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dB   decibel 

DN   normalizovaný průměr 

EVL   evropsky významná lokalita 

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k.ú.   katastrální území 
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SAS   Státní archeologický seznam 
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VKP   významný krajinný prvek 
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1. ÚVOD 
 

Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot 

uvedených v příloze číslo 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v dalším též zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákon), bylo společností ATLAS s.r.o. 

zpracováno v lednu 2014 oznámení podlimitního záměru podle přílohy číslo 3a zákona. 

 

Na základě oznámení podlimitního záměru sdělil Krajský úřad Středočeského kraje, jako 

příslušný úřad dle § 22, písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

oznamovateli záměru, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona. 

Zjišťovacím řízením se stanoví, zda předkládaný záměr bude předmětem posuzování dle 

citovaného zákona. 

 

S ohledem na výše uvedené sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje bylo zpracováno 

oznámení záměru. Oznámení bylo zpracováno podle přílohy číslo 3 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský 

úřad Středočeského kraje. Oznámení záměru bylo zpracováno na základě smlouvy o dílo 

mezi zpracovatelem oznámení a společností Plotstav s.r.o., Františka Diviše 1513, 

104 00 Praha 10, zastoupené panem Karlem Dufkem, jednatelem společnosti. 

 

Předložené oznámení o záměru „Přístavba haly C – změna dokončené stavby“ je 

zpracováno na základě § 6 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaný záměr je hodnocen na základě bodu 

10.6 přílohy číslo 1 zákona, kategorie II (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje 

průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 

Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m
2
, zastavěné plochy. 

Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m
2
 

zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu 

pro celou stavbu). 

 

Oznámení zpracoval kolektiv specialistů pod vedením Ing. Bohumila Sulka, CSc., který je 

autorizovanou osobou oprávněnou zpracovávat dokumentace a posudky podle zákona 

a držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 11038/1710/OHRV/93 vydaného MŽP ve 

smyslu § 19 odstavec 1 zákona číslo 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001, ve znění 

pozdějších předpisů, jehož platnost byla prodloužena do 20.6.2016 Rozhodnutím 

o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 42243/ENV/11 

vydaným MŽP dne 20.6.2011. 

 

Základním podkladem pro hodnocení záměru byly projektové materiály a informace 

předané zpracovatelům oznámení projektanty záměru a objednatelem oznámení, podklady 

a konzultace poskytnuté orgány veřejné správy, specializované studie, literární a mapové 

podklady a terénní šetření. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru tohoto 

oznámení v kapitole 4. Seznam použitých podkladů. 
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Záměr „Přístavba haly C – změna dokončené stavby“ představuje přístavbu ke stávajícímu 

halovému objektu (hale C) v oploceném areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. v obci Zápy, 

která leží jižně až jihovýchodně od Brandýsa nad Labem. Rozšířená hala bude po 

dokončení záměru sloužit, stejně jako dosud, pro skladování keramických dlaždic a vodou 

ředitelných nátěrových hmot. 

 

Účelem stavby je zakrytí stávající nekryté zpevněné plochy před halou C, která je 

v současnosti využívána jako plocha pro skladování zboží a jako plocha pro manipulaci se 

skladovaným zbožím. Cílem přístavby haly C je ochrana zboží skladovaného dosud volně 

před halou před povětrnostními vlivy a vytvoření podmínek pro uložení tohoto zboží 

v zimním období do temperovaného skladovacího prostoru.  

 

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu umístění stavby a jednu variantu projektového 

řešení vycházející ze skutečnosti, že se jedná o přístavbu stávajícího objektu ve vlastnictví 

a na pozemcích oznamovatele. Jiná varianta technického a technologického řešení stavby, 

než výsledná varianta projektu vybraná investorem stavby není pro účely tohoto oznámení 

uvažována. Tyto skutečnosti reflektuje i předkládané hodnocení vlivu záměru na životní 

prostředí. 

 

Vzhledem k charakteru záměru a charakteru území pro jeho výstavbu je v oznámení 

věnována pozornost zejména potenciálnímu ovlivnění kvality ovzduší v důsledku 

automobilové dopravy související s dopravní obsluhou záměru, ovlivnění kvality ovzduší v 

důsledku spalování zemního plynu pro vytápění přístavku haly C a zatížení hlukem 

z automobilové dopravy vyvolané provozem záměru. Z hlediska ovlivnění akustické 

situace ze stacionárních zdrojů hluku nedojde ke změně. 

 

Soulad uvedeného záměru s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl 

konfrontován se současně platnou legislativou. Existují-li další závažné skutečnosti, které 

by na posuzování záměru mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení v době 

jeho zpracování známy. 
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2. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

A.I. Obchodní firma:   

Plotstav s.r.o. 

A.II. Identifikační číslo (IČ):  

25628399 

A.III. Sídlo:     

Františka Diviše 1513, 104 00 Praha 10 

A.IV. Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Karel Dufek, jednatel společnosti 

Plotstav s.r.o., 

250 01 Zápy 4, Praha východ  

telefon:  +420 608 97 96 99 

e-mail:   karel.dufek@rtk.cz 
 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy číslo 1 
 

Název záměru 
 

“Přístavba haly C – změna dokončené stavby” 
 

Zařazení záměru podle přílohy číslo 1 
 

Záměr je zařazen dle přílohy číslo 1 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, do kategorie II, bodu 10.6 „Nové průmyslové 

zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst 

s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m
2
, 

zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou 

výměrou nad 6 000 m
2
 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“ 
 

Vzhledem k tomu, že celková výměra zastavěné plochy záměru je necelých 261 m
2
, 

nedosahuje uvedený záměr příslušných limitních hodnot (3 000 m
2
) uvedených v příloze 

číslo 1 k zákonu a jedná se proto o takzvaný podlimitní záměr. Na podlimitní záměr bylo 

v lednu 2014 zpracováno oznámení podlimitního záměru podle přílohy číslo 3a zákona. Na 

základě oznámení podlimitního záměru sdělil Krajský úřad Středočeského kraje, jako 

příslušný úřad dle § 22, písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že záměr 

podléhá zjišťovacímu řízení. Zjišťovacím řízením se stanoví, zda předkládaný záměr bude 

předmětem posuzování dle citovaného zákona. 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Záměrem stavby “ Přístavba haly C – změna dokončené stavby ” je přístavba (rozšíření) 

stávající skladové haly C v areálu společnosti RTK Logistic, který se nachází v obci Zápy. 

Účelem záměru je zakrytí dosud nekryté skladovací a manipulační plochy s možností 

jejího temperování v zimním období. Rozšířená hala bude i nadále sloužit pro skladování 

keramických dlaždic a vodou ředitelných nátěrových hmot. 
 

Parametry připravované přístavby haly C budou následující: 

 Celková zastavěná plocha nové přístavby: 260,9 m
2
 

 Celková užitná plocha nové přístavby: 257,8 m
2
 

 Celkový obestavěný prostor nové přístavby: 2 973,9 m
3
 

 Výška hřebene: 12,00 m 

 Výšková úroveň okapu: 10,16 m 

Celková zastavěná plocha stávající haly C je 2 339 m
2
. 

 

Automobilová doprava vyvolaná realizací a provozem záměru bude představovat nejvýše 

3 nákladní automobily do 3,5 tuny a 3 osobní automobily za den. Realizace návrhu 

nevyvolá žádnou změnu těžké nákladní dopravy. V souvislosti s realizací záměru nedojde 

ke změně počtu zaměstnanců skladu.  
 

Celý skladový areál společnosti PLOTSTAV s.r.o. má rozlohu 15 321 m
2
 (celková plocha 

pozemků). Celková plocha zastavěná stávajícími objekty činí 3 712 m
2
, to je 24,23 % 

celkové plochy. Po realizaci posuzovaného záměru bude celková plocha zastavěná objekty 

činit 3 973 m
2
, to znamená 25,93 % celkové plochy.  

 

V areálu společnosti RTK Logistic je od roku 2011 povolena výstavba nové skladové haly, 

jejíž stavba byla z důvodu finančního krytí stavby dočasně odložena. Na městský úřad 

Brandýs n. L. – Stará Boleslav byla v říjnu 2015 podána žádost o prodloužení platnosti 

stavebního povolení pro tuto halu do 7.8.2017. Po dokončení již povolené skladové haly 

a hodnoceného záměru bude celková plocha zastavěná objekty činit 6 527 m
2
, to je 42,60 

% celkové plochy. 
 

V souvislosti s realizací záměru hodnoceného v tomto oznámení se předpokládá mírné 

zvětšení plochy zeleně v severní části dotčeného areálu, která je v současnosti převážně 

tvořena zpevněnou plochou. Provedení konečné úpravy ploch zeleně do stavu uvedeného 

v celkovém situačním výkresu C2a v příloze oznámení číslo 1 se předpokládá po úplném 

dokončení výstavby v hodnoceném areálu (v rámci stavby dříve povolené skladové haly). 

Po dokončení výstavby bude plocha navrhované zeleně činit 6 249 m
2
, což představuje 

40,79 % celkové plochy pozemků (viz celkový situační výkres C2a v příloze číslo 2). 

Zbývající plochy areálu představují komunikace a zpevněné odstavné plochy. 
 

B.I.3. Umístění záměru 
 

kraj:    Středočeský 

obec:     Zápy 

katastrální území:   Zápy 

parcelní čísla pozemků: 239/8, 240 
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Zájmové území pro výstavbu záměru se nachází v obci Zápy. Pozemek pro dostavbu hal se 

nachází ve stávajícím areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o., který je situován v části areálu 

bývalého zemědělského družstva. Území záměru má industriální charakter. Přístavba haly 

C bude realizována v centrální části areálu, která je v současné době využívána jako 

nekrytá zpevněná manipulační a skladovací plocha. V areálu se v současnosti nacházejí 

skladové haly (hala C, hala E, objekt D), objekt s kancelářemi a sociálním zázemím pro 

zaměstnance, budova s obytnou funkcí a kůlny. Umístění zájmového území pro realizaci 

záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” je zřejmé z mapových podkladů 

uvedených v příloze oznámení číslo 2. 

 

Investor:  PLOTSTAV s.r.o. 

Františka Diviše 1513 

104 00 Praha 10  

Projektant:  Projektová kancelář ATLAS spol. s r.o.  

Čiklova 13a 

128 00 Praha 2 

 

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

 

Záměr představuje přístavbu stávající skladové haly C v areálu skladu keramických dlaždic 

a vodou ředitelných nátěrových hmot. Přístavbou dojde ke zvětšení zastavěné plochy 

původní haly C přibližně o 11,2 %. Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu 

kumulace vlivů obslužné dopravy související se záměrem a spalování zemního plynu pro 

vytápění haly se zdroji hluku a znečištění ovzduší v jejím okolí. V případě zdrojů hluku 

a znečištění ovzduší v okolí záměru se bude jednat zejména o hluk a emise do ovzduší 

z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích, a o emise do ovzduší z vytápění 

v okolí budoucího záměru. 

 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k nárůstu intenzity dopravy těžkými nákladními 

automobily (TNA), protože zásobování areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. TNA se 

předpokládá se stejnou intenzitou jako dosud. Maximální nárůst automobilové dopravy 

související s realizací záměru představují 3 lehké nákladní automobily a 3 osobní 

automobily. Těchto hodnot však s velmi vysokou pravděpodobností nebude dosahováno.  

 

Realizace záměru proto bude za provozu znamenat pouze nevýznamné zatížení pro okolní 

životní prostředí. Z lokálního hlediska bude provoz záměru znamenat, vzhledem 

k mírnému nárůstu provozu lehkých nákladních automobilů a osobních automobilů 

zajišťujících jeho dopravní obsluhu a také vzhledem k mírnému nárůstu spotřeby zemního 

plynu pro temperování přístavku v zimním období, velmi malý příspěvek ke stávající 

imisní zátěži zájmového území v oblasti hluku a kvality ovzduší. 

 

Vlivy záměru na imisní a hlukovou zátěž v zájmovém území pro realizaci záměru a v jeho 

okolí jsou vyhodnoceny v příslušných kapitolách oznámení na základě specializovaných 

studií, které jsou jeho nedílnou součástí (viz hluková studie a rozptylová studie, které jsou 

přílohami oznámení číslo 3 a 4). V případě jiných složek životní prostředí bude možná 

kumulace vlivů záměru „Přístavba haly C – změna dokončené stavby“ s vlivy ostatních 

záměrů zcela zanedbatelná. 
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Vlivy hodnoceného záměru na životní prostředí byly hodnoceny společně (kumulativně) 

s vlivy nové skladové haly v areálu společnosti RTK Logistic, jejíž stavba je povolena od 

roku 2011, ale která z důvodu finančního krytí dosud nebyla realizována (stavba byla 

dočasně odložena). V oznámení je tedy hodnocen stav, jaký nastane po realizaci záměru 

i dříve povolené haly. Hala povolená v roce 2011 byla v témže roce předmětem 

samostatného zjišťovacího řízení (Závěr zjišťovacího řízení ze dne 30.1.2011, 

Č.j.: 200501/2010/KUSK- OŽP/Más). V blízkém okolí zájmového území nejsou známy 

jiné záměry, jejichž vlivy by bylo třeba brát v rámci hodnocení v úvahu. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, respektive odmítnutí 
 

Důvodem pro realizaci stavby je záměr investora rozšířit kryté skladové kapacity 

stávajícího skladového areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. a zvýšit celkovou efektivitu 

provozu areálu. K rozhodnutí využít předmětnou lokalitu pro realizaci záměru bylo 

přistoupeno na základě posouzení možností daných územním plánem obce Zápy a také 

s ohledem na uspořádání a charakter ploch a objektů v dané lokalitě. 
 

Rozhodování o způsobu využití zájmového území vycházelo zejména z možnosti účelně 

a ekonomicky (bez nároků na budování nových inženýrských sítí nebo komunikací) zvýšit 

stavebně a technologicky jednoduchou přístavbou skladovací kapacitu stávající haly C 

a přitom zachovat architektonický vzhled stavby a nenarušit stávající nebo budoucí provoz 

v areálu.  
 

Dle projektové dokumentace stavby a také podle informací poskytnutých investorem 

a projektantem stavby zahrnuje hodnocená stavba jednu variantu umístění stavby. 

Hodnocený záměr zahrnuje rovněž jednu variantu projektového řešení, které vychází ze 

skutečnosti, že záměr představuje přístavbu stávajícího objektu. 
 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 

B.I.6.1. Etapizace stavby 
 

Záměr “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” bude, vzhledem ke svému velmi 

malému rozsahu, realizován v jedné etapě stavby. 
 

B.I.6.2. Urbanismus a architektonické řešení 
 

Projekt představuje přístavbu ke stávající halové stavbě. Přístavba je pojata, stejně jako 

vlastní hala C, jako jednoduchá dvoulodní ocelová hala obdélníkového půdorysu se 

sedlovou střechou respektující tvar stávajícího objektu. Z urbanistického hlediska se bude 

jednat o vhodné doplnění hmoty stávajících areálových budov. 
 

Z hlediska architektonického řešení přístavba respektuje hmotové a architektonické řešení 

stávajícího objektu a charakter území. Obvodový plášť a střechu budou tvořit sendvičové 

polyuretanové panely. Barevné pojetí fasád bude v souladu s barevným pojetím fasád 

stávajících budov areálu. 

http://ap05:8080/xqw/xervlet/sps/?cid=sps_BodyRole.PSpis.oBookmarkPisVeSp.oList&actionData.action=zobrazeniProfilu&actionData.data.objektsps.sid=4731856&actionData.data.objektsps.timestamp=000000000061B28F&actionData.data.objektsps.typ=CAST_SPISU&actionData.data.objektsps.id_stavu_aktivity=ZPRACOVANI&actionData.data.objektsps.sps_class=VlastniPisemnost&&actionData.type=SHOW&actionData.rowNum=1&event-name=rowSelect
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B.I.6.3. Stavebně - technické řešení 
 

Příprava území, zemní práce, základy 

 

Před zahájením vlastních stavebních prací budou v ploše budoucí stavby v nezbytném 

rozsahu odstraněny stávající betonové panely a v ploše zhruba 40 m
2
 bude prořezán 

stávající asfaltový povrch. Následně budou provedeny výkopy pro základové patky 

a betonové pasy, které budou sloužit jako základ pro nosnou konstrukci stavby. Na 

základové patky a pasy bude uložen prefabrikovaný železobetonový základový práh. 

 

Nosné konstrukce 

 

Svislou nosnou konstrukci obvodových stěn bude tvořit ocelový rám z I profilů (IPE 

nosníků). Zavětrování bude provedeno ocelovými táhly a paždíky. Vodorovné nosné 

konstrukce nejsou navrženy.  

 

Konstrukce střechy 
 

Hlavní nosnou konstrukci střechy budou tvořit ocelové nosníky z I profilů (IPE nosníky), 

které spolu se sloupy vytvoří ocelové rámy. Sekundární konstrukci vytvoří vaznice 

z tenkostěnných Z profilů. Zavětrování bude provedeno ocelovými táhly a vaznicemi. 

Střešní plášť bude tvořen sendvičovými polyuretanovými (PUR) panely. Střešní krytina 

bude plechová. 
 

Opláštění 
 

Opláštění přístavku haly C je navrženo pomocí sendvičových PUR panelů, které budou 

kotveny k paždíkům (tenkostěnné Z a C profily). Panely budou uloženy svisle. Jako 

podezdívka budou použity zateplené železobetonové panely, které budou kotveny 

k základovým patkám a pasům. 
 

Konstrukce podlahy 
 

Po odstranění stávajících zpevněných ploch budou stanoveny deformační parametry 

zeminy a v případě potřeby bude navržena úprava těchto deformačních parametrů 

(geotextilie, geomříž). Na urovnanou pláň bude uložen štěrkopískový podsysp. 

Alternativně lze použít betonový recyklát, případně lze využít podkladní vrstvy rušené 

manipulační plochy (pokud budou mít požadované deformační charakteristiky). Na podsyp 

bude položena železobetonová podlaha, která bude opatřena vsypem a vyhlazena. 
 

Nátěry, omítky a podobně 
 

Tenkostěnné ocelové prvky budou opatřeny žárovým zinkováním. Ocelové prvky budou 

opatřeny protikorozním nátěrem, případně bude proveden protipožární nátěr na 

požadovanou požární odolnost. Okna jsou navržena plastová. Vstupní dveře budou ocelové 

do ocelové zárubně. Vrata budou sekční, zateplená, automaticky otvíravá. 
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B.I.6.4. Technické a technologické vybavení objektu  
 

Přístavba skladové haly C bude vybavena pouze vytápěním, které bude v zimních měsících 

sloužit k jejímu temperování na teplotu 8 °C, která zaručí, že nedojde ke zmrznutí 

skladovaných vodou ředitelných barev. Větrání haly bude přirozené. V hale nebude 

instalováno vzduchotechnické zařízení. Hala nebude vybavena klimatizací. 

 

Zdroj tepla 
 

Přístavba skladové haly C bude temperována na teplotu 8 °C jednou plynovou 

teplovzdušnou jednotkou, která bude mít výkon 15 kW. Přívod spalovacího vzduchu pro 

teplovzdušnou jednotku je navržen z prostoru skladu. Spaliny z teplovzdušné jednotky 

budou odváděny nad střechu haly nad místem jejího umístění. 
 

B.I.6.5. Napojení na infrastrukturu 
 

Záměr bude za provozu napojen pouze na rozvod elektrická energie a plynu. 

 

Zásobování vodou 

 

Do přístavby haly C nebude zaveden vodovod. 

 

Zásobování plynem 

 

Stávající hala C je připojena na areálový plynovod, který je napojen na stávající 

středotlakou přípojku zakončenou ve skřínce hlavního uzávěru plynu v oplocení pozemku. 

V této skříňce je osazen domovní regulátor tlaku. Pro měření spotřeby plynu je ve skříňce 

osazen objemový plynoměr. Od skřínky regulace a měření plynu je k hale C položeno 

nízkotlaké přívodní potrubí z PE trubky DN 90. U fasády haly C je osazen uzávěr 

plynovodu objektu a dále je rozvod plynu k jednotlivým spotřebičům proveden 

z ocelových svařovaných trub. 

 

Teplovzdušný agregát v přístavbě haly C bude napojen na stávající rozvod zemního plynu 

v hale C, který má dostatečnou kapacitu. Úprava plynovodu bude představovat pouze 

krátké napojení ocelového svařovaného potrubí pro přívod zemního plynu do nového 

topného tělesa na stávající rozvod v hale C, jeho průchod stěnou (PUR panelem) 

v chráničce, osazení uzávěru a napojení spotřebiče. Celková délka nového plynového 

potrubí bude zhruba 0,5 metru. 

 

Napojení na splaškovou kanalizaci 

 

Přístavba haly C nebude napojena na splaškovou kanalizaci. V souvislosti s realizací 

záměru se nezmění počet zaměstnanců, kteří budou mít i nadále sociální zázemí ve 

stávajícím objektu šaten, umýváren a WC, který je od přístavby haly C vzdálen zhruba 60 

metrů. 
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Napojení na dešťovou kanalizaci 

 

Střecha přístavby haly C bude vybavena střešním žlabem, který bude napojen na stávající 

svod objektu. Dešťová kanalizace není navrhována. Nemění se množství dešťových vod 

ani způsob nakládání s těmito vodami. Veškeré dešťové vody ze střechy záměru 

(dopadající v současnosti na zpevněný terén pokrytý asfaltem a betonovými panely), budou 

po realizaci záměru vypouštěny na terén, stejně jako vody ze stávající haly C. 

