nové zastavěné a zpevněné plochy činí 13.409 m2. Dočasný zábor ZPF není 
uvažován. 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) není vyžadován. 
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Veškeré skrývky na dotčených pozemcích budou využity v rámci vybudování zemního valu na části plochy 
Z13 (plocha zeleně dle ÚP) a terénních úpravách ve vlastním areálu. 

Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. 

Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem 
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.  

Vlivy na půdu z hlediska záboru a kvality půdy lze hodnotit jako nízké, lokálního rozsahu. Významné 
(relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány. 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor, budou provedeny pouze nezbytné terénní úpravy pro 
vyrovnání nivelety pozemku v návaznosti na propojení nově budovaných skladových prostor se stávající 
halou. 

Základové poměry jsou hodnoceny jako složité (Čeleda, 2014), důvodem je zejména velmi rozdílné hloubky 
skalního podloží pod terénem. Studie předpokládá hlubinné založení pilotů pomocí vrtaných patek, případně 
použití širokoprofilových pilotů o délce cca 3 až 7 m. 

Při zemních pracích bude vytěžena svrchní část geologického profilu (hrubé terénní úpravy). Stavba samotná 
tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu. 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít 
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické 
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a se silniční dopravou a dopravou v klidu.  

V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin 
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit 
sanačním zásahem. 

Vlivy na nerostné zdroje 

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.  

Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny. 

Vlivy na jiné přírodní zdroje 

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu 
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem 
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány. 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je situován na území stávající a navržené průmyslové zóny, v současné době využívané pro 
zemědělskou produkci. Jde tedy o území vyčleněné pro zástavbu, již za stávajícího stavu zcela antropogenně 
pozměněné. Podle dostupných údajů se na místě záměru ani v jeho bezprostředním okolí nevyskytují biotopy 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované 
ohrožení. 

Vlivy na flóru - zábory hodnotných ploch ani kácení dřevin nejsou vyžadovány, vliv na vegetaci bude 
prakticky nulový. Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat. 

Vlivy na faunu - s ohledem na charakter dotčeného území (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) lze vyloučit 
jakékoli negativní vlivy na živočichy. 
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Vlivy na chráněná území 

a) Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

b) Vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. 

c) Vlivy na zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem 
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy 
v tomto směru lze hodnotit jako nulové. 

d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude 
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, svým stanoviskem ze dne 4.6.2014 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 5 
oznámení). 

Vlivy na ekosystémy – území záměru je zcela antropogenně přeměněné (orná půda, ostatní plochy, 
zpevněné a zastavěné plochy) bez výskytu přírodě blízkých ekosystémů. Vliv na existující ekosystémy bude 
nulový. 

Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové, 
prakticky zanedbatelné. 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny. 

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba, 
silniční komunikace), realizace záměru charakter krajiny prakticky nezmění.  

Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu 
charakteru území, neboť navazuje na stávající průmyslovou zástavbu. Výšková hladina navrženého objektu 
(max. do 10 m výška hřebene) nepřekročí výšku okolních staveb a respektuje platné regulační podmínky pro 
výstavbu v dané lokalitě. 

Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších 
pohledech. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, 
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky. 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek mimo staveniště v areálu průmyslové zóny. 

Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek 
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce. 

V řešeném území nejsou žádné architektonické a historické památky, které by byly realizací záměru 
ovlivněny. 

Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu 
jejich absence tedy nebudou ovlivněny. 

Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné 
události, místo spojené s významnou osobou.  
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Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit, 
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo 
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana 
případných archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění 
zásahů do terénu. 

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet vozidel 
cílové a zdrojové dopravy (součet příjezdů a odjezdů), obsluhujících záměr, představuje v průměru cca 90 
nákladních a 90 osobních vozidel za den (24 hodin), přičemž navýšení vůči současnému stavu představuje 50 
nákladních a 40 osobních vozidel a dodávek. Pozaďová intenzita dopravy na silnici II/101H, kterou bude 
realizována většina dopravních vztahů vyvolaných záměrem se pohybuje v úrovni cca 1043 nákladních a 
4660 osobních vozidel za den. 

Podíl dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy na silnici II/101H tedy činí cca 5 % u nákladní 
dopravy a cca 1 % u osobní dopravy (v případě, že by veškerá doprava projížděla jedním směrem). 
Rozdělení dopravy na více směrů (severně k R6, jižně k II/201, případně osobní doprava zaměstnanců po 
ulici Lidické z jihu) uvedený podíl dále sníží, obdobně jako sníží zatížení v jednotlivých směrech. Ovlivnění 
dopravy lze považovat za málo významné, které se pohybuje v rámci přirozené variability dopravy, a které 
nevyžaduje dodatečná opatření. Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění kapacity komunikací. Záměr je v 
souladu s územním plánem, nedochází proto ani k nárůstu zbytné dopravy. Záměrem bude naplněna volná 
kapacita průmyslové zóny. 

Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické 
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou 
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy. 

Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv 
dočasný. 

Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury. 

Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska 
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a 
jinou infrastrukturu nejsou očekávány. 

D.I.11 Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním 
jednotlivých složek životního prostředí. 

Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky: 

→ ovlivnění kvality ovzduší (vytápění a doprava),  
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz areálu a související doprava), 
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (odvod dešťových a splaškových vod), 
→ zábor zemědělského půdního fondu (umístění záměru), 
→ vliv na dopravu (doprava zboží, zákazníků a zaměstnanců). 
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Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak z hlediska umístění stavby 
(snížení plochy pro zasakování srážkových vod a infiltraci srážek do podzemí, zábor ZPF), tak z hlediska 
vlastního provozu (hluk, doprava). Vlivy provozu hodnoceného záměru jsou omezeny na bezprostřední 
okolí nového areálu. Důsledky realizace záměru lze hodnotit jako nízké až velmi nízké, málo 
významné, lokálního rozsahu. Umístění záměru i jeho následný provoz lze hodnotit jako 
akceptovatelné. 

V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až nulové, 
objektivně neprokazatelné.  

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím 
státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující 
podmínky a opatření. 

� Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 

− omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných 

úniků s možností ohrožení kvality vod, 
− dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin, 
− účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek. 

� Tepelné zdroje pro vytápění objektů budou voleny s ohledem na požadavek minimálních emisí látek 
znečišťujících ovzduší. V rámci provozu areálu nebudou instalovány ani provozovány žádné 
technologické zdroje znečišťování ovzduší. 

� Za účelem likvidace srážkových vod ze střech objektů a zpevněných ploch v areálu bude navržen 
retenční a zasakovací systém na pozemku řešeného areálu. Retence srážkových vod bude sloužit 
k řízenému odtoku srážkových vod, které nebude možno likvidovat zasakováním (nad kapacitu 
zasakovacích objektů). 

� Zpevněné plochy určené pro stání vozidel budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ, 
kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní 
podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad. 

� Provoz odlučovače lehkých kapalin bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu. 

� Odpadní vody splaškové budou odváděny do jednotné městské kanalizace zakončené biologickou 
ČOV. 

� Na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD. 
Materiál ze skrývek bude využit pro realizaci zemního valu na části plochy Z13 a finálních terénních 
úpravách v areálu. 
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� Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem jsou doporučena následující opatření: 
− dopravní provoz zásobování areálu po ulici Lidické bude směřován severním směrem k silnici II/10H 

a R6, 
− v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zákaznický dopravní provoz, 
− v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zásobovací dopravní provoz, 
− v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) budou vyloučeny jakékoliv manipulace ve venkovním prostoru 

areálu, 
− všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise 

nepřekročily uvažované hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně 
dosáhnout, 

− v noční době  (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost, 
− v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen 

provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, 
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné). 

� V rámci stavby bude navržena a realizována výsadba zeleně (dřevin a keřů). Nejvýznamnější sadové 
úpravy, spojené s výsadbou stromů, keřů a parkovými úpravami, budou provedeny na části plochy Z13 
v jižní části areálu, která bude ponechána nezastavěná s funkcí veřejné (sídelní) zeleně. Na této 
ploše bude vytvořen zemní val osázený vegetací, jehož účelem je odclonit prostor průmyslové zóny od 
obytné zástavby situované jižně od průmyslové zóny. 

� Pro vegetační a sadové úpravy budou navrženy druhy odpovídající místním klimatickým a půdním 
podmínkám. Budou využity druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v daném prostředí. 

� Plocha ve východní části areálu, která nebude zastavěna, bude zatravněna a udržována jako součást 
vegetačních ploch (pravidelná zálivka a sečení). Zejména je nutno bránit šíření invazních druhů rostlin. 

� Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu 
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu 
plnění příslušných opatření. 

� 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). 

� V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti 
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí. 

� Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí 
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy. 

� V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického 
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum. 

� Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které 
souvisejí s provozem výrobního závodu. 

� Bude zpracován (aktualizován) provozní řád a havarijní plán zařízení. 

� Dopravní příjezd nákladních vozidel je přednostně směřován severním směrem na silnici I/101H a R6 
(směr Praha – Karlovy Vary). Bude zajištěno, aby nákladní doprava pro zásobování areálu nezajížděla do 
centra města. Provozovatel je povinen u svých dopravců zajistit zákaz průjezdu centrem města 
Unhošť, tzn. ulicí Lidickou z jižního směru. 

� Během provozu bude zajišťována péče o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně 
případných dosadeb za uhynulé jedince. 

 

 

 



 

   Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s. 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 65 z 77    

 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk, 
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily 
jednoznačnou formulaci závěrů. 

Záměr (rozvoj stávajícího obchodního areálu na území vymezené průmyslové zóny) není potenciálně 
významným zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává 
předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, 
ve kterém se záměr nachází (průmyslová zóna, orná půda) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. 
Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na 
absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměr je navržen a řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými 
pozemky. Vzhledem k vazbě na stávající areál f. Ptáček a záměry územního plánování (jde o plochu 
průmyslové zóny) nebylo umístění stavby řešeno ve více variantách. 

Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové 
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení 
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány. 

Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Unhošť a 
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, 
představující nerealizaci stavby.  

Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného 
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, voda, hluk, doprava, krajinný ráz) 
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou 
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a 
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení. 

Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. 

V přílohách oznámení jsou v plném znění uvedeny odborné studie: 

Rozptylová studie (příloha 3) 

Hluková studie (příloha 4). 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uváděny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem oznámení je 
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech 
na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení 
může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného 
závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je rozvoj stávajícího obchodního areálu f. Ptáček v severní 
části města Unhošť. 

Název záměru: Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s. 

Oznamovatel: PTÁČEK – správa, a.s., Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno 

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

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: 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 pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 
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Základní kapacitní údaje jsou následující: 

        Stávající Rozšíření Celkem 

Plocha řešeného území (obchodní areál)    19.730 m2 27.049 m2 46.779 m2 

z toho: 
zastavěná plocha budovami     5.924 m2 9.010 m2 14.934 m2 
ostatní zpevněné plochy     6.408 m2 4.399 m2 10.807 m2 
(manipulační plochy, komunikace, parkoviště, chodníky)  
volné plochy (výsadby zeleně a zatravněné plochy)  7.398 m2 13.640 m2 21.038 m2 

Počet parkovacích stání pro osobní automobily:   23  23  46 

Záměr je umístěn v severní části katastru města Unhošť, které leží cca 11 km západně od hranice Hlavního 
města Prahy. 

kraj:   Středočeský 
obec:  Unhošť 
katastrální území: Unhošť, 774499 
pozemky:   p.č. 396/131, 396/134, 396/176, 396/40, 396/152, 396/155. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterem záměru „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s.“ je rozšíření 
obchodního a skladového areálu firmy Ptáček – správa, a.s. v lokalitě u města Unhošť (okres Praha – 
západ). Plocha je platným územním plánem definována jako plocha P2 (Unhošť – průmyslová zóna II) – 
plochy výroby a skladování a plocha Z13 „Unhošť – SIII“ – zeleň ochranná.  

Cílem rozšíření areálu f. Ptáček – správa, a.s., je umožnit další rozvoj firmy, která již v dané lokalitě 
provozuje komerční a skladový areál, jehož hlavní náplní je velkoobchod se zbožím technického zařízení 
budov. 

Rozšíření areálu je členěno na dvě etapy a zahrnuje nové skladovací nevytápěné haly ke skladování dlažeb a 
obkladů a vytápěnou halu příjmu zboží. Nové haly budou tvořit funkční celek se stávajícími objekty a 
provozem současného areálu. 
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Stavba se nachází v severní části města obce Unhošť, na volné ploše průmyslové zóny II. V bezprostředním 
sousedství záměru se nachází provozovna f. MPK Toys CZ s.r.o. (jižně v ulici Lidická). Západní hranici tvoří 
komunikace v ulici Lidická a severní hranici komunikace mezi ulicí Lidickou a silnicí II/101 vedoucí od 
Unhoště severním směrem k rychlostní komunikaci R6 (E48 Praha – Karlovy Vary). Jihovýchodně od areálu f. 
Ptáček je obytná zástavba původních i nových rodinných domů. 

Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v 
dotčeném území. 

Záměr spočívá ve výstavbě nové haly pro příjem zboží (A1) a nových skladových hal (A2 – A4, B1 – B2) 
určených pro skladování dlažeb a obkladů. Nebude zde probíhat žádná výrobní činnost, která by mohla mít 
negativní vliv na okolní prostředí. 

 Z hlediska provozovatele je lokalita v Unhošti výhodná svojí návazností na stávající areál, blízkostí dalších 
areálů společnosti a odběratelských možností. Realizací záměru dojde k jejich optimálnímu využití stávajícího 
areálu, včetně snížení administrativních i provozních nákladů v případě nutnosti výstavby v jiné lokalitě. 

Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady center společnosti na území ČR. V každém kraji je 
provozováno nejméně jedno obchodní centrum, většinou však několik center. Aktuálně jsou na území 
Středočeského kraje provozovány pobočky v Benešově, Berouně, Kladně, Unhošti, Kolíně, Kutné Hoře, 
Mělníku, Mladé Boleslavi a Příbrami. Dále jsou provozována studia koupelen v Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku a 
Mladé Boleslavi. 

Lokalita v k.ú. Unhošť vyhovuje požadavkům společnosti co do velikosti, tak i umístění v regionu 
s napojením na komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR. 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Řešené území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť, v areálu firmy Ptáček – 
velkoobchod, a.s., ulice Lidická 1010, v k.ú. Unhošť (774499). 

Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván jako velkoobchodní centrum 
topenářského, instalačního a koupelnového zboží. Jedná se o skladovací halu s administrativou půdorysných 
rozměrů cca 72x72 m. Skladovací hala je jednopodlažní se sedlovou střechou (hřeben +8,0 m), 
administrativní část třípodlažní (výška atiky +12,25 m) a kruhový schodišťový uzel čtyřpodlažní (výška atiky 
+15,35 m). Stavba byla vybudována před cca 12 lety. Ze severní a západní strany je pozemek vymezen 
komunikacemi, z jižní strany průmyslovou a obytnou zástavbou a z východu volným pozemkem, který je 
využíván k zemědělským účelům. 

Nové skladovací haly mají být realizovány severně od stávajícího objektu. 

Areál je dopravně napojen stávajícím vjezdem z ulice Lidická, kterým se uskutečňuje veškerá nákladní i 
osobní doprava. Zásobování a příjem zboží bude prováděn většími nákladními automobily do přistavěné 
části, která navazuje na stávající halu. U nové vykládací rampy, která bude zapuštěna pod terén jsou 
navržena tři vykládací místa. Expedice zboží k odběratelům bude prováděna pouze z haly stávající a to 
menšími vozy. Západně od nově navržených hal bude vybudována manipulační a skladovací plocha. 
V jihozápadním rohu pozemku v návaznosti na stávající zpevněné ploch se počítá s rozšířením stávajícího 
parkoviště pro osobní automobily. 

Urbanistická koncepce a návrh nových skladovacích hal reaguje na nepravidelný tvar staveniště. 

Na volných pozemcích jsou navrženy čtyři haly půdorysných rozměrů cca 34 x 50 m, které jsou svou severní 
fasádou situovány 20 m od severní majetkové hranice. Nové haly navazují na severní štít stávající haly, se 
kterou budou vzájemně propojeny. 

Spojovací část mezi novými halami a stávající halou tvoří hala nepravidelného půdorysu, která bude 
využívána pro příjem veškerého obchodního materiálu a má přímou vazbu na zásobovací rampu. Tato hala 
bude vytápěná. 

V těsné blízkosti areálu firmy Ptáček se nachází plochy pro rodinnou zástavbu. Dle územního plánu je 
předepsána ochranná zeleň v šířce 40 m. Navrhované řešení tento požadavek respektuje. 

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). 
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Obrázek: Situace okolí záměru (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 Hala A1 
SO 02 Hala A2 
SO 03 Hala A3 
SO 04 Hala A4 
SO 05 Hala B1 
SO 06 Hala B2 
SO 07 Zpevněné a manipulační plochy 
SO 08 Přípojka vodovodu 
SO 09 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 10 Přípojka NN 
SO 11 Přípojka optického sdělovacího kabelu 
SO 12 Oplocení 
SO 13 Sadové úpravy 

Popis stavebního řešení 

Stávající hala 

Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván z převážné části jako 
velkoobchodní sklad. Objekt sestává z jednopodlažní skladovací haly se sedlovou střechou, třípodlažní 
administrativní části a čtyřpodlažního kruhového schodiště. 

1. nadzemní podlaží - vstupní prostory, vrátnice, vzorkovna, jídelna s výdejnou, velkosklad, kotelna, 
údržba, sklady 

2. nadzemní podlaží - vzorkovna, školící místnost, šatny zaměstnanců pro muže a ženy 
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3. nadzemní podlaží - kanceláře 

4. nadzemní podlaží - venkovní terasa 

Nové haly 

Předmětem záměru je výstavba nových skladovacích nevytápěných hal, které budou sloužit pro skladování 
dlažeb a obkladů. Součástí výstavby bude také výstavba haly příjmu zboží, která jako jediná bude vytápěná. 
Vzhledem ke svému rozsahu bude výstavba probíhat ve 2 etapách.  V 1. etapě budou realizovány objekty 
A1, A2, A3 a A4, ve 2. etapě potom objekty B1 a B2. 

Všechny nově navrhované haly jsou výškově osazeny na niveletu haly stávající tj. 400,40 m n. m. 

1. ETAPA   

Hala A1 – hala bude sloužit pro příjem zboží pro celý obchodní areál firmy Ptáček – Unhošť. 

Příjem zboží bude probíhat ze severozápadní strany haly přes příjmovou rampu, která je zapuštěna cca 1,1 
m pod stávající terén. Hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 16,75 x 
12 m. Jako jediná bude vytápěná nástěnnými saharami. V prostoru haly bude umístěna příjmová kancelář a 
pohotovostní toalety pro zaměstnance. Výška atiky haly je 5,35 m a světlá výška pod vazník 3,72 m. 
Prosvětlení denním světlem pomocí střešních světlíků. 

Hala A2 - hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 16,75 x 12 m. 

Jedná se plošně o nejmenší halu, která bude využívána ke skladování. Výška atiky haly  je 5,35 m a světlá 
výška pod vazník 3,75 m. Prosvětlení denním světlem pomocí střešních světlíků. 

Hala A3, A4 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12,2 x 17 m. Do tohoto modulového 
rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly slouží pouze pro skladování 
obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena 
územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. Světlá výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním 
světlem pomocí střešních světlíků. V halách bude řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí 
otevíraných částí ve střešních světlících. 

2. ETAPA   

Hala B1, B2 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12x12 m. Do tohoto modulového 
rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly slouží pouze pro skladování 
obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena 
územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. Světlá výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním 
světlem pomocí střešních světlíků. V halách bude řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí 
otevíraných částí ve střešních světlících. 

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii 

Popis navrhovaného provozu, výrobní program 

Obchodní a skladový areál Ptáček slouží k zásobování širokého okolí instalatérským materiálem a technickým 
zařízením budov. Záměr slouží k rozšíření skladování a nabídky o obklady a dlažby.  

V areálu je v současné době zaměstnáno celkem 17 osob (10 v administrativě, 7 ve skladu). Záměrem dojde 
k navýšení zaměstnanců o celkem 15 osob (5 v administrativě, 10 ve skladech). Celkový počet zaměstnanců 
bude 32 osob. 

Areál bude v provozu pouze v denní době. Doprava a venkovní manipulace s materiálem jsou v noční době 
vyloučeny. 
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Zastavovací situace je patrná z následujícího obrázku, podrobněji viz příloha č. 2 oznámení. 

Obrázek: Zastavovací situace (bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno 
v příloze č. 5 (Doklady): 

Městský úřad Unhošť, Odbor výstavby, vyjádření č.j.: 3415/14/Výst ze dne 1.8.2014: 

„Vydání územního rozhodnutí je možné za těchto podmínek: 

Pozemky jsou územním plánem města Unhošť určeny k využití a zástavbě dle regulativu: 

− (P) Nerušící výroba a sklady - Plochy dle § 11 /501/2006 Sb. 

− P2 (Unhošť – prům. zóna II) – funkční využití P - Plochy výroby a skladování dle §11 Vyhl.č. 
501/2006 Sb. 

− Lokalita Z13 „Unhošť - SIII“ - zna čeno jako zeleň ochranná 

Nová zástavba musí svým objemem a formou respektovat nebo reagovat na okolní zastavění a neporušit 
celkový kontext okolní zástavby a charakter území. 

Vytvořit prostor pro izolační zeleň, která by měla hlukově i opticky odclonit přeložky komunikací. Pro 
založení izolační zeleně se jako nejvhodnější jeví kombinovaný porost keřů a stanovištně vhodných stromů 
(liniové společenstvo), v případě nutnosti použití technických opatření (zemní val, protihluková clona - pevná 
či transparentní ap.) je doporučeno vždy kombinovat se zelení. 
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V průmyslové zóně nutno realizovat taková opatření (např. trvalé travní porosty, rozptýlená střední a vyšší 
zeleň), která výrazně sníží podmínky pro větrnou erozi. Příslušné plochy areálů budou ozeleněny dle 
projekt ů sadových úprav. Zeleň by měla být navržena tak, aby zpříjemnila pěší pohyb osob, odclonila 
parkovací plochy a začlenila objekt do okolí. Na ploše stanoven koeficient nezpevněných ploch min. 30% 
celkové plochy, z čehož podíl vysázených stromů a keřů bude činit minimáln ě 60 % nezpevněné plochy 
pozemku. K výsadbám použít převážně původní druhy listnatých dřevin. 

Stavba, dle předloženého návrhu, respektuje povolený koeficient zastavěnosti pozemku KPZ 0,55 uvedený v 
regulativu územního plánu pro toto území i požadovaný koeficient zeleně KZ. 

Nově vzniklý pozemek parc.č.396/176 v k.ú. Unhošť, který byl oddělen z pozemku parc.č.396/134 v k.ú. 
Unhošť původně za účelem prodeje a další výstavby, bude dle prohlášení investora součástí záměru výstavby 
projektu „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy PTÁČEK-správa, a.s.“ 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5 
(Doklady): 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 078396/2014/KUSK ze 
dne 4.6.2014: 

„Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ke stanovisku podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
sdělujeme, že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy 
Ptáček – správa, a.s.“, k.ú. Unhošť, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší evropsky významná lokalita v gesci Středočeského kraje 
CZ0213038 „Kyšice - Kobyla“ s předmětem ochrany čolka velkého (Triturus cristatus) se nachází cca 3 km 
od záměru. Vzhledem k předmětu ochrany, vzdálenosti této nejbližší EVL a charakteru záměru nelze 
důvodně očekávat ovlivnění této ani žádné jiné Natury 2000.“ 

G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, 
povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, 
hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace 
těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto 
oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit 
převážně jako velmi nízké až zanedbatelné, vyjímečně jako nízké. Výstupy do životního prostředí 
(ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné 
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly 
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních 
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem. 