 

Napojení na rozvod elektrické energie 

 

Do skladového areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. je zavedena stávající přípojka 

elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč, s hlavním jističem 3 x 100A umístěným před 

elektroměrem, se nachází v pilíři u vchodu do areálu. V areálu jsou provedeny elektrické 

rozvody ke stávající skladové hale C, na které budou nové rozvody přístavby haly C 

napojeny. Přístavba haly C bude napojena na stávající rozvaděč v hale C, který má 

dostatečnou rezervu. Napojení bude provedeno elektrickým přívodním kabelem CYKY, 

respektive AYKY. Na rozvod elektrické energie bude napojeno osvětlení přístavby. 

V rámci silnoproudých rozvodů bude napojen motor vstupních vrat. Instalace zásuvkového 

rozvodu se neuvažuje. 

 

B.I.6. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby záměru “Přístavba haly C – změna dokončené 

stavby” je říjen 2015. Předpokládaný termín ukončení výstavby je listopad 2015. Údaje 

o zahájení realizace záměru a jeho dokončení je třeba chápat jako předběžné, protože se 

ještě mohou změnit v závislosti na postupu projekčních prací a zejména v závislosti na 

délce povolovacích řízení. 

 

B.I.7. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Kraj:  Středočeský 

Obec:  městys Zápy 

 

B.I.8. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí 

vydávat 

 

Správní úřady budou vydávat následující správní rozhodnutí: 

 Územní rozhodnutí 

 Stavební povolení 

 Kolaudační rozhodnutí (souhlas). 

 

Příslušným správním úřadem bude Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

odbor stavebního úřadu. 
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B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1. Půda 

 

Zábor půdy 

 

Pozemky, které budou dotčeny výstavbou záměru, se nacházejí v katastrálním území Zápy 

(k.ú. číslo 609226, okres Praha-východ). Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou, druhy 

těchto pozemků, jejich stávající způsob využití a celkové velikosti ploch jednotlivých 

parcel podle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny v následující tabulce. Pro realizaci 

záměru bude využita jen malá část rozlohy dotčených pozemků (necelých 261 m
2
). 

 

Tabulka B1 Pozemky dotčené realizací záměru 

Katastrální 

území 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku Způsob využití 

Celková 

rozloha 

Zápy 239/8 ostatní plocha manipulační plocha 1 697 m
2
 

Zápy 240 zastavěná plocha a nádvoří  neuvedeno 3 856 m
2
 

 

Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené realizací záměrem ve 

vlastnictví investora, společnosti PLOTSTAV s.r.o. se sídlem Františka Diviše 1513, 

104 00 Praha 10 - Uhříněves. 

 

Pozemky určené pro realizaci záměru nemají evidován žádný způsob ochrany. Realizací 

záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond. Realizací 

záměru nedojde ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

 

Chráněná území a ochranná pásma 

 

Chráněná území podle zvláštních předpisů 

 

Do zájmového území projektované stavby nezasahují žádná chráněná území ve smyslu 

zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani 

území chráněná ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) 

podle zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zájmové území 

záměru nezasahuje ani do chráněného ložiskového území ve smyslu zákona číslo 

44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ochranná pásma podle zvláštních zákonů 

 

Do zájmového území pro výstavbu záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” 

nezasahuje ochranné pásmo zvláště chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zájmové území pro výstavbu 

záměru neleží v ochranném pásmu lesa, definovaném zákonem 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které 

je stanoveno o šířce 50 m od okraje lesa (dle vymezení lesa v lesní mapě). 
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Záměr se nenalézá v ochranném pásmu podle zákona číslo 164/2001 Sb., o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 

a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (nenachází se v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů). 

Připravovaný záměr se nenalézá v pásmu hygienické ochrany vod ve smyslu zákona číslo 

254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zátopová území 
 

Zájmové území pro výstavbu záměru se nenachází v zátopovém (inundačním) pásmu 

vodních toků. 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí a staveb 
 

Za ochranná pásma je nutno dle příslušných předpisů považovat i ochranu liniových staveb 

a inženýrských sítí, které procházejí přes pozemky dotčené stavbou nebo se nalézají 

v dosahu možného vlivu staveniště. Na všechny stávající i projektované inženýrské sítě se 

vztahují ochranná pásma stanovená legislativou a příslušnými normativy, která musí být 

během stavby respektována. 
 

Sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zákona číslo 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ochranná 

pásma vodovodů a kanalizačních stok jsou stanovena v zákoně číslo 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní inženýrské sítě 

v prostoru budoucího staveniště se ochranná pásma stanoví podle obecných norem nebo 

předpisů správců sítí. 
 

Účelem ochranných pásem inženýrských sítí je jednak jejich ochrana před poškozením 

v průběhu výstavby, jednak ochrana před znehodnocením v důsledku vzájemného 

ovlivňování a z toho vyplývajícího zhoršení provozních vlastností. Pro ochranná pásma 

nejvýznamnějších inženýrských sítí a ochranná pásma staveb platí následující hodnoty: 

 Plyn 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve 

vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho 

obrys. Nízkotlaký (NTL) a středotlaký (STL) plynovod v zastavěné části obce má 

ochranné pásmo 1 m na obě strany. Ochranná pásma plynovodů a přípojek vedených 

mimo zastavěné části obce jsou následující (na každou stranu, měřeno od líce 

potrubí):  

a) do průměru 200 mm včetně - 4 m 

b) od průměru 200 mm do 500 mm - 8 m 

c) nad průměr 500 mm - 12 m. 

Ochranné pásmo technologických objektů je 4 m. 

Pro plynová zařízení jsou vedle ochranných pásem vymezována také bezpečnostní 

pásma, která jsou odstupňována podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 m 

až 300 m. 
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 Kanalizace 

Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 

stěny kanalizační stoky a je stanoveno: 

a) 1,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 

b) 2,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok nad průměr 500 mm. 

 Vodovod 

 Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochranná pásma od vnějšího líce potrubí, a to 

1,5 metru pro potrubí o průměru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o průměru nad 

DN 500, přičemž veřejnoprávní orgán má právo stanovit jiný rozsah ochranného 

pásma. Při uložení do větší hloubky než 2,5m se ochranné pásmo vodovodu rozšiřuje  

 Zařízení a sítě pro energetiku (rozvod elektrické energie) 

U vestavěných transformačních stanic sahá ochranné pásmo do vzdálenosti 1 m od 

obestavění, u kompaktních a zděných transformačních stanic má ochranné pásmo  

šířku 2 m. Pro podzemní kabelová vedení je u kabelů do / nad 110 kV stanoveno 

ochranné pásmo 1 m / 3 m od krajního kabelu. 

Ochranné pásmo venkovního (nadzemního) vedení elektrické energie je vymezeno 

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se 

podle napětí: 

a) nad 1kV do 35 kV - 7 m 

b) nad 35 kV do 110 kV - 12 m 

c) nad 110 kV do 220kV - 15 m 

d) nad 220 kV do 440 kV - 20 m 

e) nad 440 kV - 30 m 

o 1 metr. 

 Silniční ochranné pásmo 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon číslo 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Mimo souvisle zastavěná území se jím rozumí prostor ohraničený svislými 

plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 

rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy 

a ostatních místních komunikací I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo 

III. třídy a místní komunikace II. třídy. 

Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace 

silniční ochranné pásmo nemají. V zastavěném území obce se silniční ochranné 

pásmo nesleduje. 

 Sdělovací zařízení 

Ochranná pásma pro místní i dálková sdělovací zařízení (telefonní kabely, kabely pro 

datový přenos, atd.) stanovuje zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí vyhlášky. 

V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí 

vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce 

kabelové trasy. V určitých bodech se může toto pásmo rozšiřovat až na 3 m. Hloubka 

ochranného pásma činí 3 m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu). Stejné 

hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

 

V ochranném pásmu inženýrských sítí a staveb je možno provádět stavební činnost jen se 

souhlasem provozovatele, případně správce chráněného zařízení nebo objektu. Všechny 

zásahy hodnocené stavby do ochranných pásem budou řádně vypořádány v souladu 

s platnými předpisy v rámci zpracování projektové dokumentace stavby. Stávající zařízení 

budou vytyčena a stanovená ochranná pásma budou respektována jak v projektové 

dokumentaci, tak na staveništi.  

 

Ve výrobních areálech průmyslových závodů se dodržování ochranných pásem 

inženýrských sítí nevyžaduje. 

 

B.II.2. Voda 
 

Období výstavby 
 

Trvalý (kontinuální) odběr vody pro období stavby není uvažován. Odběr vody v průběhu 

stavby bude nahodilý v závislosti na momentální potřebě. Na staveništi bude voda 

využívána především pro ošetřování betonu. V případě potřeby může být voda použita také 

ke skrápění prašných ploch nebo k mytí znečištěných vozovek. Voda pro účely stavby 

bude zajišťována ze stávajícího rozvodu pitné vody ve skladovém areálu. Budování 

nových přípojek vody se neuvažuje. Mimo areál stavby bude voda využívána především 

pro přípravu betonových směsí v betonárnách. 
 

Období provozu 
 

V souvislosti s provozem vlastní haly C se neuvažuje spotřeba vody. Spotřeba vody pro 

zálivku zeleně nepřekročí 350 m
3
 za rok. Dále bude voda používána ke skrápění 

venkovních zpevněných ploch. Spotřeba vody pro tato účely nepřesáhne 100 m
3
 za rok. 

Voda pro zálivku zeleně i pro skrápění venkovních zpevněných ploch bude odebírána 

z veřejného vodovodu.  
 

Spotřeba vody 
 

Období výstavby 
 

Spotřeba vody pro období výstavby nebyla stanovena. Spotřeby vody na staveništi bude 

zanedbatelná a nebude mít žádný vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Období provozu 

 

Vlastní provoz záměru nevyžaduje vodu. V souvislosti s realizací záměru se nezmění počet 

zaměstnanců, a proto se nezmění ani spotřeba vody pro sociální účely. Zaměstnanci budou 

jako dosud využívat stávající sociální zázemí skladového areálu. 
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

 

B.II.3.1. Suroviny a materiály 

 

Materiály pro realizaci záměru je možno rozdělit na materiály pro stavební práce a na 

materiály pro montáž přístavku haly C. Největší objemy materiálů pro stavbu budou 

představovat materiály pro základové patky a pasy (beton), materiály pro podkladové 

vrstvy pod podlahou přístavku haly (netříděný štěrkopísek, geotextilie) a materiál pro 

realizaci podlahy haly (beton, armovací železo). Dalšími materiály pro realizaci záměru 

budou materiály pro montáž přístavku haly: prefabrikované železobetonové prahy, ocelové 

stavební prvky hal (ocelové profily), tepelné a hlukové izolace (polyuretanové panely), 

plechová střešní krytina, materiály pro rozvod elektrické energie a pro osvětlení 

(chráničky, kabely, rozvaděče, svítidla, atd.), materiály pro rozvod zemního plynu, 

teplovzdušná topná jednotka, materiály pro povrchové úpravy a další materiály.  

 

Spotřeba štěrkopísku pro vybudování podkladových vrstev podlahy byla stanovena zhruba 

na 80 m
3
 a geotextilie na 600 m

2
. Množství betonu na podlahu bylo stanoveno přibližně na 

50 m
3
. Množství ostatních surovin a materiálů pro stavbu nebylo na daném stupni 

projektové přípravy záměru stanoveno. Pro zajištění dodávek veškerých surovin 

a materiálů bude využito služeb komerčních dodavatelů. Všechny používané materiály 

budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Bližší specifikace nároků na 

suroviny a materiály budou řešeny v realizačních projektech stavby. 
 

B.II.3.2. Energie a paliva 
 

Období výstavby 
 

V průběhu stavby bude využívána zejména elektrická energie pro napájení zařízení stavby 

(například osvětlení staveniště, pohony elektrického nářadí, atd.). Paliva (pohonné hmoty) 

budou využívána pro stavební stroje poháněné spalovacími motory a pro nákladní 

automobily. Zdrojem elektrické energie pro zařízení staveniště bude stávající rozvodná síť 

skladového areálu a zdrojem paliv budou komerční distributoři pohonných hmot. Potřeba 

energií ani paliv pro období stavby nebyla stanovena. 
 

Období provozu 
 

Zásobování elektrickou energií 

 

Elektrická energie bude využívána pouze pro vlastní spotřebu objektu (vnitřní osvětlení 

přístavku, ventilátor topného tělesa). Celkový instalovaný elektrický příkon přístavku se 

předpokládá Pi = 2,6 kW (z toho osvětlení 2,4 kW a ventilátor topného tělesa 0,2 kW). 

Spotřeba elektrické energie nebyla stanovena.  
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Zásobování zemním plynem 

 

Zemní plyn bude využíván pro vytápění (temperování na 8 stupňů Celsia) přístavby 

skladové haly C pomocí jedné teplovzdušné jednotky o celkovém výkonu 15 kW. 

Výpočtová (projektová) spotřeba zemního plynu pro teplovzdušnou jednotku je 

1,5 m
3
/hod. Roční spotřeba zemního plynu (stanovená výpočtem) se předpokládá na úrovni 

maximálně 1 836 m
3
. 

 

Zásobování teplem, chlazení 

 

Není relevantní. 

 

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

 

B.II.4.1. Dopravní napojení 

 

Zájmové území pro realizaci záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” se 

nachází v obci Zápy, v areálu společnosti RTK Logistics s.r.o. Umístění zájmového území 

a připravovaného objektu je zřejmé z mapových podkladů uvedených v příloze oznámení 

číslo 2. 

 

Pro výstavbu záměru i pro jeho provoz bude využíváno stávající dopravní napojení areálu 

na veřejnou dopravní infrastrukturu. Napojení na veřejné komunikace bude realizováno 

jednak s využitím vjezdu z místní komunikace Zápy – Kabelín III/10160, která propojuje 

silnice II/101 a II/245 (osobní automobily a dodávky) a jednak s využitím vjezdu z areálu 

bývalého zemědělského družstva (nákladní automobily). Nákladní automobily budou 

přijíždět a odjíždět po účelové komunikaci bývalého zemědělského družstva, která se 

severně od obce Zápy napojuje na silnici druhé třídy II/101. Tato účelová komunikace 

neprochází obydleným územím obce. Dopravní napojení území záměru je znázorněno 

v obrázcích na následující straně.  

 

B.II.4.2. Intenzity silniční dopravy na okolní komunikační síti v roce 2014 

 

Intenzity silniční dopravy na vybrané komunikační síti zájmového území, s výjimkou 

komunikace R10, byly pro rok 2014 (počáteční stav) stanoveny na základě výsledků 

sčítání dopravy provedeného v roce 2014. Údaje o intenzitách dopravy na komunikaci R10 

byly převzaty z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti České 

republiky v roce 2010 provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Výpočet intenzit 

silniční dopravy na komunikaci R10 pro rok 2014 byl proveden na základě koeficientů 

růstu dopravy z Technických podmínek TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy 

(Ministerstvo dopravy ČR). Podíly jízd jednotlivých druhů vozidel v noční době (22:00 – 

6:00 hod) z jejich celodenního množství byly vyčísleny pomocí přepočtových koeficientů 

zohledňujících kategorii a třídu pozemní komunikace (viz Technické podmínky 189 – 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, Ministerstvo dopravy ČR). 

Intenzity silniční dopravy na okolní komunikační síti v roce 2014. 
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Obrázek B1 Komunikace v okolí zájmového území záměru 

 
 

Obrázek B2 Dopravní napojení území záměru 
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Tabulka B2 Průměrné celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti 

zájmového území - pracovní den (0:00 – 24:00) 

Komunikace 
Úsek 

Začátek → Konec 

Intenzita dopravy na 

komunikační síti (0 – 24 hod) 

stávající stav 2010 

OA NA Celkem 

Silnice II/101 

R10 – účelová komunikace bývalého 
zemědělského družstva 

7 463 218 7 681 

účelová komunikace bývalého 
zemědělského družstva – III/0103  

7 463 204 7 667 

III/0103  – III/10160 7 169 201 7 370 

III/10160 – konec zástavby na jihu 
městyse 

4 365 194 4 559 

Silnice 
III/10160 

II/101 – vjezd do skladového areálu  3 291 21 3 312 

vjezd do skladového areálu – konec 
zástavby na východě městyse 

3 267 21 3 288 

Silnice R10 
Praha – II/101 33 792 6 137 39 929 

II/101 – II/610 40 645 6 331 46 976 

účelová 
komunikace 

JZD 

účelová komunikace JZD - vjezd JZD 10 90 100 

Vjezd JZD - skladový areál 0 20 20 

 

Pozemní pravidelná hromadná doprava osob je v zájmovém území realizována 

autobusovou dopravou, která je vedena po komunikacích II/101 a III/0103 (linka 

příměstské autobusové dopravy č. 376 Brandýs nad Labem – Praha). Intenzity pohybu 

dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy osob na komunikacích zájmového 

území byly převzaty z jízdních řádů autobusové dopravy a jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka B3 Intenzity autobusové dopravy na komunikační síti zájmového území, 

pracovní den 

Komunikace 
Úsek 

Začátek ↔ Konec 

Intenzita na komunikační síti 

DEN NOC 

II/101 R10 – III/0103 23 3 

II/101 III/0103 – III/10160 4 0 

III/10160 II/101 – autobusová zastávka Zápy, U 

Pomníku 

4 0 

 

B.II.4.3. Intenzity dopravy na okolní komunikační síti v roce 2015 (bez realizace 

záměru) 

 

Výpočet budoucích intenzit silniční dopravy na komunikační síti zájmového území pro 

stav bez realizace záměru byl proveden na základě koeficientů růstu dopravy 

z Technických podmínek TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy. Hodnoty 

předpokládaných celodenních intenzit automobilové dopravy na komunikacích řešeného 

území jsou prezentovány v následující tabulce. 

 



 
Oznámení záměru 
“Přístavba haly C – změna dokončené stavby”  
 

                                                                             

 
Říjen 2015   
Číslo úkolu: 2014-S-07 

23  

Tabulka B4 Průměrné celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti 

zájmového území – stav bez záměru - pracovní den (0:00 – 24:00) 

Komunikace 
Úsek 

Začátek → Konec 

Intenzita dopravy na 

komunikační síti (0 – 24 hod) 

stávající stav 2010 

OA NA Celkem 

Silnice II/101 

R10 – účelová komunikace bývalého 

zemědělského družstva 
7 585 218 7 803 

účelová komunikace bývalého 

zemědělského družstva – III/0103  
7 585 204 7 789 

III/0103  – III/10160 7 285 201 7 486 

III/10160 – konec zástavby na jihu 

městyse 
4 436 194 4 630 

Silnice 

III/10160 

II/101 – vjezd do skladového areálu  3 344 21 3 365 

vjezd do skladového areálu – konec 

zástavby na východě městyse 
3 320 21 3 341 

Silnice R10 
Praha – II/101 34 590 6 157 40 747 

II/101 – II/610 41 605 6 352 47 957 

účelová 

komunikace 

JZD 

účelová komunikace JZD - vjezd JZD 10 90 100 

Vjezd JZD - skladový areál 0 20 20 

Vjezd JZD - skladový areál 0 26 26 

 

B.II.4.4. Doprava v klidu 
 

Realizace záměru nevyvolá žádnou změna stávajícího způsobu parkování v areálu skladu. 

Osobní automobily budou parkovat na vyhrazených stáních. Nákladní automobily budou 

zastavovat před halou C k vykládce a nakládce. Jejich dlouhodobé stání se neuvažuje. 
 

B.II.4.5. Zdrojová/cílová doprava záměru 
 

Doprava vyvolaná provozem záměru bude tvořena nákladní dopravou zboží do / ze 

skladového areálu, dopravou zaměstnanců a z menší části dopravou návštěvníků. Intenzity 

vyvolané dopravy po realizaci záměru byly stanoveny na základě zkušeností se stávajícím 

provozem skladového areálu a s ohledem na skutečnost, že způsob dopravní obsluhy areálu 

ani skladovaný sortiment se nezmění. S ohledem na charakter plánovaného záměru se 

předpokládá, že veškerá zdrojová/cílová doprava se uskuteční pouze v denní době (od 6:00 

do 22:00). Intenzity dopravy vyvolané provozem skladového areálu před realizací a po 

jeho realizaci jsou uvedeny v tabulce na následující straně. 
 

V důsledku zprovoznění záměru dojde na komunikacích zájmového území k mírnému 

nárůstu intenzity dopravy, a to nejvýše o 3 lehké nákladní a 3 osobní automobily za den. 

Nejvyšší nárůst intenzit dopravy je předpokládán na komunikaci II/101 (úsek mezi 

účelovou komunikací zemědělského družstva a silnicí R10), kde je očekávána celková 

denní intenzita vyvolané dopravy hodnoceného areálu (včetně dosud nerealizovaných hal 

A a B) v úrovni 36 jízd, z toho 21 jízd nákladních automobilů. 
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Intenzity dopravy vyvolané provozem skladového areálu zahrnují i dopravu související 

s budoucím provozem dosud nerealizovaných hal A a B, na jejichž výstavbu bylo vydáno 

Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 26.6.2013 stavební povolení 

č. j. 032613/2013. Řešený skladový areál je provozován pouze v denní době, a proto se 

všechna zdrojová/cílová doprava záměru uskuteční v době od 6:00 do 22:00 hodin.  