Provoz nových objektů včetně stávajícího provozu obchodního areálu nebude příčinou překračování imisních 
limitů v okolí stavby. Záměr obsahuje nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, a to pro vytápění 
haly A1. Jiné zdroje znečišťování ovzduší nejsou v rámci záměru uvažovány. Změny vlivem nových zdrojů a 
vyvolané dopravy nezpůsobí na posuzovaném území překročení imisních limitů u posuzovaných 
znečišťujících látek a jsou z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelné. Ani při součtu pozadí a příspěvku 
zdrojů nedojde k překročení imisních limitů. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za 
velmi nízké a lokální. 
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Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků je zřejmé, že limitní hladiny hluku 
(LAeq,T = 50/40 dB den/noc) se nedotýkají žádného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného 
venkovního prostoru staveb.  

Hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, je tedy v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru spolehlivě dodržen, a to 
s dostačující rezervou. Příspěvek záměru k pozaďové hlukové situaci dotčeného území je akusticky 
nevýznamný.  

Dominantním zdrojem hluku v zájmové území je automobilová doprava. Příspěvek záměru (nárůst +0,5 dB) 
je akusticky nevýznamný, vlivem záměru tedy nedojde k překročení limitu ani k významné změně stávající 
dopravně-hlukové situace. 

Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické 
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i 
podzemních vod lze hodnotit jako nízké. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ve výši 13 409 m2 ve III. třídě 
ochrany ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. Vliv na půdu (zábor, 
kvalita) lze hodnotit jako nízký a lokální.  

Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na 
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány. 

Realizace záměru rozvoje obchodního areálu nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani 
rostliny. Záměr je situován na území stávajícího areálu a orné půdy, vymezené jako průmyslová zóna. Jde o 
antropogenně pozměněné území navržené k zástavbě. Podle dostupných podkladů se na místě záměru a 
jeho okolí nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nelze tudíž předpokládat jejich 
přímé nebo zprostředkované ohrožení. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími, 
evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000). 

Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízký až zanedbatelný, rozsahem lokální. 
Realizace záměru nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani 
nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné 
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.  

Záměr nevede k významné změně (zvýšení) intenzit dopravy na komunikační síti. Potenciální nárůst dopravy 
na silnici II/101H oproti současnému zatížení je na úrovni 5 % u nákladní dopravy a cca 1 % u osobní 
dopravy (v případě, že by veškerá doprava projížděla jedním směrem). Rozdělení dopravy na více směrů 
(severně k R6, jižně k II/201, případně osobní doprava zaměstnanců po ulici Lidické z jihu) uvedený podíl 
dále sníží, obdobně jako sníží zatížení v jednotlivých směrech. Ovlivnění dopravy lze považovat za málo 
významné, které se pohybuje v rámci přirozené variability dopravy. 

Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být 
záměrem negativně ovlivněny.  

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, 
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Unhošť – rozvoj 
obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s.“ na území města Unhošť přijatelně nízké. Záměr proto 
nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území. 

Souhrnně lze konstatovat: 

→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné. 

→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000 
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 
1.5. Situace záměru na podkladu katastrální mapy 
1.6. Hydrologická situace 
1.7. Fotodokumentace 

2. Koordinační situace stavby 

3. Hluková studie 

4. Hluková studie 

5. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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B. Úvod 
Zájmové území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť, v areálu firmy 
Ptáček – velkoobchod, a.s., ulice Lidická 1010, v k. ú. Unhošť (774499). 
Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván jako velkoobchodní 
centrum topenářského, instalačního a koupelnového zboží. Jedná se o skladovací halu 
s administrativou půdorysných rozměrů cca 72 x 72 m. Skladovací hala je jednopodlažní se 
sedlovou střechou (hřeben +8,0 m), administrativní část třípodlažní (výška atiky +12,25 m) a 
kruhový schodištový uzel čtyřpodlažní (výška atiky +15,35 m). Stavba byla vybudována cca před 
12 lety. Ze severní a západní strany je pozemek vymezen komunikacemi, z jižní strany 
průmyslovou a obytnou zástavbou a z východu volným pozemkem, který je využíván 
k zemědělským účelům. 
Nové skladovací haly mají být realizovány severním směrem od stávajícího objektu. 
Pozemek pro stavbu stoupá mírně severním směrem – převýšení pozemku je od severní fasády 
stávajícího objektu po severní majetkovou hranici cca 2-3 m. Nadmořská výška pozemku se 
pohybuje okolo 400 m. n. m.  
 
V rámci této studie je provedeno vyhodnocení emisí a následně příspěvků k imisím v blízkosti 
areálu ze zvýšené dopravní zátěže (příjezdová komunikace, pohyb po areálu) a provozu 
tepelných zdrojů na zemní plyn. Vyhodnoceny jsou: 

- oxidy dusíku (vztaženo k limitu NO2) 
- oxid uhelnatý 
- tuhé znečišťující látky jako PM10  
- oxid siřičitý 
 

Hodnocení je provedeno jako imisní příspěvek záměru ke stávající imisní situaci kvality ovzduší. 
Jedná se o rozptylovou studii pro zjiš ťovací řízení o EIA, ve studii jsou zahrnuty vlivy 
z dopravy a vytáp ění haly. Pro pot řeby umíst ění zařízení není t řeba zpracovávat 
rozptylovou studii v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. Žádný uvažovaný zdroj 
znečišt ění ovzduší není vyjmenovaný a není povinností vypra covávat rozptylovou studii. 
Předkládaná rozptylová studie je zpracována pro vyhod nocení vliv ů na kvalitu ovzduší 
provozem navrhovaného zám ěru na širší zájmové území. 
 
Z důvodu zjištění vlivů na širší zájmové území bylo zvoleno i přehledné měřítko podkladní mapy. 
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C. Charakteristika zdroje 
Předmětem záměru je rozšíření obchodního a skladového areálu firmy Ptáček – velkoobchod, 
a.s. v Unhošti. Řešené území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť. 
V současné době je v lokalitě provozován areál firmy Ptáček se stávající skladovací halou 
a administrativou. Rozvojové plochy pro výstavbu nových skladovacích hal jsou situovány 
severně a severovýchodně od této haly. 

Areál je dopravně napojen stávajícím využívaným vjezdem z ulice Lidická, kterým se 
uskutečňuje veškerá nákladní i osobní doprava. Zásobování bude prováděno většími nákladními 
automobily do přistavěné části (hala příjmu zboží A1), která navazuje na stávající halu. U nové 
vykládací rampy, která bude zapuštěna pod terén, jsou navržena tři vykládací místa. Expedice 
zboží k odběratelům bude prováděna pouze z haly stávající a to menšími vozy. Západně od 
nově navržených hal bude vybudována manipulační a skladovací plocha. V jihozápadním rohu 
pozemku v návaznosti na stávající zpevněné ploch se počítá s rozšířením stávajícího parkoviště 
pro osobní automobily. 

Nově navržené haly nebudou vytápěny s vyjímkou haly příjmu (A1), která bude jako jediná 
vytápěná. Vzhledem ke svému rozsahu bude výstavba probíhat ve 2. etapách. V 1. etapě budou 
realizovány objekty A1, A2, A3 a A4, ve 2. etapě potom objekty B1 a B2.  

Popis I. etapy 

Hala A1 –bude sloužit pro příjem zboží pro celý obchodní areál firmy Ptáček v Unhošti. Příjem 
zboží bude probíhat ze severozápadní strany haly přes příjmovou rampu, která je zapuštěna cca 
1,1 m pod stávající terén. Hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve 
větší části 8 x 14 m. Jako jediná bude vytápěná nástěnnými saharami. V prostoru haly bude 
umístěna příjmová kancelář a pohotovostní toalety pro zaměstnance. Výška atiky haly je 5,0 m. 

Hala A2 - má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 8 x 14 m.  
Jedná se plošně o nejmenší halu, která bude využívána ke skladování. Výška atiky haly je 5,0 
m. 

Hala A3, A4 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12 x 12 m. Do tohoto 
modulového rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly 
slouží pouze pro skladování obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. 
Maximální výška atiky hal je stanovena územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. 

Popis II. etapy 

Hala B1, B2 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12 x 12 m. Do tohoto 
modulového rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly 
slouží pouze pro skladování obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou nevytápěné. 
Maximální výška atiky hal je stanovena územním plánem na 10,0 m, což je respektováno. Světlá 
výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním světlem pomocí střešních světlíků. V halách bude 
řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí otvíratelných částí ve střešních světlících. 

Dopravní napojení 

Stávající areál je dopravně napojen na ulici Lidickou, dvoupruhovou komunikaci na okraji 
zastavěného území obce. 

Z hlediska širších dopravních vztahů je možné přímé napojení severním směrem přes silnici 
II/101 na rychlostní komunikaci R6 na směry Praha – Karlovy Vary (č. E 48).  

Stávající vjezd do areálu bude zachován, zpevněné plochy a komunikace na jižní a východní 
straně od stávající haly budou sloužit pro expedici zboží. 

Příjezd k novému příjmu zboží bude od vjezdu po stávajících plochách do severní části areálu, 
kde je navrhováno rozšíření areálu s výstavbou nových manipulačních a skladovacích ploch. 
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Příjem zboží naváženého kamiony je ke 3 rampám s vyrovnávacími můstky. Dlouhodobé 
odstavování kamionů na plochách v areálu na samostatně vyčleněných plochách se 
nepředpokládá. 

Další, navazující plochy, budou sloužit pro venkovní skladování materiálu a zboží. 

Parkování zaměstnanců i návštěvníků bude na plochách v areálu. Stávající parkoviště vlevo od 
vjezdu má kapacitu 23 stání, nově navrhovaná plocha vpravo od vjezdu v jižní části areálu bude 
mít kapacitu také 23 stání. Z tohoto počtu budou vyhrazena 3 stání pro vozidla osob se ZP. 
Odstavování a parkování dodávkových a služebních automobilů je uvažováno po obvodu 
stávajících ploch v areálu na vyhrazených místech. 

Vytápění 

Vytápění haly je navrženo plynovými jednotkami typu Sahara. Kancelář a sociální zařízení bude 
vytápěno elektrickými přímotopy. V nových halách nebude instalována klimatizační jednotka. 

U plánovaného záměru nebude žádný jiný zdroj znečišťování ovzduší. 

Provozní doba areálu je plánovaná na pětidenní, max. dvousměnný provoz.  

 
1. Kapacita zám ěru 

Intenzity silniční dopravy na komunikační síti a v průmyslovém objektu 

Stávající areál je dopravně napojen na okraji zastavěného území obce na ulici Lidickou. Jde o 
místní dvoupruhovou komunikaci. 

Z hlediska širších dopravních vztahů je možné přímé napojení přes silnici II/101 na rychlostní 
komunikaci R6, směr Praha – Karlovy Vary. 

Stávající vjezd do areálu bude zachován, zpevněné plochy a komunikace na jižní a východní 
straně od stávající haly budou sloužit pro expedici zboží. 