 

Tabulka B5 Rozpad zdrojové a cílové dopravy skladového areálu na komunikační síti 

zájmového území (včetně dopravy dosud nerealizovaných hal A a B) 

Komunikace Úsek 

Intenzita dopravy na komunikační síti 

(0 – 24 hod) 

Před realizací 

záměru 
Po realizaci záměru 

OA NA Celkem OA NA Celkem 

Silnice II/101 

R10 – účelová komunikace bývalého 
zemědělského družstva 

12 17 29 15 21 36 

účelová komunikace bývalého 
zemědělského družstva – III/0103  

12 3 15 15 5 20 

III/0103  – III/10160 12 3 15 15 5 20 

III/10160 – konec zástavby na jihu 
městyse 

12 3 15 15 5 20 

Silnice 
III/10160 

II/101 – vjezd do skladového areálu  24 0 24 30 0 30 

vjezd do skladového areálu – konec 
zástavby na východě městyse  

0 0 0 0 0 0 

Silnice R10 
Praha – II/101 8 11 19 10 14 24 

II/101 – II/610 4 6 10 5 7 12 

účelová 
komunikace 

JZD 

účelová komunikace JZD – vjezd 
JZD 

0 20 20 0 26 26 

vjezd JZD – skladový areál 0 20 20 0 26 26 

účelová 

komunikace 
jižní vjezd skladového areálu 24 0 24 30 0 30 

 

B.II.4.6. Intenzity dopravy na okolní komunikační síti v roce 2015 po realizaci záměru 

 

Hodnoty celodenních intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti 

zájmového území v roce 2015 pro stav po uvedení plánovaného záměru do provozu uvádí 

tabulka na následující straně. Nákladní doprava skladového areálu bude pro příjezd do 

skladového areálu a odjezd ze skladového areálu využívat stejně jako dosud stávající 

účelovou komunikaci zemědělského družstva umístěnou severně od pozemku záměru. To 

znamená, že větší část zdrojové/cílové dopravy bude vedena mimo obytné území městyse 

Zápy. 
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Tabulka B6 Průměrné celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti 

zájmového území – stav se záměrem - pracovní den (0:00 – 24:00) 

Komunikace 
Úsek 

Začátek → Konec 

Intenzita dopravy na 

komunikační síti (0 – 24 hod) 

stávající stav 2010 

OA NA Celkem 

Silnice II/101 

R10 – účelová komunikace bývalého 

zemědělského družstva 
7 588 222 7 810 

účelová komunikace bývalého 

zemědělského družstva – III/0103  
7 588 206 7 794 

III/0103  – III/10160 7 288 203 7 491 

III/10160 – konec zástavby na jihu 

městyse 
4 439 196 4 635 

Silnice 

III/10160 

II/101 – vjezd do skladového areálu  3 350 21 3 371 

vjezd do skladového areálu – konec 

zástavby na východě městyse 
3 320 21 3 341 

Silnice R10 
Praha – II/101 34 592 6 160 40 752 

II/101 – II/610 41 606 6 353 47 959 

účelová 
komunikace 

JZD 

účelová komunikace JZD - vjezd JZD 10 96 106 

 

B.II.4.7. Nároky na jinou infrastrukturu 

 

Na technickou infrastrukturu bude záměr “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” 

napojen přes stávající inženýrské sítě skladového areálu. Kromě nároků na výstavbu 

infrastruktury tak, jak je uvedeno v příslušných kapitolách oznámení, nevzniknou žádné 

jiné nároky na budování infrastruktury. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

 

B.III.1. Ovzduší 

 

B.III.1.1. Zdroje emisí do ovzduší v období výstavby 

 

Jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší související s výstavbou záměru je možno zařadit 

jako bodové zdroje znečišťování ovzduší, liniové zdroje znečišťování ovzduší a plošné 

zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

 

Bodové zdroje znečištění ovzduší budou představovat „stacionární“ stavební stroje 

umístěné na staveništi (rypadlo/nakladač, kolový nakladač a podobně). 
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Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

 

V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní plocha 

staveniště. Plocha tohoto zdroje znečišťování ovzduší bude přibližně odpovídat zastavěné 

ploše záměru. Na staveništi bude docházet jak k primární produkci prachu z prašných 

ploch staveniště a při nakládání se sypkými materiály, tak ke vzniku sekundární prašnosti 

při pohybu stavebních mechanismů a zejména nákladních automobilů po staveništi. 

 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

 

Hlavním liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby bude stavební doprava 

těžkými nákladními automobily po staveništi a po komunikacích v jeho okolí. Především 

se bude jednat o odvoz výkopku, dovoz stavebních materiálů a částečně také o odvoz 

odpadů. Opět budou přicházet v úvahu jak primární, tak sekundární emise (resuspenze 

usazeného prachu projíždějícími automobily). 

 

Emise do ovzduší 

 

Emise do ovzduší se budou v průběhu stavebních prací, ale i během jednotlivých etap prací 

výrazně měnit. 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 prachu (suspendovaných částic frakce PM10) zejména vlivem nakládání se 

zeminou a prašnými materiály, ale také zvýšeným provozem nákladních vozidel po 

prašných plochách a komunikacích.  

 

Hlavními znečišťujícími látkami emitovanými během provádění stavebních prací do 

ovzduší budou prachové částice (suspendované částice frakce PM10) a v menší míře oxidy 

dusíku (NOX). Produkce benzenu ze stavební mechanizace a z nákladních automobilů bude 

vzhledem k používání naftových motorů zanedbatelná. 

 

Kvantifikace emisí do ovzduší z budoucího staveniště záměru a ze související stavební 

dopravy nebyla provedena. S ohledem na malý rozsah stavby a její charakter (montovaná 

stavba na jednoduchých betonových základech) a s ohledem na výsledky modelování vlivů 

různých staveb na kvalitu ovzduší realizovaných společností ATEM v posledních třech 

letech lze důvodně předpokládat, že emise ze stavby významně neovlivní kvalitu ovzduší 

v zájmovém území (významně neovlivní průměrné roční koncentrace ani maximální 

hodinové / denní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší). 

 

B.III.1.2. Emisní vyhodnocení provozu 

 

Za provozu záměru jsou uvažovány zejména liniové zdroje znečišťování ovzduší 

(automobilová doprava) a také bodové zdroje znečišťování ovzduší (vytápění zemním 

plynem). 
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Výchozí stav 
 

Pro vyhodnocení imisní situace ve výchozím stavu byl proveden emisní výpočet pro 

automobilovou dopravu v zájmovém území. Do hodnocení byly zahrnuty jak komunikace 

II/101 a III/10160, které procházejí přímo zástavbou obce Zápy, tak byla zahrnuta 

i komunikace R10, která prochází severně od území hodnoceného záměru zhruba ve 

vzdálenosti 0,5 km. Dále byly do modelových výpočtů imisní situace ve výchozím stavu 

zahrnuty jízdy automobilů spojené s provozem areálu společnosti PLOTSTAV s. r. o. 
 

Stávající intenzity dopravy vyvolané provozem skladového areálu zahrnují také dopravu 

související s provozem dosud nerealizovaných hal A a B, na jejichž výstavbu bylo vydáno 

Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 26. 6. 2013 stavební povolení 

č.j. 032613/2013. Dle podkladů zadavatele se budou denní počty jízd pohybovat na úrovni: 

 provoz stávajících hal v areálu (včetně dosud nerealizovaných hal A a B) bez 

realizace záměru – 12 osobních a 10 těžkých nákladních automobilů 

 zbývající část bývalého zemědělského družstva (doprava nesouvisející s provozem 

areálu společnosti PLOTSTAV s. r. o.) – 30 dodávek do 3,5 tuny a 5 kamionů. 
 

Pro výpočty emisí byl použit model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované 

MŽP ČR. V případě hodnocení suspendovaných částic frakce PM10 byly vedle sazí, 

emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (takzvaná primární prašnost), 

vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily (takzvaná sekundární 

prašnost). Množství částic frakce PM10 zvířených automobily bylo stanoveno výpočtem na 

základě metodiky US EPA AP-42. 
 

Při výpočtu produkce emisí z automobilové dopravy byl uvažován také vliv studených 

startů zaparkovaných automobilů. Pro stanovení takzvaných víceemisí ze studených startů 

je používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným 

motorem produkuje větší množství emisí oproti optimálnímu režimu a navíc katalyzátory 

vozidel mají sníženou účinnost. Množství emisí znečišťujících látek do ovzduší 

z automobilové dopravy uvádí pro výchozí stav tabulka B7 na následující straně. 
 

Zároveň bylo do výpočtu imisní zátěže pro výchozí stav zahrnuto spalování zemního plynu 

teplovzdušnými agregáty dvou dosud nerealizovaných hal A a B, na jejichž výstavbu bylo 

vydáno Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 26. 6. 2013 stavební 

povolení č. j. 032613/2013. Roční spotřeba hal A a B je ve výchozím i budoucím stavu 

uvažována 9 000 m
3
, množství emisí znečišťujících látek činí: 

 oxidy dusíku – 17,7 kg.rok
-1

 

 suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5 – 0,2 kg.rok
-1

. 
 

Stav po uvedení záměru do provozu 
 

Pro vyhodnocení změn v produkci emisí byl uvažován nárůst intenzit automobilové 

dopravy v souvislosti s provozem záměru a nárůst emisí v souvislosti se spalováními 

zemního plynu pro vytápění (temperování) záměru. V důsledku zprovoznění záměru dojde 

na komunikacích zájmového území k nárůstu intenzity dopravy nejvýše o 3 lehké nákladní 

a 3 osobní automobily za den. V tabulce B8 na následující straně je uveden maximální 

nárůst emisí způsobený vyvolanou automobilovou dopravou. 
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Tabulka B7 Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy – výchozí stav 

Úsek 

Emise (t.rok
-1

) 
Emise 

(g.rok
-1

) 

částice 

PM10
*
 

oxidy 

dusíku
**

 
benzen 

částice 

PM2,5
*
 

B[a]P
 *
 

II/101 

I/10 – účelová komunikace JZD 1,91 1,90 0,05 0,52 23,86 

Účelová komunikace JZD – III/10160 1,27 1,34 0,04 0,35 16,95 

III/0103 – III/10160 2,21 2,67 0,09 0,62 32,31 

III/10160 – konec zástavby Zápy 2,11 1,95 0,05 0,57 26,18 

III/10160 

III/10160 – zastávka BUS Zápy 0,10 0,13 0,01 0,03 1,63 

Zastávka BUS Zápy – vjezd do 

skladového areálu 
0,19 0,25 0,01 0,05 3,08 

Vjezd do skladového areálu – Kabelín 0,48 0,62 0,03 0,13 7,61 

účelová 

kom. 

Účelová komunikace JZD – vjezd JZD 0,39 0,17 0,00 0,11 6,63 

Vjezd JZD – skladový areál 0,14 0,05 0,00 0,04 2,75 

R10 
Směr Praha 47,02 63,18 0,60 13,26 718,00 

Směr Mladá Boleslav 44,92 75,99 0,79 13,01 794,92 

* zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy 
** produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx 

 

Tabulka B8 Nárůst emisí z automobilové dopravy 

Úsek 

Emise (kg.rok
-1

) 
Emise 

(mg.rok
-1

) 

částice 

PM10
*
 

oxidy 

dusíku
**

 
benzen 

částice 

PM2,5
*
 

B[a]P
 *
 

II/101 

I/10 – účelová komunikace JZD 3,07 1,84 0,03 0,93 79,04 

Účelová komunikace JZD – III/10160 1,48 0,94 0,02 0,44 35,15 

III/0103 – III/10160 2,77 1,96 0,05 0,86 67,80 

III/10160 – konec zástavby Zápy 3,53 2,18 0,05 1,04 82,35 

III/10160 

III/10160 – zastávka BUS Zápy 0,44 0,22 0,01 0,12 5,34 

Zastávka BUS Zápy – vjezd do 

skladového areálu 
0,92 0,45 0,02 0,25 10,64 

Vjezd do skladového areálu – Kabelín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

účelová 

kom. 

Účelová komunikace JZD – vjezd JZD 4,06 1,04 0,00 1,14 55,60 

Vjezd JZD – skladový areál 4,65 1,18 0,00 1,31 63,50 

R10 
Směr Praha 5,16 5,89 0,04 1,87 247,55 

Směr Mladá Boleslav 0,90 1,94 0,02 0,36 69,37 

* zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy 
** produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx 
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Zároveň byly do výpočtu zahrnuty emise znečišťujících látek ze spalování zemního plynu 

pro potřeby vytápění přístavby. Dle podkladů zadavatele bude v této části haly jeden 

teplovzdušný agregát, přičemž nárůst spotřeby zemního plynu nepřekročí 1 836 m
3
 za rok. 

Emise ze spalování zemního plynu v hodnocené přístavbě budou činit: 

 oxidy dusíku – 3,6 kg.rok
-1

 

 suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5 – 0,04 kg.rok
-1

. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

 

Tato kapitola nezahrnuje srážkové (dešťové) vody, které nejsou pro účely tohoto posouzení 

považovány za odpadní vody. O dešťových vodách je pojednáno níže v kapitole oznámení 

B.III.3. Srážkové vody. 

 

B.III.2.1. Druhy vznikajících odpadních vod 

 

Odpadní vody v průběhu výstavby 

 

V období výstavby budou na staveništi vznikat splaškové odpadní vody ze sociálního 

zařízení staveniště. Jako sociální zařízení staveniště bude sloužit stávající sociální zázemí 

areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. Odpadní vody ze stavebních jam nejsou, vzhledem 

k charakteru stavby (založení na základových patkách a pasech), uvažovány. 

 

Odpadní vody za provozu 

 

V souvislosti s vlastním provozem přístavby haly C nebudou vznikat odpadní vody. 

Vhledem k tomu, že v souvislosti s realizací záměru se nezmění počet zaměstnanců areálu, 

nedojde za provozu záměru k žádné změně množství splaškových odpadních vody 

vypouštěných z areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. 

 

B.III.2.2. Množství odpadních vod 

 

Odpadní vody v průběhu výstavby 

 

Množství splaškových odpadních vod produkovaných během výstavby záměru “Přístavba 

haly C – změna dokončené stavby” bude proměnlivé v závislosti na počtu pracovníků na 

staveništi. Množství odpadních vod ze staveniště nebylo na daném stupni přípravy projektu 

stanoveno. Lze předpokládat, že množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách ze 

staveniště se bude pohybovat nejvýše v řádu jednotek ekvivalentních obyvatel. 

 

Odpadní vody za provozu 

 

Realizace záměru nezpůsobí oproti stavu bez realizace záměru (nulové variantě) žádnou 

změnu množství splaškových odpadních vod vznikajících při provozu skladového areálu, 

protože počet zaměstnanců areálu se nezmění. 
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B.III.2.1. Čištění a předčištění odpadních vod 

 

Odpadní vody v průběhu výstavby 

 

Vypouštění odpadních vod ze stavebních jam do vodoteče ani do kanalizace se vzhledem 

k charakteru stavebních jam nepředpokládá (stavební jámy budou hloubeny pouze pro 

betonové základové patky a pasy). Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení 

staveniště nebudou před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace předčišťovány. 

 

Odpadní vody za provozu 

 

Provoz záměru nebude oproti stavu bez realizace záměru znamenat žádnou změnu způsobu 

nakládání s odpadními vodami. Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení skladového 

areálu nebudou před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace předčišťovány. 

 

B.III.3. Srážkové vody 
 

Množství srážkových vod z areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. ani způsob nakládání 

s těmito vodami se v souvislosti s realizací záměru nezmění. Veškeré dešťové vody ze 

střechy záměru (dopadající v současnosti na terén pokrytý asfaltem a betonovými panely), 

budou po realizaci záměru vypouštěny na terén, stejně jako vody ze stávající haly C. 

 

B.III.4. Odpady 
 

Odpady související s realizací a provozem záměru jsou pro účely tohoto posouzení 

rozděleny na odpady, které budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady, které budou 

vznikat za provozu záměru. Druhová skladba odpadů a jejich produkovaná množství byla 

stanovena, tam kde to bylo možné a účelné, na základě zkušeností investora, projektanta a 

zpracovatele oznámení a dostupných údajů o provádění stavby. 
 

B.III.4.1. Druhy odpadu 
 

Odpady vznikající při výstavbě záměru 
 

V průběhu přípravy zájmového území pro výstavbu budou vznikat zejména výkopové 

zeminy (výkopek) z míst základů budoucího přístavku haly C. Množství výkopku, který 

bude odvezen na skládku, nepřekročí 125 m
3
. Plocha pro realizaci záměru je v současnosti 

kryta betonovými panely a zčásti živicí, a proto se nepředpokládá žádná skrývka ornice ani 

podorničí. Kontaminace výkopové zeminy se nepředpokládá. V souvislosti s odstraněním 

stávajících zpevněných ploch vznikne do 100 m
3
 odpadního betonu a nejvýše několik 

desítek m
3
 odpadní živice. Pokud bude beton (betonové panely) dále využit, nebude se 

jednat o odpad (totéž platí pro živici). 
 

Během provádění stavby záměru se předpokládá především produkce ostatního odpadu 

(odpady stavebních materiálů a směsi odpadních stavebních materiálů). V průběhu 

stavebních prací mohou vzniknout i nebezpečné odpady. 
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Bude se jednat o obvyklé nebezpečné odpady ze stavby, jako jsou zbytky organických 

rozpouštědel a ředidel, zbytky barev, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, čistící 

tkaniny a zbytky izolačních a stavebních materiálů obsahujících nebezpečné látky. 

V souvislosti s provozem stavební mechanizace mohou vzniknout také odpadní oleje 

a mazadla. 
 

Nebezpečné odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány ve shromažďovacích 

prostředcích, které budou vyhovovat požadavkům § 5 vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Nebezpečné odpady 

budou skladovány odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí nebo 

neoprávněné manipulaci. Rovněž pro nebezpečné odpady je přednostně požadováno jejich 

využití (například recyklace odpadních olejů, recyklace živičných povrchů, atd.), případně 

jejich energetické využití ve spalovně nebezpečných odpadů, před spalováním bez 

energetického využití nebo skládkováním na skládce nebezpečných odpadů. Zásadním 

požadavkem pro tyto druhy odpadů je, že nesmí vstupovat do komunálního odpadu. 

 

Odpady budou předávány specializovaným firmám - oprávněným osobám dle zákona číslo 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O nakládání s odpady 

vznikajícími během stavby a o způsobu jejich odstranění bude vedena evidence. 

 

Hlavní druhy odpadů, které by mohly vzniknout během realizace záměru, jsou uvedeny 

v následující tabulce. Výčet odpadů není konečný, protože v průběhu zemních a stavebních 

prací nelze vyloučit vznik odpadů, které v této tabulce nejsou uvedeny. Stejně tak nelze 

vyloučit, že některé odpady uvedené v tabulce během stavby nevzniknou. 

 

Tabulka B9 Přehled odpadů produkovaných v etapě výstavby 

Název druhu odpadu 
Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
08 01 11 nebezpečný 

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

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 14 06 03 nebezpečný 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 ostatní 

Plastové obaly 15 01 02 ostatní 

Kovové obaly 15 01 04 ostatní 

Směsné obaly 15 01 06 ostatní 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
15 01 10 nebezpečný 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

15 02 02 nebezpečný 

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

15 02 03 ostatní 

Beton 17 01 01 ostatní 

Dřevo 17 02 01 ostatní 

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

Železo a ocel 17 04 05 ostatní 

Směsné kovy 17 04 07 ostatní 
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Název druhu odpadu 
Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 ostatní 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (zemina 

neobsahující nebezpečné látky)  
17 05 04 ostatní 

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

Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a 

demoličních) obsahujících nebezpečné látky  
17 09 03 nebezpečný 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 ostatní 

Směsný komunální odpad 20 03 01 ostatní 

 

Odpady vznikající za provozu záměru 

 

Provoz záměru nebude oproti stavu bez realizace záměru znamenat žádnou změnu 

produkovaných druhů odpadů. To znamená, že i po realizaci záměru budou produkovány 

stejné druhy odpadů jako dosud. 

 

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny hlavní druhy odpadů, jejichž vznik se na 

základě zkušeností předpokládá za provozu záměru. Výčet odpadů v tabulce nemůže být 

úplný ani definitivní. Nelze vyloučit, že za provozu objektu mohou vzniknout i odpady, 

které budou zařazeny pod jiná katalogová čísla, než jsou v tabulce uvedena. Stejně tak ale 

nemusí některé odpady uvedené v tabulce za provozu vzniknout. 

 

Tabulka B10 Přehled odpadů produkovaných za provozu 

Název druhu odpadu 
Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
08 01 11 nebezpečný 

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

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
08 01 17 nebezpečný 

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod 

číslem 08 01 17 
08 01 18 ostatní 

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
08 04 09 nebezpečný 

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 
08 04 09 

08 04 10 ostatní 

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 13 02 05 nebezpečný 

Jiné motorové, převodové, mazací oleje 13 02 08 nebezpečný 

Plastové obaly 15 01 02 ostatní 

Dřevěné obaly 15 01 03 ostatní 

Směsné obaly 15 01 06 ostatní 

Železné kovy 16 01 17 ostatní 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod 

čísly 16 02 09 až 16 02 12 
16 02 13 nebezpečný 

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 16 02 14 ostatní 
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Název druhu odpadu 
Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (pouze při provádění oprav 

a stavebních úprav) 
17 09 04 ostatní 

Papír a lepenka 20 01 01 ostatní 

Sklo 20 01 02 ostatní 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 nebezpečný 

Baterie a akumulátory zařazené po čísly 16 06 01, 16 06 02 

nebo 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 

baterie 
20 01 33 nebezpečný 

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 20 01 34 ostatní 

Směsný komunální odpad 20 03 01 ostatní 

Uliční smetky 20 03 03 ostatní 

Objemný odpad 20 03 07 ostatní 

 

B.III.4.2. Množství odpadu 
 

Odpady vznikající při výstavbě záměru 
 

V následující tabulce jsou uvedeny orientační odhady množství vybraných odpadů, které 

vzniknou v průběhu stavebních prací. U odpadů, pro které nebyly v době zpracování 

oznámení k dispozici dostatečné informace nebo jejichž výskyt bude nahodilý, nebylo 

množství stanovováno a tyto odpady nejsou v tabulce uvedeny. 

 

Tabulka B11 Přehled výměr hlavních druhů odpadů z demolice a výstavby záměru 

(orientační odhad) 

Název druhu odpadu 
Katalogové 

číslo 

Předpokládané 

množství odpadu 

v období stavby 

Plastové obaly 15 01 02 0,1 – 0,2 t 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

(zemina neobsahující nebezpečné látky) 
17 05 04 250,0 – 275,0 t 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 2,0 – 3,0 t 

Směsný komunální odpad 20 03 01 0,3 – 0,5 t 

 

Odpady vznikající za provozu záměru 
 

Provoz záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” nebude oproti stavu bez 

realizace žádnou záměru znamenat změnu druhů odpadů ani způsobu nakládání s nimi. 

Jedinou změnou při nakládání s odpady může být mírný nárůst množství plastových 

odpadů (balící plastové fólie). Nárůst množství plastových odpadů bude nejvýše 0,5 m
3
 

měsíčně. Plastové odpady jsou v současnosti vykupovány specializovanou firmou. Způsob 

nakládání s plastovými odpady se po realizaci záměru nezmění. Množství ostatních odpadů 

se v souvislosti s realizací záměru nezmění nebo se změní zcela zanedbatelně. 
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B.III.4.3. Způsob nakládání s odpadem 
 

Období výstavby záměru 
 

Dodavatel stavby, jako původce odpadů, bude s odpady nakládat v souladu s legislativou 

platnou v době stavby. Pokud bude v době stavby platit stávající legislativa, bude 

dodavatel stavby nakládat s odpady v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP číslo 381/2001 Sb., kterou se vydává 

Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláškou MŽP číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Při výstavbě záměru bude zejména zajištěno, že: 

 Ve fázi přípravy stavby budou uzavřeny smluvní vztahy se specializovanými 

odbornými firmami, zabezpečujícími nakládání s odpady a jejich odstraňování. 

 Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn 

a shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů. 

 S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností  

 Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů 

nebo stavební firmy. 

 Vytříděné nebezpečné odpady budou ukládány do speciálních nádob dodaných jejich 

odběratelem (odběrateli). 

 Vybrané druhy stavebních odpadů, jako je výkopová zemina, budou nakládány přímo 

na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku na řízenou skládku v předem 

určené lokalitě. 

 Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, 

aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do 

životního prostředí. 

 Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 

nedocházelo k nepříznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu 

na okolní prostředí. 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. 

 

Období provozu záměru 

 

Realizace záměru neovlivní způsob nakládání s odpady. Způsob nakládání s odpady se 

bude odvíjet od skutečných vlastností odpadů. Odstraňování odpadů z území a objektu 

záměru bude zajištěno dodavatelsky, za úplatu. K odvozu a odstranění veškerých 

komunálních a tříděných odpadů budou využívány služby odborných svozových firem, 

které budou mít nezbytné souhlasy k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu příslušných druhů odpadů. Součástí záměru nebude vlastní zařízení na 

zneškodňování odpadů (skládka, spalovna). 
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Nakládání s odpadem z provozu záměru se bude řídit zejména následujícími obecnými 

pravidly: 

 Odpad bude tříděn. 

 Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech do sběrných nádob, 

jejichž typ je dohodnut se společnostmi, které zajišťují odvoz a odstranění odpadu. 

 Vytříděný směsný odpad se bude odkládat do označených sběrných nádob. 

 Do sběrných nádob budou ukládány pouze složky odpadu odpovídající označení 

sběrné nádoby. 

 Frekvence a způsob svozu, stejně jako způsob využití a zneškodnění odpadu je 

dohodnut se svozovými společnostmi. 

 Odpady z údržby a oprav zajišťovaných externími firmami budou shromažďovány 

servisními firmami, které je budou odvážet k odstranění (za úplatu komerčními 

firmami oprávněnými k nakládání s těmito odpady). 

 

B.III.4.4. Odpady vzniklé po dožití stavby 

 

Po dožití stavby bude nutno všechny stavební materiály, technologická zařízení a odpady 

vhodným způsobem odstranit v souladu s legislativou platnou v době jejího odstranění. 

Odpady bude nutno v maximální možné míře roztřídit a dále znovu využít nebo recyklovat 

(například betonové a ocelové konstrukce, železné a neželezné kovy, kabely a další). 

Odpady, které nebude možno znovu využít ani recyklovat, budou odstraněny v souladu 

s aktuálním zákonem o odpadech. 

 

B.III.5. Hluk 

 

Hluk související s provozem záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” byl ve 

fázi identifikace možných vlivů stavby a provozu záměru vyhodnocen jako jeden 

z potenciálních faktorů ovlivnění životního prostředí. Z tohoto důvodu byla v září roku 

2014 zpracována specializovaná hluková studie (Balahura, 2014), která je v plném rozsahu 

uvedena v příloze číslo 3 tohoto oznámení. Hluková studie byla vypracována pro zjištění 

vlivu realizace záměru na akustickou (hlukovou) situaci v zájmovém území a v jeho okolí. 

 

Předmětem této kapitoly je identifikovat a popsat hlavní zdroje hluku související 

s výstavbou a provozem záměru. Hlavní výsledky a závěry hlukové studie týkající se 

hlukové zátěže související s výstavbou a provozem záměru jsou uvedeny v kapitole 

D.I.4.1. Vlivy na hlukovou situaci.  

 

B.III.5.1. Hluk v období výstavby 

 

S ohledem na minimální rozsah výstavby a její charakter (výkopy pro základové patky 

a betonové pasy, uložení prefabrikovaného železobetonového základového prahu, montáž 

haly), nebyl hluk z provádění stavebních prací předmětem hodnocení. Pokud jde o hluk ze 

stavební dopravy, bylo využito předběžné hodnocení vlivu stavební dopravy na akustickou 

situaci provedené v hlukové studii pro haly A a B v zájmovém území záměru. V rámci 

tohoto hodnocení byla uvažována intenzita 12 těžkých nákladních vozidel za hodinu (při 

realizaci záměru však bude dosaženo významně nižší intenzity). 
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B.III.5.2. Hluk v období provozu 
 

Zdroje hluku v období provozu 

 

V řešeném území záměru je a bude rozhodujícím zdrojem hluku automobilová doprava po 

pozemních komunikacích. Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku (hluku) 

a posouzení vlivu provozu záměru na akustické charakteristiky okolního prostředí byly 

uvažovány stacionární a liniové zdroje hluku. 

 

Stacionární zdroje hluku 

 

Jedinými uvažovanými relevantními stacionárními zdroji hluku záměru, které mohou 

ovlivňovat akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru v zájmovém území, budou vysokozdvižné vozíky. Předpokládá se, že 

ve skladovém areálu budou současně v provozu nejvýše dva vysokozdvižné vozíky. 

V následující tabulce jsou uvedeny jejich akustické charakteristiky, reprezentované 

hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od zdroje a uvažovaná doba jejich 

pracovního nasazení během dne. Hlukové parametry předpokládaného strojního vybavení 

byly získány z odborné literatury, ze specializovaných studií a z archivu zpracovatele 

hlukové studie. 

 

Tabulka B12 Charakteristika uvažovaných stacionárních zdrojů hluku skladového 

areálu v obci Zápy 

Stroj 
Nasazení 

během dne 

Hladina akustického tlaku zdroje 

LpA [dB(A)] ve vzdálenosti 1 m 

Vysokozdvižný vozík 
2 ks (nejvýše) 

5 hod 
85 dB 

 

Liniové zdroje hluku 
 

Hlavním liniovým zdrojem hluku za provozu záměru bude obslužná automobilová doprava 

vyvolaná provozem záměru na komunikacích v jeho okolí. Zdrojovou a cílovou dopravu 

záměru (dopravu vyvolanou provozem záměru) budou tvořit především lehké nákladní 

automobily obsluhující skladové haly a osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků. 
 

Údaje o dopravě v zájmovém území a dopravě vyvolané provozem záměru jsou jak pro 

stav bez realizace záměru, tak pro stav po realizaci záměru uvedeny výše v kapitole 

oznámení „B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“. Při modelových výpočtech 

hlukové (akustické) situace v zájmovém území pro realizaci záměru a v jeho okolí byly 

uvažovány průměrné hodnoty rychlosti pohybu silniční dopravy uvedené v tabulce B13 na 

následující straně. 
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Tabulka B13 Uvažované hodnoty průměrné rychlosti dopravy během denní doby na 

jednotlivých komunikacích 

Komunikace  
Průměrná rychlost [km/h] 

OA NA 

II/101 50 45 

III/10160 45 40 

Rychlostní silnice R10 115 95 

Účelová/areálová komunikace  30 30 
 

Plošné zdroje hluku 
 

Plošné zdroje hluku nejsou v rámci provozu záměru “Přístavba haly C – změna dokončené 

stavby” uvažovány. 
 

B.III.6. Vibrace 
 

S ohledem na charakter záměru (montovaná hala na jednoduchých základech - betonových 

pasech a základových patkách) se žádné významnější zdroje vibrací v období výstavby 

záměru nepředpokládají. Vibrace v okolí stavby by mohly při jízdě na nerovném povrchu 

vozovek způsobit nákladní automobily. Stavební práce budou prováděny tak, aby bylo 

minimalizováno přenášení případných vibrací na pracovníky a aby nedocházelo 

k poškozování hmotného majetku uvnitř nebo vně území záměru. 
 

Za provozu se v objektu záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” 

nepředpokládají žádné významnější zdroje vibrací. 

 

B.III.7. Doplňující údaje 

 

B.III.7.1. Záření 

 

Záření ionizující 

 

V technologii záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” nebude zabudováno 

žádné zařízení, které by emitovalo radioaktivní či jiné ionizující záření a ani provozem 

zařízení nebude k emisi záření docházet. 

 

Záření neionizující 

 

Součástí záměru nebudou otevřené generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí. 

Výstavbou ani provozem záměru nebude emitováno neionizující elektromagnetické záření 

v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo vně území záměru. 

Území záměru není situováno do oblasti vystavené působení externích zdrojů vysokých 

a velmi vysokých frekvencí. V rámci stavby nebude nutno realizovat opatření, která by 

vyloučila indukovaná elektromagnetická pole překračující přípustné hodnoty. 
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B.III.7.2. Zápach 

 

Výstavba ani provoz záměru nebudou zdrojem obtěžujícího zápachu.  

 

B.III.7.3. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

 

Výstavba záměru nebude znamenat významné terénní úpravy. Terénní úpravy budou 

spočívat pouze v odtěžení zeminy v místech pro základové patky a betonové pasy 

přístavby haly C a v úpravě terénu v ploše budoucího přístavku a části zpevněných ploch.  

 

Výstavba záměru bude znamenat pouze zcela nevýznamný zásah do krajiny. Realizací 

záměru nedojde ke změně charakteru stávajícího zcela antropogenně ovlivněného 

(přeměněného) území. Bude se jednat o přístavbu stávající skladové haly, která prakticky 

nezmění její stávající vzhled. Stávající hala je situována v zastavěném území obce Zápy, 

ve skladovém areálu v sousedství areálu bývalého zemědělského družstva. 

 

B.III.8. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

 

B.III.8.1. Období výstavby 

 

Během výstavby záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” se uvažují 

následující rizika: 

 individuální riziko pracovního úrazu pro zaměstnance na pracovišti 

 riziko úniku ropných látek z dopravního prostředku nebo stavebního stroje na 

staveništi nebo na příjezdové komunikaci ke staveništi 

 riziko požáru. 

 

Při provádění stavby by mohlo dojít k úniku paliva nebo mazacího či hydraulického oleje 

ze stavebního stroje nebo nákladního automobilu. Případná havárie by byla neprodleně 

odstraněna běžnými prostředky pro likvidaci následků havárie tohoto typu. Kontaminovaná 

stavební suť nebo zemina by byla odtěžena, uložena do nepropustného kontejneru 

a předána specializované firmě k odstranění podle úrovně kontaminace (biodegradace, 

uložení na vhodnou skládku, spálení ve spalovně nebezpečných odpadů). Vzhledem 

k použitým technologiím a rozsahu výstavby bude riziko takové havárie minimalizováno. 

 

Příčinou vzniku požáru na stavbě může být například zkrat v elektrickém zařízení nebo 

kabelových rozvodech, vznícení hořlavé látky při poruše stavebního stroje nebo zapálení 

hořlavého materiálu při nedodržení stavební kázně a předepsaných pracovních postupů na 

staveništi (zejména požár v důsledku nepozornosti nebo nekázně při svařování). S ohledem 

na charakter stavby (výkopy, betonáž, montáž přístavku haly) bude riziko požáru omezené. 

 

Vedení stavby bude dbát na to, aby stavba byla prováděna v souladu s platnými předpisy 

a normami a přijme taková preventivní opatření, aby pravděpodobnost vzniku havárií 

v průběhu stavby byla minimalizována. 
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B.III.8.2. Období provozu 
 

Provoz záměru nebude představovat pro jeho zaměstnance a návštěvníky ani pro 

obyvatele, zaměstnance a návštěvníky okolních objektů žádná významná rizika. Záměr 

bude splňovat veškeré platné právní a technické normy pro ochranu zdraví a životního 

prostředí a jeho provoz bude zajištěn tak, aby možnost vzniku nepředvídaných událostí 

byla minimalizována. Riziko bezpečnosti provozu by tedy představovala pouze havárie 

nebo mimořádná událost. V přístavku haly C nebudou skladovány nebezpečné látky ani 

přípravky. 

 

Možnost vzniku havárií 
 

V níže uvedené tabulce jsou shrnuty uvažované typy nežádoucích událostí, ke kterým by 

mohlo dojít vzhledem k typu a rozsahu činností prováděných v objektu záměru, včetně 

druhu možného rizika, které by tato nežádoucí událost znamenala. Všechny vyjmenované 

nežádoucí události by znamenaly i ekonomické riziko. 

 

Tabulka B14 Přehled možných nežádoucích událostí 

Typ možných nežádoucí události Druh rizika* 

Požár Individuální riziko, (environmentální riziko)  

Únik plynu a výbuch plynu 
Individuální riziko, hromadné riziko, 

(environmentální riziko) 

Zkrat v elektrickém zařízení nebo 

kabelových rozvodech a případný požár 
Individuální riziko, (environmentální riziko) 

Úder blesku Individuální riziko 

* V tabulce uváděné individuální riziko představuje riziko osoby v blízkosti zdroje rizika. 
Hromadné riziko je riziko, jemuž může být vystavena skupina osob ovlivněných nežádoucí 

událostí. Environmentální riziko představuje riziko poškození životního prostředí. V závorce 

uvedená rizika jsou málo pravděpodobná 

 

Následky havárií, preventivní opatření 

 

1) Požár 

 

Hlavní příčiny vzniku požáru mohou být následující: 

 selhání lidského faktoru - nesprávná manipulace s ohněm nebo hořlavou látkou, 

nesprávná manipulace při sváření a podobně 

 zkrat v elektrickém zařízení nebo kabelových rozvodech 

 únik a vznícení hořlavé látky v důsledku poruchy zařízení (například pohonných 

hmot z nádrže motorového vozidla nebo vysokozdvižného vozíku) 

 únik plynu a následný výbuch. 

 

Pravděpodobnost vzniku požáru bude díky technickému provedení stavby a použitým 

materiálům velmi malá. Rovněž pravděpodobnost vzniku požáru automobilu nebo 

vysokozdvižného vozíku bude vzhledem k jejich technickým parametrům minimální. 
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Dopady případného požáru v objektu nebo automobilu by byly minimalizovány použitím 

hasebních prostředků umístěných přímo v halách a zamezením šíření požáru. V případě 

požáru budou vždy neprodleně přivoláni hasiči a v případě potřeby také záchranná služba. 

 

2) Únik plynu a výbuch plynu 

 

Při poruše plynového rozvodu nebo plynového zařízení, případně při pochybení obsluhy by 

mohlo dojít k úniku plynu do okolního prostředí. Pokud by koncentrace plynu v ovzduší 

překročila mez výbušnosti, mohlo by při styku s ohněm nebo elektrickou jiskrou dojít 

k výbuchu. 

 

V případě úniku plynu bude neprodleně uzavřen přívod plynu, objekt bude evakuován 

a porucha bude odborně odstraněna. V případě, že by došlo k výbuchu plynu a následnému 

požáru, byli by přivoláni profesionální hasiči a záchranná služba a postupovalo by se podle 

havarijních a evakuačních plánů. 

 

3) Zkrat v elektrickém zařízení nebo kabelových rozvodech a případný následný požár 

 

Dle rozsahu havárie by byly vypnuty příslušné jističe a porucha by byla odborně 

odstraněna. Případný požár by byl v rámci možností uhašen vlastními silami, ale vždy by 

byli z bezpečnostních důvodů přivoláni také hasiči. V případě potřeby by byla přivolána 

také záchranná služba. 

 

4) Úder blesku 

 

Záměr “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” bude vybaven bleskosvodným 

zařízením se zemnící soustavou, které bude provedeno v souladu s ČSN 62305 - mřížová 

hromosvodná soustava. Přístavba skladové haly bude tvořena kovovou konstrukcí, která 

bude řádně propojena a připojena na uzemnění skladových hal. Uzemnění haly bude tvořit 

připojení na uzemňovací tyče. Pravděpodobnost negativních dopadů úderu blesku tak bude 

minimalizována. 
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Obecně je ÚSES tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených 

biokoridory. Rozlišují se místní (lokální), regionální a nadregionální systémy ekologické 

stability. V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou 

vymezována takzvaná biocentra a biokoridory. 

 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 

biodiverzity, rozmanitosti ekosystémů a biologické rozmanitosti, která je definována jako 

variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 

druhů i mezi druhy. V zájmovém území pro realizaci připravovaného záměru ani v dosahu 

jeho přímých vlivů se nenachází žádný prvek ÚSES.  

 

C.1.2. Zvláště chráněná území 

 

C.1.2.1. Zvláště chráněná území přírody 

 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem číslo 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V dosahu záměru a jeho možných přímých 

vlivů se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území (národní park, chráněná 

krajinná oblast) ani maloplošné zvláště chráněné území (národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památka, přírodní památka, přírodní rezervace) ve smyslu zákona číslo 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.1.2.2. Natura 2000 

 

V zájmovém území pro realizaci záměru ani v dosahu jeho možných vlivů neleží žádný 

z prvků soustavy Natura 2000 (soustavy chráněných území evropského významu 

vyhlášených podle požadavků směrnice 79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS 

o stanovištích). Nejblíže k území pro realizaci záměru se nachází evropsky významná 

lokalita (EVL) CZ0214004 Černý Orel, jejíž hranice leží v nejkratší vzdálenosti zhruba 

3,5 km severovýchodně od lokality záměru.  

 

C.1.2.3. Jiná zvláště chráněná území 

 

Lokalita pro realizaci záměru nezasahuje do území chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV) ve smyslu zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Území záměru nezasahuje ani do 

chráněného ložiskového území (CHLÚ) ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.  
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C.1.3. Přírodní parky  
 

Území přírodních parků jsou z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu oproti okolí 

nadprůměrně hodnotná a plní hlavně významné ekologické a rekreační funkce. 

V zájmovém území určeném pro realizaci záměru ani v dosahu jeho přímých vlivů se 

nenalézá žádný přírodní park. 
 

C.1.4. Významné krajinné prvky a památné stromy 
 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován paragrafem 3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze 

zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, ale i vybrané 

charakteristické antropogenní prvky krajiny (nádrže). 
 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy 

a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 

zahrad a parků. 
 

V zájmovém území záměru ani v dosahu jeho přímých vlivů se nenachází žádný významný 

krajinný prvek dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., ani významný krajinný prvek registrovaný 

dle § 6 téhož zákona. 
 

Památné stromy 
 

V území pro realizaci záměru ani v dosahu jeho možných přímých vlivů se nenacházejí 

žádné památné stromy. 
 

C.1.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

Celé území obce Zápy je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy. Veškeré stavby, při nichž 

dochází k zemním pracím, podléhají stanovisku AV ČR – Archeologického ústavu, 

Letenská 4, Praha 1, který stanoví bližší podmínky, to znamená zejména povinnost ohlásit 

včas provedení zemních prací, umožnění záchranného archeologického průzkumu (bude-li 

nařízen) a obecnou povinnost ohlášení náhodných archeologických nálezů. 
 

Zájmové území pro realizaci záměru spadá dle Státního archeologického seznamu (SAS) 

České republiky do I. kategorie území s archeologickými nálezy, to znamená území 

s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 

nálezů. 
 