Parkování zaměstnanců i návštěvníků bude na plochách v areálu. Stávající parkoviště vlevo od 
vjezdu má kapacitu 23 stání, nově navrhovaná plocha vpravo od vjezdu v jižní části areálu je 
s kapacitou také 23 stání. Při realizaci záměru dojde k nárůstu dopravy o tyto hodnoty: 

Nákladní automobil: 25 vozidel /den 

Osobní automobil:  20 vozidel/den 

Parkoviště:   23 stání 
 

Spalovací zdroje znečištění ovzduší – nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší 

Vytápění je navrženo plynovými jednotkami typu Sahara o celkovém příkonu do 85 kW (pouze 
na hale A1). 
Potřeba plynu pro vytápění 
 navýšení pro halu A1   17,5 m3/h 8.000 m3/rok 
 celková spotřeba areálu  55,4 m3/h 38.000 m3/rok 

 

Ostatní zdroje – nevznikají při realizaci záměru. 
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2. Umíst ění záměru 

Kraj:                           Středočeský 

Město:    Unhošť 

k.ú.:    Unhošť 
 
Obrázek 1: Lokalizace umíst ění záměru a p říjezdových komunikací na podkladu základní mapy (M 1:5000) 

znázornění pohybu vozidel  OA, NA   pouze OA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Emisní charakteristika zdroj ů  

Příjezdové komunikace – liniové zdroje 

Tabulka 1: Uvažované vstupní emise z jednoho vozidl a pro výpo čet emisí z liniových zdroj ů 

Nákladní automobil Osobní automobil benzín Osobní automobil nafta Ukazatel 

Rychlost 
[km/hod.] 40 50 50 

CO [g/km] 2,815 0,2615 0,1567 

NOx [g/km] 1,6815 0,1175 0,2230 

NO2 [g/km] 0,1493 0,0024 0,0256 

SO2 [g/km] 0,0122 0,0040 0,0024 

PM10 [g/km] 0,0757 0,0005 0,0206 

Benzen [g/km] 0,0086 0,0019 0,0006 

Benzo(a)pyren 
[µg/km] 0,2561 0,0427 0,0271 
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Tabulka 2: P říjezdové komunikace – intenzity, hodnocené úseky 

Popis Po čty pr ůjezdů vozidel 

Průjezdů od jihozápadu  
z Unhoště 
L4 – 150 m 

0 NA 
16 OA – benzín 

4 OA – nafta 

Průjezdů od severovýchodu 
od dálnice 
L5 – 70 m 

L6 – 450 m 
L7 – 500 m 

50 NA 
16 OA – benzín 

4 OA – nafta 

 
Tabulka 3: Jednotkové emise pro hodnocené úseky p říjezdových komunikací 

Úsek 
č. 

CO  
[g/s/m] 

NOx 
[g/s/m] 

NO2  
[g/s/m] 

SO2  
[g/s/m] 

PM10  
[g/s/m] 

Benzen 
[g/s/m] 

Benzo(a)pyren 
[g/s/m] 

L4 5,56806E-08 3,20833E-08 1,62963E-09 8,51852E-10 1,0463E-09 3,7963E-10 9,16204E-09 

L5 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 

L6 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 

L7 7,16981E-07 4,29201E-07 3,6838E-08 3,82407E-09 1,90579E-08 2,42824E-09 7,00602E-08 

 

Vlastní areál – parkovací plochy – plošný zdroj znečištění ovzduší – P2 

Pohyb po parkovišti je uvažován o rychlosti 5 km/hod pro všechny automobily. Pro výpočet byl 
použit odhad, kdy 10 minut volnoběhu odpovídá cca 1 km jízdy. Provoz a pohyb nákladního auta 
po areálu je uvažován po dobu 10 min. (10 min. jízdy – cca 1 km a 10 min. volnoběh; tj. 2 km). 
Pohyb a provoz osobního auta po areálu je uvažován v jízdě cca 1 km a 5 min. volnoběhu; 1,5 
km).  

Tabulka 4: Uvažované vstupní emise z jednoho vozidl a (pro výpo čet emisí z plošného zdroje) 

Nákladní automobil Osobní automobil benzín Osobní automobil nafta Ukazatel 

Rychlost 
[km/hod.] 5 5 5 

CO [g/km] 15,4224 1,2800 0,6794 

NOx [g/km] 7,9664 0,1899 0,5082 

NO2 [g/km] 2,3905 0,0038 0,1527 

SO2 [g/km] 0,0520 0,0152 0,0048 

PM10 [g/km] 0,4527 0,0007 0,0539 

Benzen [g/km] 0,0523 0,0070 0,0021 

Benzo(a)pyren 
[µg/km] 0,1585 0,0444 0,0177 
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Tabulka 5: Emise z parkovacích ploch (celý areál) 

Ukazatel Celkem emisí 

CO [g/s] 0,004006753 

NOx [g/s] 0,001944236 

NO2 [g/s] 0,000567733 

SO2 [g/s] 1,69398.10-05 

PM10 [g/s] 0,000109677 

Benzen [g/s] 1,43547.10-05 

Benzo(a)pyren [g/s] 5,13304.10-11 

 
Spalovací zdroj - plynová kotelna - bodový zdroj znečištění ovzduší – B2 

Hala A1 spotřeba zemního plynu 17,5 m3/h 8 000 m3/rok 
  provoz 6 měsíců po dobu 10 hod./den 

Celý areál spotřeba zemního plynu 55,4 m3/h 38.000 m3/rok 

Emisní charakteristiky spalovacího zdroje byly stanoveny podle maximální možné spotřeby 
paliva podle Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují 
emisní faktory podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, dle tab. 1 Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při 
spalování paliv. 

Tabulka 6: Emise z bodových zdroj ů znečištění ovzduší 

Ukazatel TZL SO 2 NOx CO 

Emise kg/106 m3 

spáleného plynu 20 2,0 x S 1300 320 

Množství emisí  
Hala A1 [kg/rok] 0,16 0,0768 10,4 2,56 

Množství emisí  
celý areál [kg/rok] 0,76 0,3648 49,4 12,16 

S – výpočet pro obsah síry v distribučních sítích je 0,2 mg/m3 zemního plynu 

 
4. Obecná imisní charakteristika lokality 

Klimatické poměry 

Podle schématu klimatických oblastí leží Unhošť v okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, 
převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: průměrná roční teplota 
8 - 9 °C; pr ůměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm. 

Geomorfologické poměry 

Začlenění zájmového území zájmového území dle geomorfologické mapy (1966): 
Systém: Hercynský   
Subsystém: Hercynská pohoří 
Provincie: Česká vysočina I  
Subprovincie: Poberounská  I5  
Oblast:  Brdská   I5A 
Celek:  Pražská plošina I5A-2   Křivoklátská vrchovina I5A-3 
Podcelek: Kladenská tabule  I5A-2b  Lánská pahorkatima  I5A-3b 
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Geomorfologicky leží území na rozhraní dvou geomorfologických celků Pražské plošiny a 
Křivoklátské vrchoviny. Území leží při jihozápadním okraji Kladenské tabule při hranici 
s Lánskou pahorkatinou, která je již součástí Křivoklátské vrchoviny. Tato pozice určuje 
morfologický ráz území.  

Obrázek 2: Grafické znázorn ění zdroj ů znečišt ění ovzduší 
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D. Klimatické a meteorologické charakteristiky územ í 

1. Třídy stability (zdroj SYMOS 97)  

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského  rozeznává pět tříd stability s rozdílnými 
rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastně zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a 
jednu třídu labilní. 

I. superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Znečišťující látky se i ve viditelné 
formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace znečišťujících látek při zemi jsou nízké a ve vlečce 
velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní výšce komína) jsou 
v této třídě počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto tvrzení platí i 
v rovině jako důsledek pádové rychlosti částic. 

II. stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek stále velmi malý, i když lepší než v třídě prvé. 

III. izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,5 oC/100 m (vertikální teplotní 
gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mění jen málo) jsou rozptylové podmínky 
lepší, jedná se přechodovou třídu stability mezi stabilními třídami a třídou normální. 

IV. normální  – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100 m jsou rozptylové 
podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou třídu vyskytující se v atmosféře krajin málo nebo mírně 
zvlněných nejčastěji. 

V. konvektivní (labilní)  – s vertikálními teplotními gradienty většími než 0,8 oC/100 m jsou 
rozptylové podmínky nejlepší, ale v důsledku intenzivních vertikálních konvektivních pohybů se 
mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké koncentrace 
znečišťujících látek. 

Uvedená typizace předpokládá, že v celé vrstvě atmosféry, kde dochází k rozptylu znečišťujících 
látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu. 

Tabulka 7: Četnost výskytu jednotlivých t říd stability je uvedena v následující tabulce 

Třída stability  
Vertikální teplotní 

gradient  
Popis  

Typická 
četnost 
výskytu  

I. superstabilní γ  < -1,6 silné inverze 5 – 10 % 
II. stabilní - 1,6 ≤ γ  < -0,7 běžné inverze 10– 25 % 

III. izotermní - 0,7 ≤ γ  <  0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 
IV. normální 0,6 ≤ γ  ≤  0,8 dobré rozptylové podmínky 30 – 40 % 

V. konvektivní (labilní) γ  > 0,8 rychlý rozptyl znečišťujících látek 5 – 15 % 

 

2. Třídy rychlosti v ětru (SYMOS 97)  

Rychlost větru je v metodice popsána pomocí 3 tříd rychlosti, viz následující tabulka. 

Tabulka 8: T řídy rychlosti v ětru 

Třída rychlosti v ětru  Rozmezí rychlosti [m.s -1] Třídní rychlost [m.s -1] 
1. slabý vítr od 0 do 2,5 včetně 1,7 
2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetně 5,0 
3. silný vítr nad 7,5 11,0 

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m 
nad zemí. 
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3. Možné kombinace t říd stability a rychlosti v ětru (SYMOS 97)  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. Následující tabulka 
obsahuje rozmezí rychlostí větru a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru při jednotlivých třídách 
stability ovzduší. 

Tabulka 9: Rozmezí rychlostí v ětru a výskyt jednotlivých t říd rychlosti v ětru pro jednotlivé t řídy stability 
ovzduší 

Třída stability  Rozmezí vyskytujících se rychlostí v ětru 
[m.s -1] Výskyt t říd rychlostí v ětru  

I 0 - 2,5 1 
II 0 - 5,0 1, 2 
III rychlost není omezena 1, 2, 3 
IV rychlost není omezena 1, 2, 3 

V 0 - 5,0 1, 2 

V praxi se tedy může vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, 
která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, musí tedy obsahovat relativní četnosti směru 
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových podmínek a kromě toho 
četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. Četnosti se udávají v % s přesností na 2 
desetinná místa. 

 

4. Depozice a transformace zne čišťujících látek (SYMOS 97)  

Znečišťující látky v atmosféře se podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické procesy, při nichž se látka, často katalytickou reakcí, 
mění na jinou, čímž dochází k úbytku původní příměsi, nebo o fyzikální procesy. Ty se dále dělí 
podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány na suchou a mokrou depozici. Suchá depozice 
je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání 
těchto látek padajícími srážkami. 

V modelu je možné počítat jen s prvním přiblížením k reálnému stavu a uvažovat jen roční 
průměrné hodnoty výše zmíněných rychlostí jednotlivých procesů odstraňování příměsí  
z atmosféry. Podle průměrné délky setrvání znečišťujících látek v ovzduší rozdělujeme 
jednotlivé látky do tří kategorií.  

Tabulka 10: Koeficienty odstra ňování pro jednotlivé kategorie zne čišťujících látek 

Třída Příklad vybraných 
znečišťujících látek  

Průměrná doba 
setrvání v ovzduší  

Koeficient 
odstra ňování [s -1] 

I 

sirovodík 
chlorovodík 

peroxid vodíku 
dimetyl sulfid 

20 hodin 1,39.10-5 

II 

oxid siřičitý 
oxid dusnatý 
oxid dusičitý 

amoniak 
sirouhlík 

formaldehyd 

6dní 1,93.10-6 

III 

oxid dusný 
oxid uhelnatý 
oxid uhličitý 

metan 
vyšší uhlovodíky 

metyl chlorid 
karbonyl sulfid 

2 roky 1,59.10-8 
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E. Větrná r ůžice 

Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování směrů větru ve 
stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových ručiček. Vítr, který vane 
od východu, vane ze směru 90°, od jihu z 180°, od západu z 270° a ze sever u z 360°. To 
znamená, že větrnou růžici lze jednoduše vyjádřit v pravoúhlé souřadné soustavě, ve které osa 
X míří k východu a osa Y k severu.  