C.1.6. Území hustě zalidněná 
 

Zájmové území pro realizaci záměru není obydleno. Okolí zájmového území není územím 

s vysokou hustotou obyvatel.  
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C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

 

Z hlediska celkové imisní zátěže v ovzduší lze zájmové území záměru charakterizovat jako 

mírně až středně zatížené. Na základě pětiletých průměrných koncentrací sledovaných 

znečišťujících látek za roky 2009 – 2013 lze konstatovat, že imisní limity jsou v zájmovém 

území plněny u všech znečišťujících látek v ovzduší, s výjimkou benzo(a)pyrenu. 

V lokalitě je mírně překročen imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu 

v částicích PM10. Jedná se o stav typický pro většinu obydlených území. 

 

Na základě provedených modelových výpočtů akustické situace v zájmovém území je 

v současnosti možno hodnotit část zájmové lokality jako území zatížené hlukem. Zvýšené 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku (hluku) překračující hygienické limity se vyskytují 

v obci Zápy podél silnic druhé a třetí třídy, které procházejí obcí (II/101, III/10160). Tato 

skutečnost je dána jednak intenzitami dopravy a jednak malým odstupem objektů od 

komunikací. 

 

Vlastní zájmovém území pro realizaci záměru nevykazuje nadměrnou hlukovou zátěž. 

Hygienický limit hluku pro provoz automobilové dopravy na účelových komunikacích 

a pro provoz technologických zdrojů hluku (50 dB pro denní dobu) je splněn. V noční době 

je hodnocený areál mimo provoz. 

 

C.1.9. Staré ekologické zátěže 

 

V zájmovém území pro realizaci záměru nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže 

ve smyslu kontaminace půdy nebo podzemní vody jako důsledku předcházejících činností 

na lokalitě. Vzhledem k předchozímu využívání pozemků se v zájmovém území žádná 

významná kontaminace nepředpokládá. Nelze však zcela vyloučit omezenou lokální 

přípovrchovou kontaminaci. Taková kontaminace by však nepředstavovala riziko pro 

životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 

V souvislosti s realizací záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” se 

nepředpokládá, že by některá složka životního prostředí mohla být významně ovlivněna. 

Následující informace o jednotlivých složkách životního prostředí jsou tedy uvedeny pouze 

pro informaci. 

 

C.2.1. Ovzduší a klima 

 

C.2.1.1. Klima 

 

Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1975) zájmové území záměru řazeno mírně teplé 

klimatické oblasti T2, jejíž podrobnější klimatické charakteristiky území jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka C1 Klimatická charakteristika zájmového území dle Quitta (1975) 

Charakteristika Hodnota 

Počet letních dnů 20 – 30 

Počet dnů s teplotou 10
o
C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 –130 

Počet ledových dnů 40 – 50 

Průměrná teplota v lednu -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci 16 – 17 °C 

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu 6 – 7 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 450 – 500 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 – 100 

Počet dnů zamračených 150 – 160 

Počet dnů jasných 40 – 50 
 

C.2.1.2. Klimatické faktory a rozptylové podmínky 
 

Z klimatologických charakteristik ovlivňuje rozptylové podmínky a imisní situaci 

v zájmovém území zásadním způsobem proudění vzduchu. Vlastní proudění vzduchu 

v zájmovém území je významně ovlivněno zejména konfigurací terénu a místně může být 

ovlivněno zástavbou. 
 

Proudění vzduchu 
 

Směr a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají 

rozhodující podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na přenosu a rozptylu cizorodých 

látek obsažených v ovzduší. Podílí se na difúzi lokálního měřítka při bezvětří i na přenosu 

škodlivin globálního charakteru. Na přenos a rozptyl emisí znečišťujících látek mají přímý 

vliv obě složky větru, jak směr, tak i rychlost. Přitom zejména rychlost proudění je výrazně 

proměnlivým prvkem. 
 

Pro charakterizaci proudění vzduchu v daném území lze využít větrnou růžici, která 

popisuje proudění za různých rozptylových podmínek. Základním meteorologickým 

podkladem modelových výpočtů imisní zátěže byly větrné růžice pro danou oblast, 

zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem. Větrná růžice, použitá v modelu 

ATEM, byla rozdělena na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, ..., SZ, SSZ), tři 

třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s
-1

) a pět tříd stability. 
 

Celková podoba větrné růžice platné pro zájmové území pro výstavbu záměru “Přístavba 

haly C – změna dokončené stavby” je uvedena v tabulce na následující straně. Graficky je 

celková podoba větrné růžice znázorněna v obrázku uvedeném pod tabulkou. Z tabulky 

a větrné růžice je patrné, že pro lokalitu je typické pomalé a středně rychlé proudění 

západních a východních směrů s velmi omezeným zastoupením větrů ve třídě rychlosti 

11 m.s
-1

 (1,78 % roční doby) a současně s relativně velkým zastoupením dní s bezvětřím 

(16,96 % roční doby).  

 



 
Oznámení záměru 
“Přístavba haly C – změna dokončené stavby”  
 

                                                                             

 
Říjen 2015   
Číslo úkolu: 2014-S-07 

45  

Tabulka C2 Celková podoba větrné růžice platné pro zájmové území (% roční doby) 

TR Směr a četnost větrů 
CALM součet  

m·s
-1 

S SSV SV VSV V VJV JV JJV J JJZ JZ ZJZ Z ZSZ SZ SSZ 

1,7 1,36 1,70 2,05 3,66 5,27 3,84 2,41 2,17 1,93 2,66 3,39 4,48 5,56 4,17 2,78 2,07 16,96 66,42 

5,0 0,63 0,77 0,91 2,02 3,13 2,30 1,48 1,02 0,57 1,50 2,43 3,55 4,68 3,39 2,09 1,36 0,00 31,80 

11,0 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,11 0,11 0,06 0,01 0,10 0,19 0,22 0,26 0,20 0,14 0,08 0,00 1,78 

 2,01 2,51 3,01 5,76 8,51 6,25 4,00 3,25 2,50 4,25 6,00 8,25 10,50 7,75 5,01 3,51 16,96 100,00 

TR - třídní rychlost větru 
Calm – podíl výskytu bezvětří 

 

Obrázek C1 Grafická podoba celkové větrné růžice 

Převládající směry proudění větru pro tři třídy proudění
v  l o k a l i t ě  z á m ě r u  
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C.2.1.3. Kvalita ovzduší 

 

Pro kvalifikovaný odhad stávajícího stavu znečištění ovzduší (imisního pozadí) 

v zájmovém území pro výstavbu záměru byly použity pětileté průměry koncentrací 

znečišťujících látek (od roku 2009 do roku 2013) publikované ČHMÚ. Území republiky je 

rozděleno na čtverce s rozměrem 1 × 1 km a v každém z nich jsou stanoveny průměrné 

pětileté koncentrace pro relevantní znečišťující látky v ovzduší. Záměr se nachází ve 

čtverci 477559. Pětileté průměry za roky 2010 – 2014 zde dosahovaly hodnot uvedených 

v následující tabulce. 
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Tabulka C3 Hodnoty pětiletých průměrů koncentrací zaznamenané ve čtverci č. 477559 

Znečišťující 

látka 
Veličina Jednotka 

Zájmové 

území 

Imisní 

limit 

Podíl na  

imisním limitu  

Oxid dusičitý roční průměr µg.m
-3

 17,6 40 44,0 

Oxid siřičitý 4. nejvyš. denní průměr µg.m
-3

 20,6 125 16,5 

Částice PM10 roční průměr µg.m
-3

 25,5 40 63,8 

Částice PM10 36. nejvyš. denní průměr µg.m
-3

 47,4 50 94,8 

Částice PM2,5 roční průměr µg.m
-3

 17,8 25 71,2 

Benzen roční průměr µg.m
-3

 1,5 5 30,0 

Benzo(a)pyren roční průměr ng.m
-3

 1,22 1 122,0 

Arsen roční průměr ng.m
-3

 1,84 6 30,7 

Kadmium roční průměr ng.m
-3

 0,54 5 10,8 

Olovo roční průměr ng.m
-3

 6,6 500 1,3 

Nikl roční průměr ng.m
-3

 1,5 20 7,5 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit. 

 

Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, jsou ve stávajícím stavu splněny imisní limity 

pro všechny sledované znečišťující látky v ovzduší, s výjimkou benzo(a)pyrenu. V lokalitě 

je překročen imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v částicích PM10, 

k jehož imisní situaci se podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší pouze přihlíží. 

Jedná se o stav typický pro většinu obydlených území. 

 

C.2.2. Půda 

 

Plochy pro realizaci záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” jsou 

v současnosti představovány zpevněnými plochami a jsou užívány jako nekryté skladovací 

a manipulační plochy. Původní půdní pokryv byl v minulosti zcela odstraněn v důsledku 

stavebních činností a nahrazen antropogenními navážkami a zpevněnými plochami. 

Kontaminace půdy v zájmovém území pro realizaci záměru se nepředpokládá. 

 

Plochy pro realizaci záměru nejsou chráněny jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani jako 

pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Pozemky jsou v současné době 

kategorizovány v katastru nemovitostí podle druhu pozemku jako ostatní plocha a jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Podle způsobu využití jsou tyto pozemky zařazeny jako jiná 

plocha. 

 

C.2.3. Voda 

 

Hydrologicky náleží zájmové území pro realizaci záměru k povodí Labe, respektive 

k dílčímu povodí číslo hydrologického pořadí (č.h.p.) 1-05-04-004 (Zelenečský potok od 

Svémyslické svodnice po ústí). Zájmové území je odvodňováno do Zelenečského potoka. 

Vlastním územím záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází 

se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Zájmové území neleží 

v záplavovém území ani v oblasti CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). 
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

Geomorfologické poměry 

 

Podle geomorfologického členění České republiky je zájmové území řazeno do 

Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast 

Středočeská tabule, celku Středolabská tabule. Mimo údolí Zelenečského potoka je reliéf 

terénu plochý, velmi mírně zvlněný, velmi málo členitý. Nejvyšší vrcholy v blízkém okolí 

dosahují mírně nad 200 m n.m. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 170 – 

175 m n.m. 

 

Geologické poměry 

 

Geologicky náleží zájmové území k České křídové tabuli. Jsou zde zastoupeny především 

horniny cenomanu – pískovce s vložkami jílů. Horniny cenomanu jsou poměrně hojně 

prostoupeny horninami algonkia a ordoviku (algonkické břidlice a droby a ordovické 

břidlice a křemence). 

 

Podložní horniny cenomanu jsou překryty kvartérními písčitými a písčito-stěrkovitými 

sedimenty říční terasy Labe o mocnosti 5 – 10 m. Jedná se o jemnozrnné až hrubozrnné 

písky, ve spodních partiích s příměsí drobného a ojediněle i hrubého štěrku. Na bázi jsou 

uloženy místy i vrstvy písčitých štěrků. Při povrchu jsou písky více či méně zahliněny, 

s přibývající hloubkou jílovité složky ubývá. 

 

Hydrogeologické poměry 

 

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí rajónu „Kvartérní uloženiny 

Labe mezi Nymburkem a Mělníkem a na dolní Jizeře“. Zájmové území je na podzemní 

vodu poměrně bohaté, zejména v místech s mocnější vrstvou zvodnělých písků a písčitých 

štěrků. Relativně nepropustné podloží zde tvoří cenomanské pískovce. Hladinu podzemní 

vody je možno očekávat v hloubce přibližně 2 až 3 m pod terénem.  

 

Seizmické poměry 

 

Zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projevů. Podle ČSN 73 0036 se 

zájmové území nachází ve vymezené Seizmické oblasti, v níž lze očekávat otřesy 

s makroskopickou intenzitou 5 stupně dle stupnice MSK-64 (v ČR se vyskytují 

makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupně). Podle ČSN P ENV 1998-1-1 spadá zájmové 

území do Seizmické zóny H, ve které je dosahováno nejnižších seizmických hodnot. 

 

C.2.5. Akustická (hluková) situace 

 

Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území pro realizaci záměru a v jeho okolí je hluk 

z automobilové dopravy. Stávající stav akustické situace (rok 2014) v zájmovém území pro 

výstavbu záměru byl zjištěn matematickým modelováním. Pro zjištění stávající akustické 

(hlukové) situace v zájmovém území pro realizaci záměru byly použity údaje o intenzitách 

dopravy za rok 2014. 
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Vypočtené hladiny LAeq (dB) akustického tlaku (hluku) z dopravy jsou pro stávající 

akustickou situaci v zájmovém území v denní a noční době uvedeny v následující tabulce. 

V tabulce jsou uvedeny také hodnoty hygienických limitů hluku uvažované pro jednotlivé 

chráněné venkovní prostory staveb zájmového území. 
 

Tabulka C4  Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

pro stav v roce 2014 

Číslo ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 1 
2.0 59.2 51.6 27.6 19.2 39.3 59.3 51.6 

4.0 59.7 52.0 29.2 20.8 40.0 59.8 52.0 

RB 2 1.5 66.6 59.0 25.5 17.4 36.7 66.6 59.0 

RB 3 1.5 64.3 56.6 33.4 25.3 25.9 64.3 56.6 

RB 4 1.5 66.6 58.8 44.2 36.1 18.4 66.6 58.9 

RB 5 
1.5 65.3 57.5 46.8 38.3 16.7 65.3 57.6 

4.0 64.6 56.9 48.1 39.5 21.1 64.7 56.9 

RB 6 1.5 50.6 43.0 60.5 52.0 20.6 61.0 52.5 

RB 7 1.5 37.4 29.8 62.6 54.1 25.7 62.6 54.1 

RB 8 1.5 39.3 31.7 64.2 55.8 38.6 64.3 55.8 

Poznámka: 

V případě překročení hygienického limitu hluku je hodnota v tabulce zvýrazněna tučným písmem.  

Celkovou hlukovou zátěž (to znamená synergický vliv uvažovaných zdrojů hluku) nelze porovnávat 
s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Hodnoty uvedené ve sloupci Celkem slouží tedy pouze pro informaci. 

 

Z analýzy výsledků modelových výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A 

(hluku) vyplývají následující závěry: 

 Akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna  

jak charakterem reliéfu a výškovými poměry řešeného území, tak i umístěním  

a vzdáleností jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k liniovým zdrojům hluku 

(silničním komunikacím). 

 V chráněném venkovním prostoru staveb umístěných v nejbližším okolí silnice 

II/101 v úseku mezi silnicí III/10160 a účelovou komunikací bývalého zemědělského 

družstva (referenční výpočtové body č. 1 až 5) dochází k překračování hygienických 

limitů hluku 60/50 dB(A) v denní a noční době. U hodnocené zástavby se hodnoty 

ekvivalentních hladin akustického tlaku A pohybují v rozpětí 59,2 – 66,6 dB v denní 

době a v rozpětí 51,5 – 59,0 dB v noční době. Výjimku tvoří pouze rodinný dům, 

označený referenčním výpočtovým bodem číslo 1, kde je hygienický limit hluku 

splněn v denní době. 

 Chráněnou zástavbu situovanou v okolí komunikace III/10160 (referenční výpočtové 

body č. 6 – 8) ovlivňuje hluk z provozu dopravy na této komunikaci. Hluková zátěž 

dosahuje v denní době úrovně 60,8 až 63,8 dB (A) a v noční době úrovně 53,6 až 

56,5 dB(A). Hygienické limity hluku pro den a noc (55/45 dB) jsou překročeny. 

 Hygienický limit hluku pro provoz automobilové dopravy na účelových 

komunikacích a pro provoz technologických zdrojů hluku (50 dB pro denní dobu) je 

splněn. V noční době je hodnocený areál mimo provoz. 
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 Vlastní zájmovém území pro realizaci záměru nevykazuje nadměrnou hlukovou 

zátěž. 

 

Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku)  

je prezentováno v příloze č. 1 k hlukové studii, která je v plném rozsahu přílohou 

oznámení číslo 3. 

 

C.2.6. Krajina 

 

Území pro realizaci záměru se nachází v zastavěném území obce Zápy, v těsné blízkosti 

areálu bývalého zemědělského družstva, který má v současnosti zčásti industriální 

charakter. Charakter antropogenně ovlivněné krajiny v blízkém okolí zájmového území pro 

realizaci záměru vytvářejí jak stávající objekty bývalého zemědělského družstva (budovy, 

silážní věže), tak objekty (administrativní objekt, skladové haly) stávajícího areálu 

společnosti PLOTSTAV s.r.o. 

 

Základní typologie krajiny použitelná pro hodnocení krajinného rázu vychází z definice tří 

účelově krajinných typů (Löw; 2003): 

 Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná), 

s dominantním až výlučným výskytem sídelních a industriálních nebo 

agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá asi 30 % území České republiky. 

 Typ B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická), 

s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem 

industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá zhruba 60 % území České republiky. 

 Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), 

s dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá přibližně 10 % 

území České republiky. 

 

Každá z těchto kategorií je podle kvalitativních ukazatelů dále dělena na 3 podkategorie: 

+    ................…….  zvýšená hodnota 

0    ..........…….......  základní hodnota 

-    ….......……....... snížená hodnota. 

 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem devět typů krajiny. V současnosti lze 

zájmové území pro realizaci záměru rámcově zařadit, ve smyslu výše uvedeného členění, 

do typu A0 (plně antropogenizovaná krajina se základní hodnotou) až A- (plně 

antropogenizovaná krajina se sníženou hodnotou). 

 

C.2.7. Flóra, fauna a ekosystémy 

 

C.2.7.1. Biogeografické začlenění 

 

Podle biogeografického členění České republiky se lokalita pro výstavbu nachází 

v bioregionu 1.5 Českobrodském, dříve sosiekoregion I/3 Polabská tabule. Podle členění 

do bioregionů ČR dle Culka (1996) je řešené území začleněno do širšího bioregionu 

Českobrodského 1.5. 
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C.2.7.2. Flóra a fauna 

 

Zájmové území pro realizaci záměru je v současnosti zcela zastavěno (kryto betonem, 

asfaltem a zámkovou dlažbou). Rovněž jeho nejbližší okolí je buď kryto zámkovou 

dlažbou, nebo je zastavěno objekty. V území záměru ani v dosahu jeho možných vlivů se 

nevyskytuje žádná flóra ani fauna. 

 

C.2.8. Hmotný majetek a kulturní památky 

 

Hmotný majetek 

 

V území dotčeném realizací záměru se, s výjimkou zámkové dlažby, nenachází žádný 

hmotný majetek. Zámková dlažba, která bude odstraněna v souvislosti s realizací záměru, 

bude dále využita. 

 

Kulturní památky 

 

V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné nemovité 

kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 

pozdějších předpisů, které by byly evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek 

(ÚSKP) České republiky. V seznamu nemovitých památek Národního památkového ústavu 

jsou v obci Zápy zapsány objekty uvedené v následující tabulce. 

 

Tabulka C5  Nemovité památky v obci Zápy  

Číslo rejstříku Obec / část obce / č.p. Památka Umístění 

42094/2-4167 Zápy tvrz, archeologické stopy - 

16351/2-2200 Zápy kostel Sv. Jakuba Většího náves 

23957/2-2789 Zápy krucifix u cesty k novému hřbitovu - 

 

Archeologická naleziště 

 

V území budoucí výstavby ani v jeho blízkosti nejsou známy žádné archeologické nálezy. 

V zájmovém území záměru nejsou evidovány archeologické lokality ve smyslu zákona 

číslo 20/1987 Sb. 

 

C.2.9. Obyvatelstvo 

 

Zájmové území pro realizaci záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” se 

nachází v okrajové severní části obce Zápy, která sousedí s relativně rozsáhlým areálem 

bývalého zemědělského družstva. Objekty v okolí záměru jsou většinou neobydlené 

a využívají se pro komerční účely. Dle dostupných údajů má obec Zápy 655 trvalých 

obyvatel. V okolí území pro realizaci záměru trvale žije několik desítek obyvatel.  
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ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  
 

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 

D.1.1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 

D.1.1.1. Vlivy na zdraví 

 

Vlastní zájmové území pro realizaci záměru není obydleno. Nejbližší trvale obývané 

objekty (rodinné domy) se nacházejí jižně až západně od zájmového území pro realizaci 

záměru, přibližně 60 m v nejkratší vzdálenosti. V rodinných domech v potenciálně 

dotčeném okolí budoucího záměru žije, dle odhadu zpracovatele oznámení, několik desítek 

trvalých obyvatel. 

 

Působení výstavby záměru na zdraví lze vzhledem k velmi omezenému rozsahu stavebních 

prací a jejich velmi krátkému trvání vyloučit. Na základě výsledků níže uvedených 

specializovaných studií je možno konstatovat, že příspěvky provozu záměru k celkové 

imisní zátěži v zájmovém území budou velmi nízké a možné vlivy provozu záměru na 

zdraví obyvatel budou nevýznamné. 

 

Působení provozu záměru na kvalitu ovzduší je podrobně vyhodnoceno v rozptylové studii, 

která je uvedena v příloze číslo 4 tohoto oznámení. Působení na hlukové (akustické) 

charakteristiky prostředí je podrobně zhodnoceno v hlukové (akustické) studii, která je 

přílohou číslo 3 oznámení. 

 

D.1.1.2. Sociální a ekonomické důsledky 

 

Pracovní příležitosti a sociální důsledky 

 

Negativní sociální důsledky ani negativní vlivy na pracovní příležitosti se v souvislosti 

s realizací záměru nepředpokládají. Mírným pozitivním přínosem realizace záměru bude 

vznik dočasných pracovních příležitosti v době jeho výstavby. Počet trvalých zaměstnanců 

se v souvislosti s realizací záměru nezmění. 