Pro výpočet je použita větrná růžice přímo pro lokalitu Unhošť o souřadnicích: N 50° 5,36914', E 
14° 8,03969'.  

 
Pro danou lokalitu je grafická větrná růžice následující. 

Obrázek 3: Stabilitní r ůžice 
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Obrázek 4: Rychlostní r ůžice  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 11: Celková r ůžice 
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F. Imisní situace 
Zájmové území lze hodnotit jako oblast znečištěnou, ovlivněnou zejména emisemi z dopravy a 
průmyslových zdrojů. 

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření.  

Obrázek 5: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou o vzduší ve St ředočeském kraji v roce 2010 

 
Obrázek 6: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou o vzduší na území republiky v roce 2012 – p řekro čení 
imisních limit ů pro ochranu zdraví bez zahrnutí p řízemního ozonu 
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Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Imisní situaci lze odvodit 
z údajů reprezentativních měřících stanic pro NO2, PM10 a SO2 v kraji.  

K datu zpracování studie byla na www.chmi.cz dostupná kompletní tabelární data k manuálním 
stanicím za rok 2013 a pro stanice automatické za rok 2013. 

Přehled stanic na sledování kvality ovzduší pozorovací sítě Českého hydrometeorologického 
ústavu, které byly použity při hodnocení stávající kvality ovzduší v regionu následující stanice: 

• Buštěhrad, ISKO č. 595 (vzdálenost od záměru cca 8 km), pouze PM10 
• Kladno Vrapice, ISKO č. 662 (vzdálenost od záměru cca 10 km), pouze PM10 
• Beroun, ISKO č. 1140 (vzdálenost od záměru cca 15 km), automatická stanice, je vzata 

pouze jako informativní zdroj, neboť reprezentativní vzdálenost je překročena 
 

Manuální stanice č. 595 
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Manuální stanice č. 662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatická stanice č. 1140 
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Ostatní stanice vzhledem ke své charakteristice a reprezentativnosti mimo dosah nelze použít 
pro komplexní hodnocení imisní. 
Dále byl proveden odečet z map průměrných hodnot (1 x 1 km) za roky 2008 až 2012 
(www.chmi.cz), pro danou lokalitu to jsou následující hodnoty: 

NO2 - roční průměr    15,0 µg/m3 
PM10 - roční průměr    24,6 µg/m3 
PM10 - nejvyšší 24 hod. koncentrace   46,4 µg/m3 
PM2,5 - roční průměr    15,6 µg/m3 
Benzen - roční průměr    0,9 µg/m3 
Benzo(a)pyren - roční průměr   0,91 ng/m3 
SO2 - nejvyšší 24 hod. koncentrace  25,7 µg/m3 
Arsen - roční průměr    2,86 ng/m3 
Olovo - roční průměr     7,0 ng/m3 
Nikl - roční průměr     1,6 ng/m3 
Kadmium - roční průměr    0,42 ng/m3 

 

1. Suspendované částice frakce PM 10  

Tabulka 12: Ro ční charakteristika PM 10 naměřená v roce 2013  

Stanice č. Jednotka  Max. / Datum  Roční průměr 
113,5 

1140 µg/m3 

25.1.2013 
27,4 

92,0 
662 µg/m3 

1.1.2013 
-- 

95,0 595 µg/m3 
1.10.2013 

-- 

 
2. Oxid dusi čitý NO 2 

Tabulka 13: Ro ční charakteristika NO 2 naměřená v roce 2013  

Stanice č. Jednotka  Max. / Datum  Roční průměr 
65,2 

1140 µg/m3 

25.2.2013 
28,9 

 

3. Oxid si řičitý CO 

Tabulka  14: Ro ční charakteristika CO nam ěřená v roce 2013 

Stanice č. Jednotka  Max. / Datum  Roční průměr 
1368,8 

1140 µg/m3 

25.2.2013 
561,2 

  

4. Benzen a SO 2 

Benzen ani SO2 nejsou sledovány, lze je vyhodnotit ve vztahu k průměru za roky 2008 až 2012. 
Benzen vzhledem k minimálním příspěvků pouze z dopravy nebyl zahrnut do výpočtu. 
 
 
 
 
 



 

 

Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s.        Stránka 19 

 
5. Shrnutí imisního pozadí lokality 

Vzhledem k omezenému množství pozaďových hodnot zvolil zpracovatel vždy vyšší hodnoty 
(horší kvalitu) imisních koncentrací ovzduší v lokalitě (odhad denního průměru) ve výši 40 % 
maxima v roce 2013 s přihlédnutím k průměrným hodnotám v letech 2008 až 2012. Protože pro 
denní koncentrace PM10 je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech 
(prachové částice vykazují v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární 
prašnost, kombinace s přírodními částicemi), byl odhad stávající imisní zátěže volen u horní 
hranice povoleného imisního limitu pro 24 hod.  

Tabulka 15: Poza ďové imisní hodnoty 

Ukazatel 
Odhad denních hodnot imisní 

stávající zát ěže 
[µg/m 3] 

Roční průměrné hodnoty imisní zá ěže 
[µg/m 3] 

PM10 47 27,0 

NO2 50 29,0 

SO2 25 6,0 

CO -- 560 

 
Pro dokreslení imisní zátěže PM10 uvádíme následující mapy.  
 

Obrázek 7: Ro ční průměrné koncentrace PM 2,5 v roce 2012   
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Obrázek 8: Nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM 10 v roce 2012   
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G. Metodika výpo čtu  
1. Popis modelu  

Vyhodnocení emisí posuzovaného střediska z hlediska imisních dopadů na okolí programem   
SYMOS97, Verze 6.0.4384.24152. 
Pro potřeby vyhodnocení emisí byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje a 
související dopravy.   
Výpočet je realizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS97“, zveřejněném ve věstníku 
životního prostředí České Republiky (1998 duben, částka 3). 
Metodika výpočtu umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

• výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost 
pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů,  

• stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem 
kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 

• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 

• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.  
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které 
se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability 
ovzduší, 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, 
která může nastat), 

• maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může 
nastat), 

• maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy 
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat), 

• roční průměrné koncentrace, 

• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost 
od zdroje, 

• situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru, 

• dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity). 
 

 

2. Vstupní data pro zpracování   

Mapový podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1 : 5 000 s vrstevnicemi.  
Výškopis – byl zvolen interní výškopis programu SYMOS 97 v rastru 50 x 50 metrů v souřadném 
systému JTSK. 
Vypočtené emise z jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší viz. kap. C. 3. 
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H. Referenční body 
Pro výpočty izolinií byla zvolena pravoúhlá sít referenčních bodů (v síti 100 x 100 metrů) ve 
výšce 2 metry nad povrchem. Dále byly voleny samostatné referenční body mimo pravidelnou 
pravoúhlou síť, tak aby byly pokryty nejbližší objekty (a to 1 referenční bod u obytné zástavby). 
V pravidelné síti bylo hodnoceno celkem 240 referenčních bodů, samostatně byl vybrán 1 
referenční bod přímo u vjezdu do areálu, a to ul. Lidická 483.  
Bod byl umístěn u bytové výstavby, v místech kde může dojít k ovlivnění imisní situace 
provozem záměru. 
Bod 1 – je umístěn západním směrem od záměru naproti stávajícího i budoucího vjezdu do 
areálu v ul. Lidická 483 (vzdálen cca 25 od záměru). 

Obrázek 9: Lokalizace všech referen čních bod ů 
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I. Platné imisní limity 
 
Imisní limity jsou uvedeny v příloze č. 1 Zákona. 
 
Tabulka 16: P řehled platných imisních limit ů podle p řílohy č. 1 Zákona 
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J. Vyhodnocení výsledk ů 
1. Hodnocení výsledk ů 

Maximální denní koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd stabilit a tři 
stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, který může v hodnocené 
lokalitě nastat v rámci hodnocených denních koncentrací.  

Průměrné roční koncentrace – roční průměrná hodnota imisní kocnentrace v daném bodě. 

Maximální hodinová koncentrace – zahrnuje nejméně příznivý stav max. hodinové koncentrace 
beze změny větru (zohledňuje různou rychlost degradace emisí). 

Maximální koncentrace – nejméně příznivý krátkodobý stav. 
Hodnocení je provedeno pro referenční bod č. 1 (u nejbližší obytné zástavby) – Lidická 483 a 
pro referenční bod č. 152 (jižně od navženého rozšíření areálu). 

 

2. Tabelární p řehledné výsledky výpo čtů 

Tuhé látky frakce PM 10 

Průměrná roční 
koncentrace 

Max. roční 
koncentrace 

Max. denní 
koncentrace 

Max. 
koncentrace Č. ref. bodu 

µg/m3 

1 0,01112136 0,849536878 0,710552645 0,962808407 
152 0,00186362 0,123608996 0,103386564 0,140090154 

 

CO (oxid uhelnatý) 

Průměrná roční 
koncentrace 

Max. roční 
koncentrace 

Max. denní 
koncentrace 

Max. 
koncentrace Č. ref. bodu 

µg/m3 
1 0,316598057 17,69934451 13,16654238 20,05925595 

152 0,039531449 2,167529834 1,612425443 2,456533092 

 

NO2 (součet z NOx a NO2)  

Průměrná 
roční 

koncentrace 

Max. roční 
koncentrace 

Max. denní 
koncentrace 

Max. 
koncentrace Č. ref. bodu 

µg/m3 
1 0,001310381 0,052726036 0,039222898 0,067654633 

152 0,001059511 0,047560143 0,035379991 0,052624417 

 

SO2 (oxid si řičitý) 

Průměrná roční 
koncentrace 

Max. roční 
koncentrace 

Max. denní 
koncentrace 

Max. 
koncentrace Č. ref. bodu 

µg/m3 
1 0,001819 0,144415 0,107431 0,163669 

152 0,000193 0,021031 0,015645 0,023834 
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Z výše uvedeného vyplývají přírůstky imisní zátěže provozem nového zařízení. Stručný přehled 
výsledků je uveden v následující tabulce. Tyto hodnoty odpovídají nejvíce ovlivněnému okolí u 
obytné zástavy, a to je v referenčním bodě č. 1. Nárůst imisí látek znečišťujících ovzduší vlivem 
provozu záměru je minimální. 

Tabulka 17: P řístěvky imisní zát ěže, ref. bod č. 1 

Ukazatel 
Průměrná ro ční koncentrace (výpo čet) 

[µg/m 3] 
Max. denní koncentrace (výpo čet) 

[µg/m 3] 

PM10 0,011 0,711 

SO2 0,002 0,107 

NO2 0,001 0,039 

CO 0,316 13,167 

 
 

3. Vyhodnocení výsledk ů a porovnání s platnou legislativou  

Tabulka 18: Vyhodnocení ro čních imisních p řírůstků 

Ukazatel 

Průměrná ro ční 
koncentrace 

výpo čet příspěvek 
[µg/m 3] 

Průměrná ro ční 
koncentrace 
stávajícího 

imisního pozadí 
[µg/m 3] 

Legislativní 
limit 

[µg/m 3] 
Splňuje / nespl ňuje 

PM10 0,011 27 40 
Vyhovuje max. cílový 

stav 27,011 µg/m3 

SO2 0,002 6,0 nestanoven nehodnoceno 

NO2 0,001 29 40 
Vyhovuje max. cílový 

stav 29,001 µg/m3 

CO 0,316 560 nestanoven nehodnoceno 

Z výše uvedeného vyplývá, že výhledové stavy imisní  zátěže včetně provozu 
navrhovaného zám ěru a stávajícího imisního pozadí budou u pr ůměrných ro čních 
koncentrací v zákonných limitech. Sou časně bude zajišt ěna dostate čná rezerva pro další 
zdroje zne čišt ění ovzduší. Toto hodnocení je vztaženo na nejbližší  obytnou zástavbu 
ovlivn ěnou zám ěrem, u níž jsou p říspěvky vlivem zám ěru vypo čteny v nejvyšších 
hodnotách. 
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Tabulka 19: Vyhodnocení denních imisních p řírůstků 

Ukazatel 

Max. denní 
koncentrace 

výpo čet 
[µg/m 3] 

Průměrná denní 
koncentrace 
stávajícího 

imisního pozadí 
[µg/m 3] 

Legislativní 
limit 

[µg/m 3] 
Splňuje / nespl ňuje 

PM10 0,711 47 50 
*Max. cílový stav 47,711 µg/m3 

vyhovuje limitu - lze předpokládat 
splnění limitů 

SO2 0,107 25 125 
max. cílový stav 25,107 µg/m3 

vyhovuje limitu 

NO2 0,039 50** nestanoven 
Je stanoven hodinový limit 40 
µg/m3, což lze vyhodnotit jako 

vyhovující max. cílový stav 

CO 13,167 nestanoveno 10 000*** 
Přírůstek bude max. v množství 

0,11 % povoleného limitu 

vyhovuje limitu 

* Pro denní koncentrace je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, neboť prachové částice 
vykazují v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními částicemi, 
velmi často zemědělskou činností. Na základě dostupných údajů lze předpokládat, že u obytné zástavby může dojít 
ke zvýšení četnosti překročení denních limitů. V žádném případě se však nebude jednat o zákonem stanovenou 
četnost, která je 35 překročení za rok.  Model počítá s max. denní koncentrací nikoli s průměrnou. 

** Limit je stanoven pro maximální hodinovou koncentraci. 

*** Max. denní 8 hod. klouzavý průměr. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílový stav imisní zát ěže vyvolaný provozem navrhovaného 
záměru a stávajícího imisního pozadí bude spln ěn v max. denních koncentracích 
v zákonných limitech (denní pr ůměr).  

Pro NO2 je stanoven limit pro hodinovou koncentraci. Vzhledem k velmi obtížnému stanovení 
(odhadu) hodinové koncentrace z důvodu extrémně nízkých hodnot a odhadu hodinových 
pozaďových hodnot není provedeno posouzení maximální hodinové koncentrace pro stávající 
ani výhledový stav. Zjištěné hodnoty denních koncentrací jsou natolik nízké, že vlivem záměru 
nemůže dojít k překročení limitu pro krátkodobé hodinové koncentrace. 
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4. Grafická znázorn ění výsledk ů 

 

Izolinie průměrných ročních koncentrací pro SO2 v µg/m3 
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Izolinie průměrných ročních koncentrací pro NO2 v µg/m3 
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Izolinie průměrných ročních koncentrací pro CO v µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček - správa, a.s.        Stránka 30 

 

Izolinie průměrných ročních koncentrací pro PM10 v µg/m3 
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K. Závěr  
Pro jednotlivé reprezentativní látky bylo provedeno srovnání s imisními limity dle platných 
zákonných norem. Imisní příspěvky v rámci výpočtové sítě dosahují u obytné zástavby sotva 
měřitelných hodnot. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu u obytné zástavby lze pokládat 
příspěvky za extrémně nízké (referenční bod č. 1). 

Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo ke zhoršení 
imisní situace v oblasti, ani k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.  

Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.  

 

V Hradci Králové, srpen 2014 

 

 

 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph. D. 

Držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií  

podle § 15 odst. 1 písm. D) zákona o ochraně ovzduší. 

 

 

 

 

 

L. Použité podklady 
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
• Bubník, J., Keder, J., Macoun, J. (ČHMÚ Praha), Maňák, J. (EKOAIR Praha): 

SYMOS´97. Systém modelování stacionárních zdrojů. Metodická příručka. ČHMÚ, 
Praha 1998 

• ČHMÚ: SYMOS´97, verze 02 Systém modelování stacionárních zdrojů (doplňky 
k verzi 97) Metodická příručka doplněk. ČHMÚ, Praha 2003 
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A. Identifika ční údaje 
 

Provozovatel: PTÁ ČEK – správa, a.s. 
Se sídlem:   Houškova 4, 62400 Brno 

IČ:      27749231 
Zastoupený:  Ing. Zdeněk Ptáček 
 

 

Zpracovatel:   DP Eco-Consult s.r.o. 

Zastoupená:  RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., jednatel  

Se sídlem:    V Lukách 446/12, Hradec Králové 7, PSČ 503 41 

IČ / DIČ:                28766300 / CZ28766300 

- telefon:  +420 776 813 743 

- e-mail: dpacesna@eco-consult.cz 

Odpov ědný řešitel: RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
Spolupracoval:  Ing. Tomáš Kunart 
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B. Úvod 

Předmětem hlukové studie je posouzení a vyhodnocení vlivu rozvoje stávajícího areálu firmy 
Ptáček – velkoobchod, a.s., na území města Unhošť, na hlukové poměry v okolí předmětného 
areálu. 

Hodnocení vlivu záměru je zaměřeno na akustickou situaci v nejbližších chráněných 
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu § 30 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno na 
základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Cílem studie je zhodnotit akustickou situaci pro realizaci záměru a prokázat, zda budou u blízké 
chráněné obytné zástavby plněny hygienické limity hluku. Předkládaná hluková studie zahrnuje 
níže uvedená hodnocení (noc / den) výhledové akustické situace v zájmovém území po 
realizaci záměru a výhledového provozu celého areálu. 
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C. Popis zájmového území 

Zájmové území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť, v areálu firmy 
Ptáček – velkoobchod, a.s., ulice Lidická 1010, v k. ú. Unhošť (774499). 

Na pozemku se nachází stávající objekt, který je v současné době využíván jako 
velkoobchodní centrum topenářského, instalačního a koupelnového zboží. Jedná se o 
skladovací halu s administrativou půdorysných rozměrů cca 72 x 72 m. Skladovací hala je 
jednopodlažní se sedlovou střechou (hřeben +8,0 m), administrativní část třípodlažní (výška 
atiky +12,25 m) a kruhový schodištový uzel čtyřpodlažní (výška atiky +15,35 m). Stavba byla 
vybudována cca před 12 lety. Ze severní a západní strany je pozemek vymezen 
komunikacemi, z jižní strany průmyslovou a obytnou zástavbou a z východu volným 
pozemkem, který je využíván k zemědělským účelům. 

Nové skladovací haly jsou navrženy severním a severovýchodním směrem od stávajícího 
objektu. 

Pozemek pro stavbu stoupá mírně severním směrem – převýšení pozemku je od severní 
fasády stávajícího objektu po severní majetkovou hranici cca 2-3 m. Nadmořská výška 
pozemku se pohybuje okolo 400 m. n. m. 

Předmětem záměru je vybudování nových skladových hal ve stávajícím areálu f. Ptáček. 
Řešené území se nachází v okrese Kladno, na severním okraji města Unhošť. V současné 
době již stojí na pozemcích f. Ptáček stávající skladovací hala s administrativou. Rozvojové 
plochy pro výstavbu nových skladovacích hal jsou umístěny severně od této haly. 

Areál je dopravně napojen stávajícím využívaným vjezdem z ulice Lidická, kterým se 
uskutečňuje veškerá nákladní i osobní doprava. Zásobování a příjem zboží bude prováděn 
většími nákladními automobily do přistavěné části, která navazuje na stávající halu. U nové 
vykládací rampy, která bude zapuštěna pod terén, jsou navržena tři vykládací místa. Expedice 
zboží k odběratelům bude prováděna pouze z haly stávající a to menšími vozy. Západně od 
nově navržených hal bude vybudována manipulační a skladovací plocha. V jihozápadním rohu 
pozemku v návaznosti na stávající zpevněné ploch se počítá s rozšířením stávajícího 
parkoviště pro osobní automobily. 

Předmětem záměru je vybudování nových skladových nevytápěných hal, které budou sloužit 
pro skladování dlažeb a obkladů. Součástí výstavby bude také výstavba haly příjmu zboží, 
která jako jediná bude vytápěná. Vzhledem ke svému rozsahu bude výstavba probíhat ve 2. 
etapách. V 1. etapě budou realizovány objekty A1, A2, A3 a A4, ve 2. etapě potom objekty B1 a 
B2. 

Popis I. etapy 

Hala A1 - bude sloužit pro příjem zboží pro celý obchodní areál firmy Ptáček v Unhošti. Příjem 
zboží bude probíhat ze severozápadní strany haly přes příjmovou rampu, která je zapuštěna 
cca 1,1 m pod stávající terén. Hala má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu 
ve větší části 8 x 14 m. Jako jediná bude vytápěná nástěnnými saharami. V prostoru haly bude 
umístěna příjmová kancelář a pohotovostní toalety pro zaměstnance. Výška atiky haly je 5,0 m. 

Hala A2 - má nepravidelný lichoběžníkový tvar a modulovou osnovu ve větší části 8 x 14 m.  
Jedná se plošně o nejmenší halu, která bude využívána ke skladování. Výška atiky haly je 5,0 
m. 

Hala A3, A4 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12 x 12 m. Do tohoto 
modulového rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly 
budou sloužit pouze pro skladování obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou 
nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena územním plánem na 10,0 m, což je 
respektováno. 
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Popis II. etapy 

Hala B1, B2 - jedná se o typickou skladovací halu o modulové osnově 12 x 12 m. Do tohoto 
modulového rastru budou umisťovány palety se zbožím v několika řadách nad sebou. Haly 
slouží pouze pro skladování obkladů a dlažeb uložených na „europaletách“ a budou 
nevytápěné. Maximální výška atiky hal je stanovena územním plánem na 10,0 m, což je 
respektováno. Světlá výška pod vazník 8,3 m. Prosvětlení denním světlem pomocí střešních 
světlíků. V halách bude řešeno základní osvětlení a budou větrány pomocí otevíratelných částí 
ve střešních světlících. 

Dopravní napojení 

Stávající areál je dopravně napojen na ulici Lidickou, dvoupruhovou komunikaci na okraji 
zastavěného území obce. 

Z hlediska širších dopravních vztahů je možné přímé napojení severním směrem přes silnici 
II/101 na rychlostní komunikaci R6 na směry Praha – Karlovy Vary (č. E 48).  

Stávající vjezd do areálu bude zachován, zpevněné plochy a komunikace na jižní a východní 
straně od stávající haly budou sloužit pro expedici zboží. 

Příjezd k novému příjmu zboží bude od vjezdu po stávajících plochách do severní části areálu, 
kde je navrhováno rozšíření areálu s výstavbou nových manipulačních a skladovacích ploch. 

Příjem zboží naváženého kamiony je ke 3 rampám s vyrovnávacími můstky. Dlouhodobé 
odstavování kamionů na plochách v areálu na samostatně vyčleněných plochách se 
nepředpokládá. 

Další, navazující plochy, budou sloužit pro venkovní skladování materiálu a zboží. 

Parkování zaměstnanců i návštěvníků bude na plochách v areálu. Stávající parkoviště vlevo od 
vjezdu má kapacitu 23 stání, nově navrhovaná plocha vpravo od vjezdu v jižní části areálu 
bude mít kapacitu také 23 stání. Z tohoto počtu budou vyhrazena 3 stání pro vozidla osob se 
ZP. Odstavování a parkování dodávkových a služebních automobilů je uvažováno po obvodu 
stávajících ploch v areálu na vyhrazených místech. 

 

Z hlediska posuzování hlukové zátěže se zájmovým územím rozumí takové území, ve kterém 
by mohlo docházet po realizaci záměru k ovlivnění stavu akustické situace provozem vlastního 
záměru. 

Zájmové území, pro které je zpracována hluková studie, je tvořeno příjezdovou komunikací a 
jejím okolím a provozem nových stacionárních zdrojů hluku.  