 

Ekonomické důsledky 

 

Realizace záměru nebude mít negativní ekonomické důsledky. Mírně pozitivní 

ekonomické důsledky záměru lze očekávat v případě stavební firmy realizující stavbu 

záměru a u jejích dodavatelů. Realizace záměru bude rovněž mít mírně pozitivní 

ekonomické důsledky pro provozovatele skladového areálu, a to v důsledku snížení ztrát 

zboží. Ztráty zboží budou sníženy díky lepšímu uskladnění zboží, které je v současnosti 

skladováno na terénu před halou C, to znamená bez ochrany před povětrnostními vlivy. 
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D.1.1.3. Ovlivnění faktoru psychické pohody 

 

Období výstavby 

 

S ohledem na umístění staveniště uvnitř skladového areálu, omezený rozsah stavby 

a způsob jejího provádění (založení stavby na patkách a pasech, jednoduchá montovaná 

stavba) lze konstatovat, že vlivy provádění stavby a stavební dopravy na psychickou 

pohodu obyvatel budou zcela nevýznamné. Krátkodobé mírné snížení faktoru pohody 

v době výstavby by mohla představovat zvýšená prašnost při suchém a větrném počasí 

nebo, v případě deštivého počasí, přenos bláta na komunikace v okolí staveniště. 

 

Případné negativní vlivy provádění stavby na psychickou pohodu obyvatel lze významně 

omezit organizačními a technickými opatřeními. Návrh vhodných opatření na zmírnění 

možných negativních účinků stavby na životní prostředí je uveden v kapitole oznámení 

„B.I.6.6. Projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí“. Za předpokladu dodržení navržených opatření se 

žádné významné rušivé vlivy nepředpokládají. 

 

Období provozu 

 

Vlivy provozu záměru na psychickou pohodu obyvatel budou nevýznamné, protože 

realizace záměru nebude oproti stavu bez realizace záměru znamenat žádnou změnu 

charakteru stávajícího provozu v zájmovém území a současně bude znamenat jen 

nevýznamný nárůst automobilové dopravy (bez nárůstu těžké nákladní dopravy) 

a v souvislosti s tím neznatelnou změnu hlukové situace a kvality ovzduší. 

 

D.1.1.4. Vliv na pracovní prostředí 

 

Realizace záměru nebude mít významný vliv na pracovní prostředí. 

 

D.1.1.5. Vliv na proslunění a denní osvětlení 

 

Realizace záměru nebude mít významný vliv na úroveň proslunění a denního osvětlení. 

 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

D.1.2.1. Metodika modelového výpočtu imisní situace 

 

Pro výpočty imisní situace a vlivů záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém území byl použit 

model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. uveden jako jedna z referenčních 

metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Model ATEM je gaussovský 

disperzní model rozptylu znečištění v ovzduší, který hodnotí imisní situaci na základě 

podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení 

rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek 

z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid dusičitý. 
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Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Modelové 

výpočty modelem ATEM poskytují následující imisní hodnoty a informace o situaci 

v hodnoceném území: 

 průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek, 

 maximální krátkodobé koncentrace, respektive maximální hodinové hodnoty, 

 doby překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi, 

 podíly jednotlivých skupin zdrojů, 

 příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění, 

 směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací. 

 

Model ATEM umožňuje: 

 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého 

počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší, 

 výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních 

bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány například pomocí geografického 

informačního systému (GIS) a podány v mapové formě, 

 výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu, 

 výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je 

charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této 

oblasti. 

 

V modelových výpočtech není zahrnut vliv imisního pozadí. Samostatně je však provedeno 

vyhodnocení celkové úrovně znečištění ovzduší ve vztahu k imisním limitům na základě 

dat ČHMÚ a MŽP o stávající imisní zátěži v zájmovém území. 

 

D.1.2.2. Vlivy na klima 

 

Realizace záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” nebude mít vliv na klima. 

Z hlediska ovlivnění mikroklimatu lokality lze důvodně předpokládat, že uvažovaný záměr 

významným způsobem nezmění směry větrů ani způsob provětrávání zájmového území 

a jeho okolí. 

 

D.1.2.3. Vlivy na ovzduší v období provozu 

 

D.1.2.3.1. Sledované znečišťující látky 

 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného 

záměru byly v rámci modelového výpočtu sledovány průměrné roční koncentrace čtyř 

rozhodujících znečišťujících látek: oxidu dusičitého, benzenu, prachu (suspendovaných 

částic frakce PM10 a PM2,5) a benzo(a)pyrenu. Vypočteny byly také maximální hodinové 

koncentrace oxidu dusičitého. 

 

Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy stability 

a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se mohou vyskytovat 

v zájmovém území. 
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D.1.2.3.2. Výpočtová síť a výpočtové (referenční) body pro období provozu 

 

Pro vyhodnocení imisní zátěže v zájmovém území pro výstavbu záměru bylo zvoleno 

obdélníkové území o rozloze 51 ha, Výpočetní oblast byla zvolena tak, aby zahrnovala jak 

samotný záměr, tak i přilehlé okolí, které by mohlo být jeho provozem ovlivněno. 

Modelové hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 

referenčních bodů (RB) s krokem sítě 50 m. Do modelových výpočtů bylo zahrnuto 

celkem 262 referenčních bodů. Každý RB představuje místo, ve kterém jsou vypočteny 

charakteristiky znečištění ovzduší pro sledované znečišťující látky. Každý RB je definován 

svými plošnými charakteristikami v souřadném systému X, Y a výškovým parametrem Z, 

který je reprezentován nadmořskou výškou. Graficky je umístění referenčních bodů 

v zájmovém území pro výstavbu záměru znázorněno v následujícím obrázku. 

 

Obrázek D1 Rozložení referenčních bodů v modelovém hodnocení budoucí kvality 

ovzduší 

 
 

D.1.2.3.3. Imisní limity 

 

Výsledky modelových výpočtů reprezentují koncentrace znečišťujících látek ve volném 

ovzduší (imisní koncentrace znečišťujících látek) a jsou hodnoceny ve vztahu k imisním 

limitům, které určují nejvyšší přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Hodnoty imisních 

limitů jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny zákonem číslo 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, že v době plánovaného 

uvedení záměru do provozu budou platit imisní limity prezentované v následující tabulce. 
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Tabulka D1 Imisní limity pro ochranu zdraví platné pro znečišťující látky hodnocené 

v rozptylové studii (dle zákona č. 201/2012 Sb.) 

Látka Doba průměrování Imisní limit 
Maximální tolerovaný 

počet překročení za rok 

Oxid dusičitý 

(NO2) 

kalendářní rok 40 µg.m
-3

 – 

1 hod 200 µg.m
-3

 18 

Benzen kalendářní rok 5 µg.m
-3

 – 

Suspendované 

částice PM10 

kalendářní rok 40 µg.m
-3

 – 

1 den (24 hodin) 50 µg.m
-3

 35 

Suspendované 

částice PM2,5 
kalendářní rok 25 µg.m

-3
 – 

Benzo(a)pyren kalendářní rok 1 ng.m
-3

 – 

 

V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je pro některé látky stanoven 

vedle imisního limitu také tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu 

kalendářního roku. Zákon číslo č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší připouští překročení 

imisního limitu pro hodinový průměr koncentrace oxidu dusičitého (NO2) po 18 hodin za 

rok a limitu pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 pak 35x 

za rok. To znamená, že úroveň imisního limitu nesmí překročit devatenáctá nejvyšší 

naměřená hodinová koncentrace NO2 ani třicátá šestá nejvyšší naměřená denní koncentrace 

suspendovaných částic frakce PM10. 

 

D.1.2.3.4. Vyhodnocení imisních situací matematickým modelem ATEM 

 

Vyhodnocení vlivu provozu záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém území a v jeho okolí je 

provedeno v rozptylové studii (ATEM, 2014), která je přílohou číslo 4 tohoto oznámení. 

Vlivy na kvalitu ovzduší v zájmovém území po uvedení záměru do provozu byly 

hodnoceny pomocí modelu ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. uveden jako jedna 

z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

 

Pro hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území pro realizaci záměru byly použity 

u všech uvažovaných látek (NO2, PM10, PM2,5, benzen, benzo(a)pyren) jejich průměrné 

roční koncentrace (IHr). V případě oxidu dusičitého (NO2) byly použity také maximální 

hodinové koncentrace (IHk). Pro hodnocení vlivu posuzovaného záměru na imisní situaci 

v ovzduší v zájmovém území jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější průměrné 

roční koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, protože zohledňují jak vliv emisí, tak 

i průběh meteorologických parametrů během celého roku. 

 

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) naproti tomu představují hodnoty, 

vypočtené za nejhorších možných emisních a rozptylových podmínek. To mimo jiné 

znamená předpoklad, že všechny zdroje jsou v provozu současně. Dále jsou pro každé 

místo (referenční bod) samostatně modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze 

všech vypočtených kombinací je uvažována vždy ta, která je spojena s nejvyšší 

koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a meteorologických podmínek tak 

nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se však může jednat 

o kombinaci, která se v daném místě vyskytuje opakovaně. 
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Při použití maximálních krátkodobých koncentrací je rovněž třeba vést v patrnosti, že při 

grafické prezentaci jsou jejich hodnoty sice uváděny pro celé území na jednom grafickém 

výstupu, ale jsou vypočteny pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém 

území současně. Výkresy maximálních krátkodobých koncentrací tedy ukazují nejvyšší 

vypočtené hodnoty v jednotlivých místech, z nichž každá může nastat v jiné době a za 

jiných rozptylových podmínek. Hodnoty IHk proto nepředstavují souvislé pole, jako je 

tomu u ročních hodnot. 

 

Oxid dusičitý (NO2) - průměrné roční koncentrace 

 

Oxid dusičitý (NO2) - průměrné roční koncentrace - výchozí stav bez záměru 

 

Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy k celkovým průměrným ročním koncentracím 

oxidu dusičitého byl vypočten v severozápadní části výpočtové oblasti, kde se budou 

příspěvky pohybovat na úrovni 8 až 10 µg.m
-3

. Jedná se o oblast nejvíce přilehlou ke 

křížení komunikace R10 s komunikací II/101. Přímo v prostoru navrhované přístavby haly 

byly vypočteny hodnoty 8 až 9 µg.m
-3

. Obytná zástavba obce Zápy se nachází v pásmu 

příspěvku automobilové dopravy v rozmezí 3 až 7 µg.m
-3

. Vypočtené úrovně příspěvků 

automobilové dopravy v zájmovém území a v jeho okolí k celkovým průměrným ročním 

koncentracím oxidu dusičitého jsou pro stav v roce 2015 bez realizace záměru (výchozí 

stav) patrné z níže uvedeného obrázku. 

 

Obrázek D2 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým průměrným 

ročním koncentracím NO2 v roce 2015 bez záměru 
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Oxid dusičitý (NO2) - průměrné roční koncentrace - příspěvek záměru 

 

Nárůst koncentrací bude způsoben jak vyvolanou automobilovou dopravou, tak 

spalováním zemního plynu pro potřeby vytápění haly. Nejvyšší nárůst průměrných ročních 

koncentrací oxidu dusičitého vlivem uvedení přístavby do provozu byl vypočten na úrovni 

okolo 0,010 µg.m
-3

, a to v prostoru posuzované přístavby. S rostoucí vzdáleností se vliv 

záměru bude snižovat a u nejvíce ovlivněné obytné zástavbě bude nárůst činit nejvýše 

několik tisícin µg.m
-3

. Nárůsty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v roce 

2015 v důsledku uvedení záměru do provozu jsou patrné z níže uvedeného obrázku. 

 

Obrázek D3 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k průměrným ročním 

koncentracím NO2 v roce 2015 vlivem uvedení záměru do provozu 

 
 

Oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinové koncentrace 

 

Oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinové koncentrace – výchozí stav bez záměru 

 

Nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly vypočteny 

v rozmezí 70 – 80 µg.m
-3

, a to na severozápadním okraji výpočtové oblasti (podél 

komunikace R10). Přímo v prostoru navrhovaného záměru byl vypočten příspěvek 

stávající automobilové dopravy na úrovni do 60 µg.m
-3

. Vypočtené úrovně příspěvků 

automobilové dopravy v zájmovém území a v jeho okolí k celkovým maximálním 

hodinovým koncentracím oxidu dusičitého jsou pro stav v roce 2015 bez realizace záměru 

zachyceny v níže uvedeném obrázku D4. 
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Obrázek D4 Nárůst maximálních hodinových koncentrací NO2 v roce 2015 bez záměru 

 
 

Oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinové koncentrace - příspěvek záměru 

 

Změny v průběhu jednotlivých izolinií v souvislosti s uvedením přístavby do provozu 

budou velmi malé, pouze v prostoru jihovýchodně od navrhované haly dojde k posunu 

izolinie s hodnotami 55 a 60 µg.m
-3

. Nejvyšší nárůst imisních koncentrací v této lokalitě 

byl vypočten na úrovni okolo 0,6 µg.m
-3

. V ostatních částech výpočtové oblasti se bude 

nárůst krátkodobých koncentrací pohybovat pod hranicí 0,1 µg.m
-3

. Příspěvky 

automobilové dopravy ve výchozím stavu společně s příspěvkem navrhovaného záměru po 

jeho uvedení do provozu v roce 2015 jsou patrné z níže uvedeného obrázku D5. Vliv 

záměru na celkovou imisní situaci bude velmi málo významný. 

 

Benzen - průměrné roční koncentrace 

 

Benzen - průměrné roční koncentrace – výchozí stav bez záměru 

 

Nejvyšší hodnoty příspěvků automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím 

benzenu byly vypočteny na úrovni do 0,20 µg.m
-3

, a to v oblasti na severozápadě 

zájmového území, nejblíže ke křížení silnice R10 s komunikací II/101. Přímo v prostoru 

navrhovaného záměru byl vypočten příspěvek přibližně 0,07 – 0,08 µg.m
-3

. Vypočtené 

úrovně příspěvků automobilové dopravy v zájmovém území a v jeho okolí k celkovým 

průměrným ročním koncentracím benzenu jsou pro stav v roce 2015 bez realizace záměru 

patrné z níže obrázku D6 na následující straně. 
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Obrázek D5 Příspěvky automobilové dopravy ve výchozím stavu spolu s příspěvkem 

záměru k IHk NO2 po jeho uvedení do provozu v roce 2015 

 
 

Obrázek D6 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým hodnotám 
průměrných ročních koncentrací benzenu v roce 2015 bez záměru 
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Benzen - průměrné roční koncentrace - příspěvek záměru 

 

Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem emisí benzenu jsou benzínové motory (tedy jen 

osobní automobily), byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací benzenu nejvýše 

0,0002 µg.m
-3

, a to i v nejbližším okolí záměru, což je na hranici rozlišitelnosti použitého 

výpočtového modelu. Pro nízké hodnoty nejsou v tomto případě výsledky modelových 

výpočtů graficky prezentovány. 

 

Suspendované částice frakce PM10 - průměrné roční koncentrace 

 

Suspendované částice frakce PM10 - průměrné roční koncentrace - výchozí stav bez záměru 

 

Nejvyšší hodnoty příspěvků automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím 

suspendovaných částic frakce PM10 byly vypočteny na úrovni 10 – 12 µg.m
-3

, a to opět na 

severozápadě výpočtové oblasti, tedy v blízkosti křížení silnice II/101 se silnicí R10. Přímo 

v prostoru navrhované přístavby haly byly vypočteny hodnoty okolo 4,0 µg.m
-3

. 

Vypočtené úrovně příspěvků automobilové dopravy v zájmovém území a v jeho okolí 

k celkovým průměrným ročním koncentracím suspendovaných částic frakce PM10 jsou pro 

stav v roce 2015 bez realizace záměru patrné z níže uvedeného obrázku. 

 

Obrázek D7 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým hodnotám 

průměrných ročních koncentrací PM10 v roce 2015 bez záměru 
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Suspendované částice frakce PM10 - průměrné roční koncentrace - příspěvek záměru 

 

Nejvyšší nárůst hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce 

PM10 vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten podél příjezdové a odjezdové 

komunikace v blízkosti haly s navrhovanou přístavbou, a to o 0,020 – 0,025 µg.m
-3

. 

V prostoru obytné zástavby byl nejvyšší nárůst vypočten na úrovni do 0,010 µg.m
-3

. 

Nárůsty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v roce 2015 v důsledku uvedení 

záměru do provozu jsou patrné z následujícího obrázku D8. 

 

Obrázek D8 Nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v roce 2015 v důsledku 
uvedení záměru do provozu PM10 v roce 2015 

 
 

Suspendované částice frakce PM10 - maximální denní koncentrace 

 

Suspendované částice frakce PM10 - maximální denní koncentrace - výchozí stav bez 

záměru 

 

Nejvyšší hodnoty příspěvků automobilové dopravy k maximálním denním koncentracím 

suspendovaných částic frakce PM10 byly pro výchozí stav bez záměru vypočteny na úrovni 

60 až 80 µg.m
-3

, a to opět na severozápadě výpočtové oblasti, tedy v blízkosti křížení 

silnice II/101 se silnicí R10. Přímo v prostoru navrhované výstavby haly byly vypočteny 

hodnoty okolo 45 µg.m
-3

. Vypočtené úrovně příspěvků automobilové dopravy v zájmovém 

území a v jeho okolí k celkovým maximálním denním koncentracím suspendovaných 

částic frakce PM10 jsou pro stav v roce 2015 bez realizace záměru zřejmé z obrázku D9 na 

následující straně. 
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Obrázek D9 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým hodnotám 

maximálních denních koncentrací PM10 v roce 2015 bez záměru 

 
 

Obrázek D10 Vypočtené četnosti překročení imisního limitu pro maximální denní 
koncentrace PM10 v roce 2015 – stav bez záměru 
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Imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je 

stanoven ve výši 50 µg.m
-3

. Hodnoty maximálních denních koncentrací suspendovaných 

částic frakce PM10 však nelze přímo porovnávat s hodnotou imisního limitu, protože pro 

splnění limitu je určující počet překročení limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 

překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle platné legislativy je limit pro 

maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 překročen tam, kde se 

hodnoty vyšší než 50 µg.m
-3

 vyskytují více než 35× za rok. 

 

Výkres D10 na předchozí straně zachycuje počet překročení limitu pro maximální denní 

koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 ve výchozím stavu, tedy bez vlivu 

provozu navrhovaného záměru. Přímo v prostoru navrhovaného záměru byly vypočteny 

počty překročení hodnoty maximálních denních koncentrací suspendovaných částic frakce 

PM10 v rozmezí 34 – 38 případů za rok. Nejvyšší počet překročení hodnoty imisního limitu 

byl vypočten na úrovni do 70 dní v roce (v blízkosti křížení silnice II/101 se silnicí R10). 

Překročení imisního limitu bylo vypočteno přibližně na 60 % výpočtové oblasti, především 

v její západní části. 

 

Suspendované částice frakce PM10 - maximální denní koncentrace – stav po uvedení 

záměru do provozu 

 

Změny v průběhu izolinií maximálních denních koncentrací suspendovaných částic frakce 

PM10 vyvolané provozem záměru budou jen málo výrazné, nejvyšší nárůst koncentrací byl 

vypočten na úrovni 0,2 µg.m
-3

, a to v prostoru samotného záměru. Příspěvek automobilové 

dopravy k maximální denním koncentracím suspendovaných částic frakce PM10 ve stavu 

po uvedení záměru do provozu zachycuje níže výkres D11 uvedený na následující straně. 

 

Výkres D12 na následující straně pak zachycuje počet překročení imisního limitu pro 

maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 ve stavu s provozem 

záměru. Také v tomto případě se jedná o změny jen málo významné, v žádném 

výpočtovém bodě nebylo zaznamenáno zvýšení počtu překročení imisního limitu o jeden 

nebo více případů za rok. Vzhledem k uvedenému je možné vliv na kvalitu ovzduší 

považovat za přijatelný. 

 

Suspendované částice frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace 

 

Suspendované částice frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace - výchozí stav bez 

záměru 

 

Nejvyšší hodnoty příspěvků automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím 

suspendovaných částic frakce PM2,5 byly vypočteny na úrovni 3 – 4 µg.m
-3

, a to na 

severozápadě výpočtové oblasti, tedy v blízkosti křížení silnice II/101 se silnicí R10. Přímo 

v prostoru navrhované přístavby haly byly vypočteny hodnoty v rozmezí 1,0 – 1,2 µg.m
-3

.  

 

Vypočtené úrovně příspěvků automobilové dopravy v zájmovém území a v jeho okolí 

k celkovým průměrným ročním koncentracím suspendovaných částic frakce PM2,5 jsou pro 

stav v roce 2015 bez realizace záměru patrné z níže uvedeného obrázku D13. 
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Obrázek D11 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým hodnotám 

maximálních denních koncentrací PM10 – stav v roce 2015 se záměrem 

 
 

Obrázek D12 Vypočtené četnosti překročení imisního limitu pro maximální denní 

koncentrace PM10 v roce 2015 – stav s provozem záměru 
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Obrázek D13 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým hodnotám 

průměrných ročních koncentrací PM2,5 v roce 2015 – stav bez záměru 

 
 

Suspendované částice frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace - příspěvek záměru 

 

Nejvyšší nárůst hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce 

PM10 vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten podél příjezdové a odjezdové 

komunikace v blízkosti haly s navrhovanou přístavbou, a to přibližně o 0,008 µg.m
-3

. 

V prostoru obytné zástavby byl nejvyšší nárůst vypočten na úrovni přibližně 0,003 µg.m
-3

. 

Nárůsty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v roce 2015 v důsledku uvedení 

záměru do provozu jsou patrné z obrázku D14 uvedeného na následující straně. 

 

Benzo(a)pyren - průměrné roční koncentrace 

 

Benzo(a)pyren - průměrné roční koncentrace - výchozí stav bez záměru 

 

Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy k celkovým průměrným ročním koncentracím 

benzo(a)pyrenu ve výchozím stavu bez záměru byly vypočteny na okolo 0,16 ng.m
-3

, a to 

na severozápadě výpočtové oblasti, v blízkosti křížení silnice II/101 se silnicí R10. Přímo 

v prostoru navrhované přístavby haly byly vypočteny hodnoty 0,05 – 0,07 ng.m
-3

. 

Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým průměrným ročním koncentracím 

benzo(a)pyrenu v roce 2015 bez záměru jsou prezentovány v obrázku D15 na následující 

straně. 
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Obrázek D14 Nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v roce 2015 v důsledku 

uvedení záměru do provozu PM10 v roce 2015 

 
 

Obrázek D15 Vypočtené příspěvky automobilové dopravy k celkovým průměrným 
ročním koncentracím benzo(a)pyrenu v roce 2015 bez záměru 
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Benzo(a)pyren - průměrné roční koncentrace - příspěvek záměru 
 

Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu vlivem uvedení přístavby 

haly C do provozu byl vypočten podél příjezdové a odjezdové komunikace v blízkosti 

navrhované přístavby, a to o 0,4 pg.m
-3

 (to znamená 0,0004 ng.m
-3

). V ostatních částech 

zájmového území byl vypočten nárůst na úrovni několika desítitisícin ng.m
-3

. Graficky 

jsou příspěvky automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu 

v roce 2015 vlivem uvedení záměru do provozu prezentovány v následujícím obrázku. 
 

Obrázek D16 Příspěvky automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím 

benzo(a)pyrenu v roce 2015 vlivem uvedení záměru do provozu 

 
 

D.1.2.3.5. Vlivy na kvalitu ovzduší - shrnutí 
 

Jak ukazuje porovnání hodnot vypočtených jako příspěvky automobilové dopravy v dané 

lokalitě s hodnotami imisního pozadí, nebude v zájmovém území docházet ve výchozím 

stavu bez realizace záměru u žádné sledované znečišťující látky k překračování imisního 

limitu. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu byly vypočteny hodnoty 

okolo limitní hodnoty, avšak automobilová doprava se na celkové imisní zátěži podílí 

pouze málo významně. 
 

Příspěvky hodnoceného záměru k celkové imisní zátěži v zájmovém území budou velmi 

nízké a budou se po jeho uvedení do provozu pohybovat nejvýše na úrovni: 

 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – okolo 0,010 µg.m
-3

 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – 0,60 µg.m
-3

 



 
Oznámení záměru 
“Přístavba haly C – změna dokončené stavby”  
 

                                                                             

 
Říjen 2015   
Číslo úkolu: 2014-S-07 

68  

 průměrné roční koncentrace benzenu – 0,0002 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – 0,025 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 – 0,008 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu – 0,0004 ng.m
-3

. 

 

Vzhledem k hodnotám vypočtených imisních příspěvků hlavních zdrojů znečišťování 

ovzduší v zájmovém území pro realizaci záměru lze konstatovat, že u žádné sledované 

znečišťující látky v ovzduší nedojde vlivem uvedení záměru do provozu k překročení 

imisních limitů. 

 

D.1.2.3. Vlivy na ovzduší v období výstavby 

 

S ohledem na charakter a velmi omezený rozsah stavebních prací (odstranění zpevněné 

plochy o rozloze zhruba 260 m
2
, vybetonování nové zpevněné plochy ve stejném rozsahu, 

provedení betonových základových pasů a patek) a stávající zdroje emisí do ovzduší, 

nebylo ovlivnění kvality ovzduší během výstavy záměru předmětem matematického 

modelování v rámci rozptylové studie. 

 

V průběhu výstavby záměru bude na staveništi docházet po omezenou dobu 

k nepravidelnému provozu stavebních mechanizmů a těžkých nákladních automobilů 

přepravujících vytěženou zeminu (výkopek) a stavební materiály na stavbu. Na přilehlých 

komunikacích, sloužících k dopravní obsluze stavby, dojde během výstavby k občasnému 

mírnému nárůstu provozu těžkých nákladních automobilů. Počty nákladních vozidel se 

budou pohybovat v řádu jednotek za den. 

 

Na základě výsledků modelování vlivů různých staveb na kvalitu ovzduší, realizovaných 

pro zpracovatele oznámení společností ATEM v posledních letech, má zpracovatel 

oznámení za prokázané, že emise z provádění stavby významně neovlivní stávající imisní 

zátěž v zájmovém území. Realizace záměru nebude mít prakticky žádný vliv na průměrné 

roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek v ovzduší a pouze nevýznamný vliv na 

jejich maximální krátkodobé (hodinové, denní) koncentrace.  

 

Nejvýznamnější znečišťující látkou z provádění staveb je prach. Celkový dopad období 

výstavby na zátěž prachem je proto minimalizován vhodně volenou technologií výstavby 

(montovaná stavba na základových pasech a patkách) a opatřeními ke snížení prašnosti. 

Tato opatření spočívají v častém kropení prašných ploch staveniště v období sucha, 

v úklidu a čištění komunikací v okolí stavby a zejména v důsledném čištění vozidel 

odjíždějících z prostoru staveniště. 

 

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

D.1.3.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti 

 

Stavba záměru nebude znamenat oproti stávajícímu stavu změnu odtokových poměrů. 

Veškeré srážkové vody ze střechy záměru, které dosud dopadaly na terén, budou opět 

vypouštěny na terén. 
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D.1.3.2. Změny hydrogeologických charakteristik 

 

Vzhledem k charakteru záměru se v důsledku jeho realizace neočekává ovlivnění 

hydrologických charakteristik. Výkopové práce, které budou prováděny v rámci stavby 

záměru, budou malého rozsahu a neovlivní hydrogeologické charakteristiky horninového 

prostředí.  

 

D.1.3.3. Vlivy na jakost vod 

 

V průběhu výstavby záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality podzemních ani 

povrchových vod. V případě havarijního úniku paliva nebo mazacího či hydraulického 

oleje ze stavebního stroje nebo nákladního automobilu by znečištění bylo neprodleně 

odstraněno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho proniknutí do vody nebo půdy 

(zasypání sorbentem, odčerpání do vhodné nádoby, případně odtěžení kontaminované 

zeminy a její odstranění podle úrovně kontaminace). 

 

Negativní ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod se nepředpokládá ani za 

provozu záměru. Za provozu záměru nebude docházet k únikům znečišťujících látek do 

povrchových nebo podzemních vod. V případě havarijního úniku ropných látek 

z automobilu nebo vysokozdvižného vozíku budou tyto látky neprodleně odstraněny 

(setření ropných látek nebo jejich zasypání sorbentem) a předány k odbornému odstranění.  

 

Záměr nebude mít žádný vliv na množství nebo kvalitu splaškových odpadních vod 

vypouštěných z areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. Realizací záměru nebude ovlivněno 

žádné chráněné území přirozené akumulace vod (CHOPAV), vodní plocha nebo vodní 

dílo. Realizací záměru nebudou ovlivněna pásma hygienické ochrany vod (PHO). Záměr 

není situován v záplavovém území vodního toku. Záplavová území vodních toků nebudou 

záměrem ovlivněna. 

 

D.1.4. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické 

charakteristiky 

 

D.1.4.1. Vlivy na hlukovou situaci 

 

Předmětem této kapitoly je posouzení a vyhodnocení vlivů záměru z hlediska stavu 

akustické (hlukové) situace v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných 

venkovních prostorech staveb. Zájmovým územím pro posouzení vlivů realizace záměru 

na stav hlukové situace ve venkovním prostoru je chápáno území, v němž je možno 

v důsledku uskutečnění záměru očekávat změnu akustické situace ve vztahu k obytné či 

jinak chráněné zástavbě. 

 

Hluková situace ve venkovním prostoru (zjištěná na základě měření, výpočtů, či na základě 

obojího) se ve vztahu k hygienickým požadavkům posuzuje podle nařízení vlády 

číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. Na základě uvedeného nařízení vlády jsou stanovovány limity 

nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru. 
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D.1.4.1.1. Programové vybavení pro výpočty hluku 

 

Modelové výpočty hlukové situace byly realizovány pomocí počítačového programu 

Cadna A pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí. 

Algoritmus modelových výpočtů vychází ze schválené „Novely metodiky pro výpočet 

hluku ze silniční dopravy“ (RNDr. M. Liberko a kol., Planeta MŽP číslo 2/2005) 

a z aktualizovaných metodických pokynů pro výpočet hluku „Výpočet hluku 

z automobilové dopravy, Manuál 2011“ (RNDr. Miloš Liberko a Ing. Libor Ládyš). 

 

D.1.4.1.2. Hygienické limity (nejvýše přípustné hodnoty hluku) 

 

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 

účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny 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. Pro vysoce 

impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky 

nebo má-li výrazný informační charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, 

přičítá se další korekce -5 dB. 

 

Hygienické limity pro období provozu 

 

Z dikce nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jsou v zájmovém území pro realizaci záměru 

uvažovány, pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostoru staveb (ve 

vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližších chráněných objektů) v období po zprovoznění 

záměru, níže uvedené nejvýše přípustné hodnoty hluku. 

 V chráněném venkovním prostoru stávající zástavby, která se nachází v blízkosti 

komunikace II/101 (hlavní pozemní komunikace v území, kde hluk z dopravy na této 

komunikaci je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 

komunikacích), jsou uvažovány následující hygienické limity hluku: 

pro den LAeq,16h = 60 dB, pro noc LAeq,8h = 50 dB. 

 V chráněném venkovním prostoru stávající zástavby, která se nachází v okolí 

komunikace III/10160 (propojovací komunikace mezi silnicí II/101 a silnicí II/245), 

kde je převažujícím zdrojem hluku silniční doprava na této komunikaci, jsou 

uvažovány následující hygienické limity hluku: 

pro den LAeq,16h = 55 dB, pro noc LAeq,8h = 45 dB. 

 V chráněném venkovním prostoru, který je ovlivňován stacionárními zdroji hluku 

situovanými v areálu záměru a dopravou na účelových komunikacích, jsou 

uvažovány následující hygienické limity hluku: 

pro den LAeq,8h = 50 dB (pro 8 nejhlučnějších na sebe navazujících hodin), pro noc 

LAeq,1h = 40 dB (pro nejhlučnější hodinu). 
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Hlukové limity pro období výstavby 

 

Stejně jako v případě hluku během provozu, jsou nejvýše přípustné hodnoty hluku ze 

stavební činnosti (hygienické limity) stanoveny na základě nařízení vlády číslo 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Z dikce uvedeného nařízení vyplývají pro chráněné objekty zájmového území, 

v jejichž blízkosti bude probíhat realizace záměru, následující nejvýše přípustné hodnoty 

hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti: 

 pro čtrnáctihodinovou pracovní dobu v době od 7.00 do 21.00 hod LAeq = 65 dB 

 denní provoz v době od 6:00 do 7:00 hod    LAeq = 60 dB 

 denní provoz v době od 21:00 do 22:00 hod    LAeq = 60 dB 

 

Pro hladiny akustického tlaku A z obslužné dopravy staveniště platí v době od 7:00 do 

21:00 hod nejvyšší přípustná hodnota LAeq = 65 dB. Noční provoz na staveništi se 

neuvažuje. Konečné určení hygienických limitů hluku náleží, jak v případě hluku ze 

stavební činnosti, tak v případě hluku za provozu, orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

D.1.4.1.3. Referenční výpočtové body 

 

Referenční výpočtový bod představuje virtuální místo, kde se pomocí výpočetní metody 

zjišťují akustické (hlukové) parametry, charakterizující stav akustické (hlukové) situace 

v posuzovaném místě. Jedním z parametrů charakterizujících 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). 

 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hluku) v zájmovém území pro realizaci záměru 

byly stanoveny modelovým výpočtem v osmi referenčních výpočtových (kontrolních) 

bodech ve vzdálenosti 2 m před fasádami vybraných objektů. Referenční výpočtové body 

byly umístěny v zájmovém území tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustickou situaci 

v chráněných venkovních prostorech zájmového území. Popis uvažovaných výpočtových 

bodů je uveden v následující tabulce. V obrázku na následující straně je uvedena přehledná 

situace s vyznačenými kontrolními body. 

 

Tabulka D2 Charakteristika referenčních výpočtových bodů 

Číslo 

ref. 

bodu 

Výška nad 

terénem 

(m) 

Umístění výpočtového bodu 

1 2,0; 4,0 Severovýchodní fasáda obytného domu č. 227 

2 1,5 Jihozápadní fasáda obytného domu č. 123 

3 1,5; 5,0 Jihozápadní fasáda obytného domu č. 102 

4 1,5 Jižní fasáda obytného domu č. 13 

5 1,5; 4,0 Severní fasáda obytného domu 64 

6 1,5 Jižní fasáda obytného domu č. 8 

7 1,5 Jižní fasáda obytného domu č. 3 

8 1,5 Severní fasáda obytného domu č. 68 
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Obrázek D17 Umístění referenčních výpočtových bodů v zájmovém území 
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D.1.4.1.4. Výhledová akustická (hluková) situace 
 

V rámci hlukové studie, která je v plném rozsahu uvedena příloze oznámení číslo 3, bylo 

provedeno zhodnocení budoucího stavu hlukové situace v zájmovém území v roce 2015 

pro stav bez realizace záměru a pro stav s jeho uvedením do provozu. 
 

Výhledová akustická situace bez realizace záměru (rok 2015) 
 

V roce 2015 bude mít hlavní vliv na akustickou situaci provoz silniční dopravy na 

pozemních komunikacích řešeného území. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin 

akustického tlaku A pro denní a noční dobu v roce 2015 pro stav, který nepředpokládá 

realizaci provozu záměru, jsou prezentovány v následující tabulce. 
 

Tabulka D3  Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB] 
pro rok 2015 – výhledový stav bez záměru 

Číslo ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 1 
2,0 59.3 51.6 27.7 19.2 39.3 59.3 51.6 

4,0 59.8 52.1 29.3 20.9 40.0 59.8 52.1 

RB 2 1,5 66.7 59.0 25.5 17.4 36.7 66.7 59.0 

RB 3 1,5 64.3 56.7 33.4 25.3 25.9 64.3 56.7 

RB 4 1,5 66.7 58.9 44.2 36.1 18.4 66.7 58.9 

RB 5 
1,5 65.3 57.6 46.8 38.3 16.7 65.4 57.6 

4,0 64.7 56.9 48.1 39.6 21.1 64.8 57.0 

RB 6 1,5 50.6 43.0 60.6 52.1 20.6 61.0 52.6 

RB 7 1,5 37.4 29.8 62.7 54.2 25.7 62.7 54.2 

RB 8 1,5 39.4 31.7 64.3 55.9 38.6 64.4 55.9 

Poznámka: 

V případě překročení hygienického limitu hluku je hodnota v tabulce zvýrazněna tučným písmem.  

Celkovou hlukovou zátěž (to znamená synergický vliv uvažovaných zdrojů hluku) nelze porovnávat 

s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Hodnoty uvedené ve sloupci Celkem slouží tedy pouze pro informaci. 

 

V níže uvedené tabulce je provedeno porovnání hodnot akustického tlaku A (hluku) 

vypočtených pro výhledovou situaci bez záměru v roce 2015 s hodnotami hluku pro 

stávající situaci v roce 2014. Kladná hodnota v tabulce označuje nárůst hlučnosti oproti 

akustické situaci v roce 2014. 
 

Tabulka D4  Rozdílové hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB] 
pro výhledovou situaci bez záměru (rok 2015) a pro rok 2014 

Číslo ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 1 
2,0 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4,0 +0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1 

RB 2 1,5 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 
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Číslo ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 3 1,5 0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 

RB 4 1,5 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 

RB 5 
1,5 0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 

4,0 +0.1 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 

RB 6 1,5 0.0 0.0 +0.1 +0.1 0.0 0.0 +0.1 

RB 7 1,5 0.0 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 

RB 8 1,5 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 

 

Na základě analýzy výsledků modelových výpočtů pro stav, který nepředpokládá v roce 

2015 realizaci plánovaného záměru, lze konstatovat, že v zájmovém území dojde oproti 

stávajícímu stavu (rok 2014) k nepatrné změně akustické situace. V chráněném venkovním 

prostoru staveb situovaných v okolí komunikací II/101 a III/10160 lze sledovat nárůst 

hlučnosti v řádu do 0,1 dB. Tento nárůst neovlivní plnění či neplnění hygienických limitů 

hluku v hodnoceném území.  

 

Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A je 

prezentováno v příloze číslo 1 k hlukové studii, která je v plném rozsahu přílohou 

oznámení číslo 3. 

 

Vliv provozu samotného skladového areálu na akustickou situaci v zájmovém území 

 

Hodnocený skladový areál je provozován pouze v denní době, a proto se všechna 

zdrojová/cílová doprava záměru a provoz technického zařízení uskuteční v době od 6:00 

do 22:00 hodin. Nákladní doprava skladového areálu bude pro příjezd do / odjezd 

ze skladového areálu využívat výhradně stávající účelovou komunikaci zemědělského 

družstva umístěnou severně od pozemku záměru. Po komunikaci III/10160 bude vedena 

pouze osobní doprava hodnoceného areálu.  

 

Výsledky modelových výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) 

pocházejícího z provozu zdrojové/cílové dopravy skladového areálu na komunikacích 

zájmového území a z provozu průmyslových zdrojů hluku (manipulační techniky) 

provozovaných v řešeném areálu jsou prezentovány v následující tabulce. 

 

Tabulka D5 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T 

[dB(A)] - provoz samotného skladového areálu v roce 2015, denní doba 

Číslo ref. 

bodu 
Výška (m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Doprava na 

silnicích 1. a 2. tř. 

Hygienický limit 

60/50 dB 

Doprava na 

silnicích 3. tř. 

Hygienický limit 

55/45 dB 

Doprava na 

účelových 

komunikacích + 

průmyslové zdroje 

Hygienický limit 

50/40 dB 

Celkem 

RB 1 
2,0 38.4 1.1 32.9 39.5 

4,0 38.9 3.1 33.7 40.1 

RB 2 1,5 45.0 0 30.3 45.1 
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Číslo ref. 

bodu 
Výška (m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Doprava na 

silnicích 1. a 2. tř. 

Hygienický limit 

60/50 dB 

Doprava na 

silnicích 3. tř. 

Hygienický limit 

55/45 dB 

Doprava na 

účelových 

komunikacích + 

průmyslové zdroje 

Hygienický limit 

50/40 dB 

Celkem 

RB 3 1,5 42.5 0 20.4 42.6 

RB 4 1,5 45.1 17.4 16.8 45.1 

RB 5 
1,5 43.8 25.8 15.8 43.9 

4,0 43.2 27.1 20.2 43.3 

RB 6 1,5 30.5 39.9 20.2 40.4 

RB 7 1,5 17.0 41.8 26.5 42.0 

RB 8 1,5 16.9 36.8 39.3 41.3 

 

Z výsledků provedených výpočtů vyplývá, že samotný provoz skladového areálu nebude 

představovat významnou hlukovou zátěž pro okolní území. Modelovým výpočtem bylo 

prokázáno, že hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyvolané provozem 

zdrojové/cílové dopravy skladového areálu nepřekročí v chráněném venkovním prostoru 

staveb zájmového území příslušné hygienické limity hluku. Ani provoz stojů určených pro 

manipulaci s materiálem a výrobky nezpůsobí v nejbližším chráněném venkovním prostoru 

staveb zájmového území při zadaných akustických parametrech překročení hygienického 

limitu hluku pro denní dobu (50 dB(A)).  

 

Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) 

pro stav samotného provozu skladového areálu je prezentováno v příloze číslo 2 k hlukové 

studii, která je v plném rozsahu přílohou oznámení číslo 3. 

 

Výhledová akustická situace po realizaci záměru (rok 2015) 

 

Na výhledovou akustickou situaci v zájmovém území ve stavu po realizaci záměru bude 

mít vliv doprava vyvolaná provozem navrhovaného záměru. Po uvedení plánovaného 

záměru do provozu se předpokládá nepatrné navýšení intenzity automobilové dopravy na 

nejbližších příjezdových a odjezdových komunikacích situovaných v okolí záměru. 

Výsledky provedených modelových výpočtů hlukové situace pro výhledový stav po 

realizaci záměru jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka D6 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T 

[dB(A)] - stav v roce 2015 po realizaci záměru 

Číslo 

ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 1 
2,0 59.3 51.6 27.6 19.2 39.3 59.3 51.6 

4,0 59.8 52.1 29.3 20.8 40.1 59.8 52.1 

RB 2 1,5 66.7 59.0 25.5 17.4 36.7 66.7 59.0 

RB 3 1,5 64.3 56.7 33.4 25.3 25.9 64.3 56.7 

RB 4 1,5 66.7 58.9 44.2 36.1 18.6 66.7 58.9 
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Číslo 

ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 5 
1,5 65.3 57.6 46.8 38.3 17.2 65.4 57.6 

4,0 64.7 56.9 48.1 39.6 21.7 64.8 57.0 

RB 6 1,5 50.6 43.0 60.6 52.1 20.8 61.0 52.6 

RB 7 1,5 37.4 29.8 62.7 54.2 26.5 62.7 54.2 

RB 8 1,5 39.4 31.7 64.3 55.9 39.3 64.4 55.9 

Poznámka: 

V případě překročení hygienického limitu hluku je hodnota v tabulce zvýrazněna tučným písmem.  