Stav akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území je v současné době dán 
jednak charakterem reliéfu, jednak umístěním a vzdáleností jednotlivých chráněných prostorů 
ve vztahu k liniovým a stacionárním zdrojům hluku. 

Stávající objekty pro bydlení se již v současné době nacházejí v území zatíženém hlukem 
z dopravy, a to především z důvodu jejich umístění v těsné blízkosti komunikace. 
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D. Umíst ění záměru 
 

Kraj:                         Středočeský 
Město:    Unhošť 
Katastrální území:   Unhošť 
Příjezdová komunikace:       z ulice Lidická přímé napojení přes silnici II/101 na rychlostní 

komunikaci R6 
Obrázek 1: Lokalizace umíst ění záměru a p říjezdových komunikací na podkladu základní mapy  

v M 1 : 5 000 

znázorn ění pohybu vozidel  OA, NA    pouze OA a LNA 
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E. Charakteristika zdroj ů hluku 

Předmětem záměru je vybudování nových skladovacích hal v areálu firmy Ptáček v Unhošti.  

Areál je dopravně napojen stávajícím využívaným vjezdem z ulice Lidická, kterým se 
uskutečňuje veškerá nákladní i osobní doprava. Zásobování a příjem zboží bude prováděn 
většími nákladními automobily do přistavěné části, která navazuje na stávající halu. 

Stávající příjezdové komunikace jsou v současné době dimenzovány na pojezd nákladními 
automobily a jsou tak i využívány. 

 
1. Zdroje hluku z dopravy 

Z hlediska širších dopravních vztahů je možné jeho přímé napojení přes silnici II/101 na 
rychlostní komunikaci R6 na směry Praha – Karlovy Vary (č. E 48).  

Stávající vjezd do areálu bude zachován, zpevněné plochy a komunikace na jižní a východní 
straně od stávající haly budou sloužit pro expedici zboží. 

Příjezd k novému příjmu zboží bude od vjezdu po stávajících plochách do severní části areálu, 
kde je navrhováno rozšíření areálu s výstavbou nových manipulačních a skladovacích ploch. 

Příjem zboží naváženého kamiony je ke 3 rampám s vyrovnávacími můstky. Dlouhodobé 
odstavování kamionů na plochách v areálu na samostatně vyčleněných plochách se 
nepředpokládá. 

Další navazující plochy budou sloužit pro venkovní skladování materiálu a zboží. 

Parkování zaměstnanců i návštěvníků bude na plochách v areálu. Stávající parkoviště vlevo od 
vjezdu má kapacitu 23 stání, nově navrhovaná plocha vpravo od vjezdu v jižní části areálu 
bude mít rovněž 23 stání. Z tohoto počtu budou vyhrazena 3 stání pro vozidla osob ZTP. 
Odstavování a parkování dodávkových a služebních automobilů je uvažováno po obvodu 
stávajících ploch v areálu na vyhrazených místech. 

Provozní doba areálu je plánovaná na pětidenní, max. dvousměnný provoz. V noční době bude 
eliminován provoz nákladních aut. 

Příjezd těžké nákladní dopravy bude výhradně ze severu od rychlostní komunikace R6 přes 
silnici II/101. Část osobní dopravy (zaměstnanci) a lehčí nákladní doprava bude částečně 
přijíždět i z jihu od města Unhošť, resp. po novém obchvatu města. 

Rozdělení počtu automobilů je uvedeno v tabulce v kap. G. Metodika výpočtu. 
 

2. Stacionární zdroje hluku 

Stacionárními zdroji v areálu jsou topné jednotky pro halu A1. Dle projektové dokumentace je 
uvažováno celkem 6 ks jednotek Sahara o výkonu 12 – 25 kW, které budou zavěšeny na 
sloupech. Odtah spalin i přívod vzduchu pro hoření bude proveden přes střechu budovy. 
Jednotlivé jednotky budou ovládány prostorovými termostaty. 

Hladina akustického tlaku každého zařízení je uvažována ve výši 72 dB.  

Provoz zdrojů vzduchotechniky může být nepřetržitý (celkem 6 vývodů), v noční době snížený 
z důvodu menšího výkonu. 

Manipulační technika se bude pohybovat pouze po halách. Z tohoto důvodu není ve výpočtěch 
uvažována, nepřepokládá se ovlivnění hlukové zátěže ve venkovním chráněném prostoru. 

Další drobná technická zařízení zajišťující odvětrání hygienického zázemí, kanceláří, apod. 
budou ovládána časovými spínači a z hlediska typového provedení i umístění nebudou pro 
okolní venkovní prostor žádnými významnými zdroji hluku. Ve výpočtech není s těmito 
zařízeními rovněž uvažováno.  
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F. Stávající hluková zát ěž 

Stávající stav akustické situace v území byl zjištěn na základě provedení terénního 
orientačního měření. Při tomto měření byly také zjišťovány dopravní intenzity na obou 
měřených místech. Orientační měření doléhajícího hluku bylo prováděno dne  
20.5.2014 mezi 13:30 – 15:30 hod. Měření bylo provedeno před rodinnými domy č. p. 483 a 
731 v ulici Lidická.  

Naměřené hodnoty 

Referenční bod č. 2 - obytný dům č.p. 731 

Sčítání dopravy 

  sou čet OA NA 

Den – intenzita 1 h. 88 67 21 

Den – intenzita 16/8 h. * 463 363 100 

*přepočtená intenzita softwarem Hluk 10.23 profi 

Naměřená hladina akustického tlaku LAeq 

Výsledná LAeq 

Číslo RB Dům Denní doba 

1. č.p. 483 48,9 dB 

2. č.p. 731 44,5 dB 

 
Model Hluk 10.23. – profi počítá s metodickým pokynem vydaným Ministerstvem zdravotnictví 
– hlavním hygienikem České republiky, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 
1.11.2010. Je zde použita korekce ke splnění hlukového limitu +3 dB, a proto byla hodnocena i 
stávající hluková zátěž s korekcí dopadajícího zvuku. 

Výsledky orientačního terénního měření byly použity pro kalibraci modelu (rozdělení dopravní 
zátěže) a následné modelování očekávaného stavu akustické situace v území při realizaci 
záměru. Počty projetých automobilů na silnici II/101 jsou převzaty ze sčítání dopravy v roce 
2010 (www.rsd.cz). 

Stávající hluková zátěž lokality je znázorněna v následujících mapách pro noc i den (viz 
obrázky 2 a 3). 
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Obrázek 2: Stávající hlukové zatížení (denní doba) 
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Obrázek 3: Stávající hlukové zatížení (no ční doba) 
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G. Metodika výpo čtu  

Hluková studie byla vypracována na základě podkladů předaných objednatelem, které byly 
doplněny místním šetřením, orientačním měřením hluku -  květen 2014. Výsledné hodnoty 
ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) pro všechny hodnocené situace byly 
získány výpočetním postupem na základě matematického modelování hlukové zátěže v 
dotčeném území. Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí matematického 
programu HLUK+ (verze 10.23 profi 10, květen 2014) určeného pro výpočet dopravního a 
průmyslového hluku ve venkovním prostředí, včetně zohlednění terénu.  

Při výpočtu byl zohledněn model terénu pomocí vrstevnic a dále byly zahrnuty do výpočtu 
data z katastru nemovitostí. Hodnocení bylo provedeno na podkladu základní mapy 
v měřítku 1:10000, obytná výstavba byla převzata z databáze ZABAGED (sídla) a 
naimportována do výpočtového modelu. Vzhledem k velmi přesným datům a minimálnímu 
množství digitalizace (digitalizovány byly pouze komunikace), lze pokládat chybu vstupních 
dat vlivem digitalizace podkladů za téměř nulovou.  

Algoritmus modelových výpočtů vychází ze schválených „Metodických pokynů pro výpočet 
hladin hluku z dopravy“ (VÚVA Praha), a implementace metodického materiálu "Výpočet 
hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR, dále zahrnuje 
výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 z webu ŘSD. V dané verzi je dále 
implementováno i TP225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické 
podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012) a TP189 "Stanovení intenzit 
dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené 
s účinností od 6. června 2012). 

Výsledky modelování hlukové situace použitou výpočtovou metodou vykazují nejistotu 
modelových výpočtů, která je dle autorů programu srovnatelná s nejistotou měření hladin 
akustického tlaku v reálné situaci. Nepřesnost výsledků modelových výpočtů činí ± 2 dB(A). 

Zjištěný stav akustické situace v území se ve vztahu k hygienickým požadavkům posuzuje 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Uvedené nařízení vlády stanovuje nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a 
vibrací na pracovištích, v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních 
prostorech staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  

Definici chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb 
uvádí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění následovně: 
chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely lesů 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. 
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Obrázek 5: Rozložení dopravního zatížení p ři plném provozu za řízení na jednotlivých definovaných 
úsecích komunikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úsek K 1  slepá komunikace k několika domům a průmyslovému areálu 
Úsek K 3 silnice II. třídy č. 101 mezi Unhoští a rychlostní silnicí R6, zároveň příjezdová 
  komunikace k areálu od severu z rychlostní silnice R6 
Úsek K 4  silnice II. třídy č. 101 mezi Unhoští a rychlostní silnicí R6  
Úsek K 5  příjezdová komunikace k průmyslové zóně od silnice II/101 
Úsek K 8  navrhované parkoviště 
Úsek K 9  stávající parkoviště 
Úsek K 10  ulice Lidická - příjezdová komunikace ze severu po vjezd do areálu 
Úsek K 11  ulice Lidická - příjezdová komunikace z jihu po vjezd do areálu 

Tabulka 1: Intenzita dopravy v jednotlivých úsecích  dílčích komunikací 

OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil, [počet průjezdů v noční a denní době] 

 

 Stávající stav Navrhovaný stav 

Úsek Den OA Den NA Noc OA Noc NA Den OA Den NA Noc OA Noc NA 

K 1 100 10 10 1 100 10 10 1 

K 3 4337 940 343 103 4357 990 343 103 

K 4 4337 940 343 103 4337 940 343 103 

K 5 363 100 30 11 383 150 30 11 

K8 23 0 23 0 23 0 23 0 

K9 23 0 23 0 23 0 23 0 

K10 363 100 30 11 383 150 30 11 

K11 363 100 30 11 383 100 30 11 
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H. Referenční body 

Jedním z parametrů charakterizujícím hlučnost v životním prostředí je ekvivalentní hladina 
akustického tlaku LAeq, která představuje energetický průměr okamžitých hladin akustického 
tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). 

Referenční výpočtový bod představuje místo, kde se pomocí výpočetní metody zjišťují 
hlukové parametry, charakterizující stav akustické situace v posuzovaném místě.  

Pro výpočet hlukové zátěže realizací záměru byly zvoleny referenční body u obytných domů, 
které se nacházejí nejblíže plánovaného záměru, jedná se o dva rodinné domy v ul. Lidická. 
Referenční body jsou voleny ve výšce 3 m. 

Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v tabulce a jejich umístění je 
znázorněno na obrázcích v příloze. 

Tabulka 5: Popis referen čních bod ů 

Číslo ref. bodu Výška nad terénem [m] Umíst ění výpo čtového bodu 

1 3 Obytný dům č.p. 483 

2 3 Obytný dům č.p. 731 
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I. Platné hygienické limity 

Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se 
stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro 
nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou hluku z 
provozu na účelových komunikacích, a dráhách, a hluku z leteckého provozu, pro které se 
stanoví pro celou denní a noční dobu. 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 LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb.  

V chráněném venkovním prostoru stávající zástavby, která se nachází v blízkosti zájmového 
území a příjezdové komunikace, a kde lze hlukovou situaci klasifikovat jako novou hlukovou 
zátěž, jsou uvažovány následující hygienické limity hluku: 
 
Pro silni ční dopravu  

základní hodnota hluku …….........…………………………  LAeq,T = 50 dB(A), 

korekce se použije pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 
a dráhách………………………….………………………. k = +5 dB(A), 

korekce pro noční období ………..………………………..  k = -10 dB(A). 

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku: 

pro den LAeq,T = 55 dB(A), pro noc LAeq,T = 45 dB(A ) 

 
Pro stacionární zdroj  

základní hodnota hluku …….........………………………….. LAeq,T = 50 dB(A), 

korekce pro noční období ………..………………………..... k = -10 dB(A). 

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku: 

pro den LAeq,T = 50 dB(A), pro noc LAeq,T = 40 dB(A ) 
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J. Vyhodnocení výsledk ů 

Přehledná tabulka výsledků pro denní dobu tj. 6:00 hod. až 22:00 hod.  

 LAeq (dB) 

Číslo referenčního 
bodu 

Doprava záměr Průmysl Stávající stav doprava Nárůst vlivem dopravy 

1.* 49,4 38,7 48,9 0,5 

2.* 45,0 34,3 44,5 0,5 

*bod využitý pro kalibraci modelu  

V obou referenčních bodech dojde ke shodnému zvýšení hluku z dopravy o 0,5 dB. Grafické 
znázornění výsledků je v příloze č. I. 

Při srovnání výše uvedených výsledků a platných limitů, lze vyhodnotit, že stávající hluková 
zátěž z dopravy u obou bodů č. 1 a 2 vyhovuje platným legislativním limitům 55 dB.  

Současně lze jednoznačně konstatovat, že je prokázáno plnění limitů pro stacionární zdroje 
hluku, kdy je limit 50 dB bezpečně plněn ve všech referenčních bodech. 
 

Přehledná tabulka výsledků pro noční dobu tj. 22:00 hod. až 6:00 hod. 

 LAeq (dB) 

Číslo referenčního 
bodu 

Doprava záměr Průmysl Stávající stav doprava Nárůst vlivem dopravy 

1.* --- 38,7 41,1 0,0 

2.* --- 34,3 36,8 0,0 

*bod využitý pro kalibraci modelu  

 

Při srovnání výše uvedených výsledků a platných limitů lze vyhodnotit, že stávající hluková 
zátěž z dopravy u obou bodů č. 1 a 2 vyhovuje platným legislativním limitům 45 dB. Není 
očekáváno navýšení stávající hlukové zátěže v noční době v žádném bodě. 

Při srovnání výše uvedených výsledků a platných limitů, lze jednoznačně vyhodnotit plnění 
limitů pro stacionární zdroje hluku, kdy je limit 40 dB bezpečně plněn v obou referenčních 
bodech. 
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K. Závěr  

Na základě provedených výpočtů bylo jednoznačně prokázáno plnění limitů pro stacionární 
zdroje hluku pro denní i noční době v okolí posuzovaného záměru. 

Nárůst hluku z dopravy v denní době ve srovnání se stávajícím stavem se projeví v obou 
referenčních bodech o 0,5 dB. V noční době nebude doprava vyvolaná záměrem 
provozována, takže ani nárůst hlukové zátěže není očekáván. 

Stávající i výhledová hluková zátěž v denní době vyhovuje platným legislativním limitům u 
obou zvolených referenčních bodů č. 1 a č. 2.  

Podle § 20 odst. 4 nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, nelze danou změnu považovat za hodnotitelnou (citace: „Při hodnocení změny 
hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem toutéž výpočtovou metodou, nelze 
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB“). 

Dle výsledků modelových výpočtů hluku nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo 
k významnějšímu nárůstu hluku v posuzované oblasti. Zvýšení hladiny hluku z dopravy o 0,5 
dB, je výrazně pod hladinou 3 dB, kdy lze zaznamenat subjektivně změnu hladiny hluku (V. 
Beran, 2010).  

 

Na základě provedených měření a výpočtů lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k 
výraznějšímu navýšení hlukové zátěže v nejbližším zájmovém území, ani k překračování 
platných hygienických limitů hluku v okolí posuzovaného areálu. 

Záměr lze z hlediska působení hluku považovat za akceptovatelný. 
 
 
 
 

L. Přílohy 
 

Grafické znázorn ění průběhu izofon a rozložení pásem ekvivalentní hladiny hl uku: 

1. pro denní dobu 
2. pro noční dobu  

 

 

V Hradci Králové, srpen 2014 

 

 

 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph. D. 
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M. Použité podklady 
 

Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s., Studie, S-projekt plus, 
10/2013 

Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s., Projektová dokumetace 
pro územní řízení, Atelier Velehradský, 08/2014 

Situace zájmového území v měřítku včetně fotodokumentace  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací; 

Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha,06/1991; 

RNDr. Miloš Liberko a Ing. Libor Ládyšl.: Výpočet hluku z automobilové dopravy, manuál 
2011; 

Celostátního sčítání dopravy 2010, www.rsd.cz 

"Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - 
schválené s účinností od 12. října 2012) 

TP189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické 
podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012)  

Liberko M., Polášek J.: výpočtový program HLUK+, program pro výpočet dopravního a 
průmyslového hluku ve venkovním prostředí; 

Beran V.: Chvění a hluk, Západočeská univerzita v Plzni, 09/2010. 
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Přílohy 
 

Grafické znázorn ění rozložení pásem ekvivanentních hladin hluku 
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1. Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 3 m při maximálním provozním zatížení v denní době (6:00 až 22:00 hod.) 
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2. Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 3 m při maximálním provozním zatížení v noční době (22:00 až 6:00 hod.) 

 



PŘÍLOHA 5 
(DOKLADY) 

 



MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ – odbor výstavby 
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť 

 

Spis. zn.: Výst. 3348/14-Ha  Unhošť 1.8.2014 
Č.j.: 3415/14/Výst 
Vyřizuje: 
Tel:.: 
Fax: 
E-mail: 

Hanáčková, pověření č.3/2006-OV 
312 679 051 
312 698 206 
hanackova@muunhost.cz 

  
 
 

 

     
PTÁČEK - správa, a.s. 
Houškova č.p. 1198/4 
624 00  Brno 

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. d)  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách vydání 
územního rozhodnutí, kterou dne 30.7.2014 podal 

PTÁČEK - správa, a.s., IČO 27749231, Houškova č.p. 1198/4, 624 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), na stavbu 

I. etapa - hala A1, hala A2, hala A3, hala A4 
II.etapa - hala B1 a B2 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1923, parc. č. 396/40, 396/131, 396/134, 396/152, 396/153, 
396/154, 396/155 v katastrálním území Unhošť, která obsahuje: 

- Nové skladovací nevytápěné haly ke skladování dlažeb a obkladů a vytápěná hala příjmu zboží. 

- Zastavěná plocha stavbou – celkem 9 010m2 (již stávající 5 924m2) 

- I.etapa výstavby – zastavěná plocha 5 413m2 

• hala A1 – 1 273m2 – 12m x 16,75m, výška atiky 5,35m - příjem zboží 

• hala A2 – 753m2 – 12m x 16,75m, výška atiky 5,35m - skladování 

• hala A3 – 1 704m2 – 12,2m x 17m, výška atiky max.10m - skladování 

• hala A4 – 1 683m2 – 12,2m x 17m, výška atiky max. 10m - skladování 

- II. etapa výstavby – zastavěná plocha 3597m2 

• Hala B1 – 1 673m2 - 12m x 12m, výška atiky max. 10m - skladování 

• Hala B2 – 1 924m2 - 12m x 12m, výška atiky max. 10m - skladování 

- Zpevněné plochy –  celkem 10 807m2 , z toho nové 4 399m2 (již stávající 6 408m2) 

- Zeleň 21 038m2 

poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona tyto informace: 

I. Vydání územního rozhodnutí je možné za těchto podmínek: 

� Pozemky jsou územním plánem města Unhošť určeny k využití a zástavbě dle regulativu:  
 

•••• (P) Nerušící výroba a sklady -  Plochy dle § 11 /501/2006 Sb. 
•••• P2  (Unhošť – prům. zóna II) – funkční využití P - Plochy výroby a skladování dle §11 Vyhl.č. 

501/2006 Sb. 
•••• Lokalita Z13 „Unhošť - SIII“ - značeno jako zeleň ochranná 
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Nová zástavba musí svým objemem a formou respektovat nebo reagovat na okolní zastavění a neporušit 
celkový kontext okolní zástavby a charakter území. 
- vytvořit prostor pro izolační zeleň, která by měla hlukově i opticky odclonit přeložky komunikací. 

Pro založení izolační zeleně se jako nejvhodnější jeví kombinovaný porost keřů a stanovištně 
vhodných stromů (liniové společenstvo), v případě nutnosti použití technických opatření (zemní val, 
protihluková clona - pevná či transparentní ap.) je doporučeno vždy kombinovat se zelení,  

- v  průmyslové zóně nutno realizovat taková opatření (např. trvalé travní porosty, rozptýlená střední a 
vyšší zeleň), která výrazně sníží podmínky pro větrnou erozi. Příslušné plochy areálů budou 
ozeleněny dle projektů sadových úprav. Zeleň by měla být navržena tak, aby zpříjemnila pěší pohyb 
osob, odclonila parkovací plochy a začlenila objekt do okolí. Na ploše stanoven koeficient 
nezpevněných ploch min. 30% celkové plochy, z čehož podíl vysázených stromů a keřů bude činit 
minimálně 60 % nezpevněné plochy pozemku.  K výsadbám použít převážně původní druhy 
listnatých dřevin. 

Stavba, dle předloženého návrhu, respektuje povolený koeficient zastavěnosti pozemku KPZ 0,55 
uvedený v regulativu územního plánu  pro toto území i požadovaný koeficient zeleně KZ. 

Nově vzniklý pozemek parc.č.396/176 v k.ú. Unhošť, který byl oddělen z pozemku parc.č.396/134 v k.ú. 
Unhošť původně za účelem prodeje a další výstavby, bude dle prohlášení investora součástí záměru 
výstavby projektu „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy PTÁČEK-správa, a.s. 

Stavebníka upozorňujeme mj. na vypracování hlukové studie a požadujeme posouzení stavby dle zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V předstihu musí být také projednána plánovaná 
přeložka nadzemního vedení VN. 

 

Poučení: 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který 
ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě 
provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 
 
 
 
 

Pavlína Hanáčková 
referent odboru výstavby 
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V Praze dne: 4.6.2014  M-envi s.r.o. 

Brtnice 357 

588 32 Brtnice u Jihlavy 

Číslo jednací: 078396/2014/KUSK 

Spisová značka: SZ-078396/2014/KUSK/2 

Vyřizuje: Ing. Kateřina Puršová /linka 654 

Značka: OŽP/Pu 

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a   

záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel 

dne 22.5.2014 Vaši žádost o stanovisko k záměru „Unhošť – rozvoj obchodního areálu 

firmy Ptáček – správa, a.s.“ v k.ú. Unhošť. Záměrem je rozšíření stávajícího skladového a 

obchodního areálu, kdy se jedná o výstavbu nových skladovacích hal. Realizace bude probíhat 

ve dvou etapách v první dojde k realizaci objektů A1 – A4 a ve druhé etapě k výstavbě 

objektů B1 a B2 na parc. č. 396/134, 396/176, 396/131, 396/155, 396/40 a 396/152 k.ú. 

Unhošť. Žádost o stanovisko je požadována jako povinná příloha k oznámení záměru podle 

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

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

ke stanovisku podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., sdělujeme, že lze vyloučit významný 

vliv předloženého projektu „Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s.“, 

k.ú. Unhošť, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 

stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší evropsky významná lokalita v gesci 

Středočeského kraje CZ0213038 „Kyšice - Kobyla“ s předmětem ochrany čolka velkého 

(Triturus cristatus) se nachází cca 3 km od záměru. Vzhledem k předmětu 

ochrany, vzdálenosti této nejbližší EVL a charakteru záměru nelze důvodně očekávat 

ovlivnění této ani žádné jiné Natury 2000. 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

 a zemědělství 

 v.z. Mgr. Pavel Vaňhát 

 zástupce vedoucí oddělení ochrany přírody 

 a krajiny 

 