Celkovou hlukovou zátěž (to znamená synergický vliv uvažovaných zdrojů hluku) nelze porovnávat 

s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Hodnoty uvedené ve sloupci Celkem slouží tedy pouze pro informaci. 

 

Pro posouzení vlivu provozu navrhovaného záměru na hlukovou (akustickou) situaci 

v chráněném venkovním prostoru stávající zástavby zájmového území záměru je 

v následující tabulce provedeno porovnání hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku 

A (hluku) pro stav v roce 2015 se záměrem a stav v roce 2015 bez záměru (kladná hodnota 

označuje nárůst hlučnosti v důsledku realizace záměru). 

 

Tabulka D7  Rozdílové hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

pro výhledovou situaci bez záměru a se záměrem (rok 2015) 

Číslo ref. 

bodu 

Výška 

nad 

terénem 

(m) 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Silniční doprava, 

komunikace 1. a 2. tř. 

Hyg. limit 60/50 dB 

Silniční doprava, 

komunikace 3. tř. 

Hyg. limit 55/45 dB 

Účelové komunikace 

+ prům. zdroje 

Hyg. limit 50 dB 

Celkem 

Den Noc Den Noc Den Den Noc 

RB 1 
2,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4,0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 0.0 

RB 2 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

RB 3 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

RB 4 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 

RB 5 
1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 

4,0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 0.0 0.0 

RB 6 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 

RB 7 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 0.0 

RB 8 1,5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7 0.0 0.0 

 

Na základě výsledků modelových výpočtů provedených pro výhledovou akustickou situaci 

v roce 2015 po realizaci záměru lze konstatovat následující závěry: 

 Provoz navrhovaného záměru nevyvolá žádnou změnu celkové akustické situace 

v zájmovém území.  

 V chráněném venkovním prostoru staveb, ve kterém dochází již v současné době 

k překračování hygienických limitů hluku, nedojde vlivem realizace záměru ke 

zhoršení akustické situace. 

 Hygienický limit hluku pro provoz dopravy na účelových komunikacích a pro provoz 

technologických zdrojů (50 dB pro denní dobu) bude splněn. V noční době bude 

hodnocený areál mimo provoz. 
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Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) 

pro akustickou situaci po realizaci záměru v roce 2015 je prezentováno v příloze číslo 2 

k hlukové studii, která je v plném rozsahu přílohou oznámení číslo 3.  
 

D.1.4.1.5. Hluk v období stavby 
 

Posouzení hluku ze stavební činnosti matematickým modelováním nebylo, vzhledem 

k charakteru a malému rozsahu stavby prováděno. Na základě zkušeností s hodnocením 

hluku z výstavby u jiných, významně větších staveb lze důvodně předpokládat, že 

hygienické limity pro hluk z výstavby budou s rezervou splněny. V případě požadavku 

hygienické služby bude hluková studie pro období stavby zpracována jako součást 

dokumentace pro stavební povolení. 
 

Pokud jde o hluk ze stavební dopravy, bylo využito předběžné hodnocení možného vlivu 

této dopravy na akustickou situaci provedené v hlukové studii pro oznámení záměru 

výstavby hal A a B v zájmovém území pro realizaci záměru. Protože na daném stupni 

přípravy projektu nejsou známy intenzity stavební dopravy ani přepravní trasy, byl 

uvažován výpočet provedený pro provoz 12 těžkých nákladních automobilů za hodinu 

v referenční vzdálenosti 7,5 metru od osy vozovky (při výstavbě záměru se předpokládají 

významně nižší intenzity stavební dopravy). Výsledek výpočtu je uveden v následující 

tabulce. Na základě modelování akustické situace lze konstatovat, že hluk ze stavební 

dopravy bude s rezervou pod úrovní hygienického limitu. 
 

Tabulka D8  Hluk ze stavební dopravy v referenční vzdálenosti 7,5 metru 

Intenzita TNA za hodinu Intenzita TNA za 14 hodin LAeq v 7.5 m 

12 168 54,8 
 

D.1.4.2. Vibrace 
 

Výstavba ani provoz záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” nebudou 

zdrojem vibrací, které by významně ovlivňovaly okolí záměru nebo jeho vnitřní prostory. 
 

D.1.4.3. Vliv záření 
 

Žádné vlivy záření v důsledku realizace záměru se nepředpokládají. 
 

D.1.4.4. Biologické vlivy 
 

V zájmovém území pro výstavbu záměru a v jeho okolí se v souvislosti s jeho výstavbou 

a provozem neočekávají, kromě vlivů popsaných v tomto oznámení na jiných místech, 

žádné další biologické vlivy na životní prostředí. 
 

D.1.4.5. Vliv produkce odpadů 

 

Původci odpadů budou v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností, budou je 

shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií a zabezpečí je zejména před nežádoucím 

únikem ohrožujícím životní prostředí.  
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Odstranění všech odpadů bude zajištěno subdodavatelsky, za úplatu, na základě smluvního 

vztahu mezi původci odpadů a externími specializovanými odbornými firmami, 

zabezpečujícími nakládání s odpady a jejich odstraňování. Tyto firmy budou mít nezbytné 

souhlasy k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu příslušných 

druhů odpadů. 
 

Při odpovědném a kvalifikovaném nakládání s odpady vyprodukovanými během výstavby 

záměru nebude docházet k žádným významným negativním vlivům na životní prostředí ani 

k ohrožení zdraví obyvatel. Provoz záměru nebude mít na stávající způsob nakládání 

s odpady vliv. Množství odpadů se po realizaci záměru prakticky nezmění.  
 

D.1.4.6. Jiné ekologické vlivy 
 

V zájmovém území pro realizaci záměru nejsou na základě dostupných poznatků 

o způsobu provádění stavby záměru, způsobu jeho provozování a povaze prostředí 

očekávány žádné jiné negativní nebo pozitivní ekologické vlivy než vlivy popsané v tomto 

oznámení na jiných místech. 
 

D.1.5. Vlivy na půdu 
 

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 
 

V rámci realizace záměru bude část zastavěných pozemků ve stávajícím areálu společnosti 

PLOTSTAV s.r.o. využita pro přístavbu skladové haly C. Realizací záměru nedojde 

k záboru pozemků spadajících do zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro 

funkci lesa. Protože se pozemky dotčené stavbou nacházejí v zastavěném území obce 

a protože záměr je v souladu s územním plánem obce (viz příloha oznámení číslo 1), 

nebudou vlivy záměru na způsob a užívání půdy významné. 
 

Vliv na znečištění půdy 
 

V důsledku stavby záměru se nepředpokládá žádné znečištění půdy v zájmovém území. 

Pokud by při provádění stavby došlo v důsledku technické závady nebo nehody k úniku 

paliva nebo mazacího či hydraulického oleje ze stavebního stroje nebo nákladního 

automobilu, byla by tato situace řešena jako havárie a znečištění by bylo neprodleně 

odstraněno. 
 

Za provozu záměru může docházet ke znečištění povrchů zpevněných ploch drobnými 

úkapy ropných látek z provozované techniky. K významnějšímu úniku paliva nebo oleje 

z provozované techniky na plochu záměru by mohlo dojít pouze v případě nehody, 

technické závady zařízení nebo selhání obsluhy. Takový havarijní únik by byl neprodleně 

odstraněn. Znečištění půdy v důsledku provozu záměru se nepředpokládá. 
 

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půd 
 

Realizace záměru nezpůsobí změny lokální topografie území. Vlivem stavby nedojde 

k ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

Výstavba nebude mít vliv na erozi půdy. 
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D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 
 

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru a s ohledem na charakter horninového prostředí 

a nerostných zdrojů v zájmovém území pro realizaci záměru lze konstatovat, že záměr 

nebude mít negativní vliv na horninové prostředí ani na využívání hornin a nerostných 

zdrojů. 

 

D.1.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
 

D.1.7.1. Vlivy na flóru 
 

Vlastní území pro realizaci záměru lze charakterizovat jako zcela antropogenně ovlivněnou 

plochu bez výskytu flóry. Záměr nebude mít na flóru vliv. 

 

D.1.7.2. Vlivy na faunu 
 

Vlastní území pro realizaci záměru lze charakterizovat jako zcela antropogenně ovlivněnou 

plochu bez výskytu fauny. Záměr nebude mít na faunu vliv. 

 

D.1.7.2. Vlivy na ekosystémy 
 

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do ekosystémů, protože 

v ploše určené k realizaci záměru ani v jejím nejbližším okolí nebyl výskyt hodnotnějších 

ekosystémů identifikován.  

 

D.1.7.4. Vlivy na územní systémy ekologické stability 
 

Realizací záměru nedojde k významnému zásahu do prvků územního systému ekologické 

stability (ÚSES), protože v ploše určené k výstavbě ani v dosahu možných přímých vlivů 

záměru se žádné prvky ÚSES nenalézají. 

 

D.1.8. Vlivy na soustavu Natura 2000 
 

Záměr nebude mít vliv na chráněná území soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky 

významné lokality), protože v místě plánovaného záměru se nenachází žádné území této 

soustavy. Nejkratší vzdušná vzdálenost záměru od nejbližší lokality soustavy Natura 2000 

je přibližně 3,5 km. Významné vlivy záměru na předměty ochrany a celistvost těchto 

území lze vyloučit. 

 

D.1.9. Vlivy na krajinu 
 

Záměr leží v zastavěném území obce Zápy, v prostoru skladového areálu společnosti 

PLOTSTAV s.r.o. Charakter krajiny v blízkém okolí záměru vytvářejí především stávající 

objekty bývalého zemědělského družstva (zemědělské objekty, sklady, silážní věže) 

a stávající objekty skladového areálu (administrativní objekt, skladové haly). Dostavba 

haly C bude mít stejné provedení a barevné řešení jako vlastní hala C a vzhledem k malé 

změně zastavěné plochy a objemu haly C (nárůst přibližně o 11,2 % oproti stávajícímu 

stavu) prakticky neovlivní antropogenně vytvořený krajinný ráz zájmového území. 
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D.1.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k nepříznivému ovlivnění hmotného majetku 

nebo kulturních památek, popsaných v kapitole C.2.8. Hmotný majetek a kulturní památky. 

Realizací záměru dojde k pozitivnímu ovlivnění hmotného majetku investora a technické 

infrastruktury stávajícího skladového areálu. 

 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 

Vlivy provádění stavby záměru budou vzhledem k charakteru záměru a omezenému 

rozsahu stavby časově omezené a projeví se pouze lokálně, s výjimkou stavební dopravy 

prakticky pouze v prostoru stávajícího skladového areálu. Negativní vlivy provozu záměru 

na životní prostředí byly vzhledem k jejich velikosti a charakteru vyhodnoceny jako zcela 

nevýznamné. Počet potenciálně ovlivněných obyvatel se bude pohybovat nejvýše v řádu 

desítek. Na základě posouzení záměru provedeného v tomto oznámení je možno 

konstatovat, že v důsledku jeho výstavby a provozu nebude, ve srovnání se stavem bez 

realizace záměru, docházet k významnému negativnímu vlivu na životní prostředí ani 

veřejné zdraví. Po zhodnocení všech parametrů stavby a jejích možných pozitivních 

i negativních vlivů na životní prostředí dospěl zpracovatel oznámení k závěru, že stavbu je 

možno realizovat. 

 

D.3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 

 

Výstavba ani provoz záměru nebudou mít žádné vlivy přesahující státní hranice. 

 

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro fázi přípravy záměru 
 

Projektová a organizační opatření 

 Jsou určeny přepravní trasy pro odvoz výkopové zeminy a stavebních odpadů a pro 

dovoz stavebních materiálů. Výkopové zeiny a stavební odpady budou odváženy na 

skládku TAPAS Borek (Borek 74, 277 14 Dřísy) po trase: areál záměru  - 

komunikace pro příjezd a odjezd nákladních automobilů do areálu záměru (viz 

obrázek B2 v kapitole oznámení B.II.4.1. Dopravní napojení) - rychlostní 

komunikace R10 ve směru na Brandýs nad Labem. Stavební materiály budou 

přiváženy po trase od výrobců po trase: rychlostní komunikace R10 – komunikace 

II/101 - komunikace pro příjezd a odjezd nákladních automobilů do areálu záměru.  
 

Opatření pro fázi realizace záměru 
 

Ovzduší 

 Vozidla dopravující prašné materiály budou používat plachty k jejich zakrytí.  

 Prašné plochy staveniště budou v období sucha zvlhčovány (kropeny). 

 Komunikace v okolí stavby budou v případě potřeby uklízeny a čištěny. 

 Vozidla odjíždějící z prostoru staveniště budou důsledně čištěna. 
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 Po dokončení stavby bude opravena komunikace pro příjezd a odjezd nákladních 

automobilů do areálu záměru v úseku užívaném výlučně společností Plotstav s.r.o. 

(viz níže uvedený obrázek). 

 

Obrázek D18 Dopravní napojení území záměru 

 
 

Opatření pro fázi provozu záměru a pro fázi odstranění záměru 

 

 Opatření nejsou navrhována. 

 

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 

 

Použité metody 

 

Pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí byly použity standardní metody 

posuzování vlivů na životní prostředí (analogie, aproximace, interpolace, extrapolace). Pro 

stanovení významnosti jednotlivých vlivů záměru na životní prostředí byly použity jak 

kvalitativní metody, které vycházejí z vlastních zkušeností specialistů zpracovatele 

oznámení v jednotlivých oblastech (doprava, hluk, ochrana ovzduší, flóra a fauna, ochrana 

půdy a podzemní vody a další), tak kvantitativní metody (matematické modelování imisní 

zátěže vybranými znečišťujícími látkami v ovzduší a modelování hlukové situace). Pro 

modelové výpočty hlukové a imisní zátěže byly použity obecně uznávané metodiky. 

Příjezd a odjezd 

nákladních automobilů 

Příjezd a odjezd 

osobních automobilů 

Umístění záměru 

Začátek úseku k opravě 

Konec úseku k opravě 
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Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

 

Při zpracování oznámení bylo nutno akceptovat následující nedostatky ve znalostech 

a neurčitosti: 

 Nebyl znám dodavatel stavby ani plán organizace výstavby. 

 Skladba odpadu a jejich množství byla kvalifikovaně odhadnuta na základě 

zkušeností provozovatele stávajícího skladového areálu a zpracovatele oznámení. 

 Množství produkovaného odpadu byla odhadnuta pouze u těch odpadů, kde to bylo 

možné s ohledem na stávající znalosti a předpoklady. 

 Pro predikci imisních zátěží v oblasti hluku a ovzduší bylo použito matematické 

modelování, jako nejlepší možné přiblížení k budoucímu stavu. 

 Budoucí intenzity dopravy na posuzované komunikační síti použité v matematických 

modelech pro výpočet hluku a imisní zátěže v ovzduší jsou odborným odhadem. 

 Emisní parametry vozového parku byly stanoveny na základě znalostí současných 

technologií a předpokládaných trendů obměny vozového parku v České republice. 

 Prognózy nárůstů intenzit dopravy vyvolané provozem záměru byly zpracovány na 

straně bezpečnosti. Z toho vyplývá, že i přírůstky hluku a imisí v ovzduší v okolí 

záměru byly stanoveny na horní hranici a tudíž na straně bezpečnosti. 

 Přesnost modelových výpočtů hluku programem Cadna A lze zařadit do II. třídy 

přesnosti s chybou 2 dB. Mezi neurčitosti výpočtu patří vstupní údaje (stupeň 

projektové dokumentace, přesnost mapových podkladů, přesnost dopravních údajů 

a podobně) a zaokrouhlování mezivýpočtů.  

 

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru je možno konstatovat, že se při zpracování 

tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 

mohly negativně ovlivnit rozsah a obsah posouzení realizovaného v rámci oznámení, nebo 

které by znemožňovaly jeho zpracování. 
 

Celkově lze podkladové materiály a informace o záměru poskytnuté investorem 

a projektantem stavby, specializované studie, dostupné podklady (viz přehled literatury) 

a další materiály použité ke zpracování oznámení hodnotit jako dostačující pro posouzení 

záměru a zpracování oznámení podle § 6 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) 
 

Aktivní varianta 
 

Hodnocený záměr “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” přímo navazuje na 

stávající halu C v areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. a jeho umístění je dáno 

prostorovými možnostmi v areálu. Z uvedených důvodů byl záměr v rámci projektové 

přípravy stavby řešen jen v jedné variantě umístění. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o přístavbu stávajícího objektu, je záměr navržen v jedné variantě také z hlediska 

dispozičního, stavebně-technického a technologického řešení. 
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Předkládaná (aktivní) varianta řešení vychází ze zhodnocení potřeb investora, 

z ekonomické rozvahy záměru, z posouzení významných charakteristik území z hlediska 

jeho vhodnosti pro uvažovanou stavbu a ze zhodnocení potenciálních vlivů záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Jiná varianta technického a technologického řešení 

stavby, než hodnocená varianta projektu předložená investorem, nebyla z výše uvedených 

důvodů pro účely tohoto oznámení uvažována. Je tedy hodnocena velikost a významnost 

vlivů záměru tak, jak byl předložen oznamovatelem jako podklad pro zpracování 

oznámení. 
 

Nulová varianta 
 

Tam, kde to bylo možné a účelné, byly v příslušných kapitolách oznámení porovnány vlivy 

provozu záměru se stavem, jaký by byl v území, pokud by záměr nebyl realizován (nulová 

varianta). To znamená, že vlivy provozu záměru byly porovnány s takovými parametry 

složek životního prostředí, které by existovaly, kdyby k výstavbě záměru nedošlo. 

 

 

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

F.1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 

Mapová dokumentace, zpracované specializované studie a další hlavní materiály, které 

byly podkladem pro zpracování oznámení, jsou uvedeny v přílohové části oznámení. 

Projektová dokumentace byla v době zpracování oznámení ve fázi projektu pro stavební 

povolení. 

 

Základním materiálem pro hodnocení záměru byly projektové podklady a informace 

předané zpracovatelům oznámení projektanty a investorem stavby, specializované studie, 

konzultace poskytnuté dotčenými úřady veřejné správy, literární a mapové podklady, 

právní předpisy, webové stránky a terénní šetření. Hlavní materiály, které byly použity pro 

zpracování tohoto oznámení, jsou uvedeny v jeho kapitole „4. Seznam použitých 

podkladů“. 

 

F.2. Další podstatné informace oznamovatele 

 

Veškeré podstatné informace oznamovatele o předmětném záměru, které byly známy 

v době zpracování oznámení, jsou v předkládaném oznámení uvedeny. Existují-li další 

informace, které by mohly mít na zpracování oznámení zásadní vliv, nebyly zpracovateli 

oznámení v době jeho zpracování k dispozici. 
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
 

Záměr „Přístavba haly C – změna dokončené stavby“ představuje přístavbu ke stávajícímu 

halovému objektu (hale C) v oploceném areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. v obci Zápy, 

která leží jižně až jihovýchodně od Brandýsa nad Labem. Rozšířená hala bude po 

dokončení záměru sloužit, stejně jako dosud, pro skladování keramických dlaždic a vodou 

ředitelných nátěrových hmot. Umístění záměru je zřejmé z mapových podkladů uvedených 

v příloze oznámení číslo 2. 

 

Účelem stavby je zakrytí stávající nekryté zpevněné plochy před halou C, která je 

v současnosti využívána jako plocha pro skladování zboží a jako plocha pro manipulaci se 

zbožím. Cílem přístavby haly C je ochrana zboží skladovaného dosud volně na zpevněné 

ploše před halou před povětrnostními vlivy a vytvoření podmínek pro uložení tohoto zboží 

v zimním období do temperovaného skladovacího prostoru.  

 

Parametry připravované přístavby haly C budou následující: 

 Celková zastavěná plocha nové přístavby: 260,9 m
2
 

 Celková užitná plocha nové přístavby: 257,8 m
2
 

 Celkový obestavěný prostor nové přístavby: 2 973,9 m
2
 

Přístavbou dojde ke zvětšení zastavěné plochy a kubatury původní haly C zhruba o 11,2 %.  

 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k nárůstu intenzity dopravy těžkými nákladními 

automobily (TNA), protože zásobování areálu společnosti PLOTSTAV s.r.o. TNA se 

předpokládá se stejnou intenzitou jako dosud. Maximální nárůst automobilové dopravy 

související s realizací záměru představují 3 lehké nákladní automobily a 3 osobní 

automobily. Těchto hodnot však s velmi vysokou pravděpodobností nebude dosahováno.  

 

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu umístění stavby a jednu variantu projektového 

řešení vycházející ze skutečnosti, že se jedná o přístavbu stávajícího objektu ve vlastnictví 

a na pozemcích oznamovatele. 

 

Jiná varianta technického a technologického řešení stavby, než výsledná varianta projektu 

vybraná investorem stavby není pro účely tohoto oznámení uvažována. Tyto skutečnosti 

reflektuje i předkládané hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby záměru i jeho dokončení je rok 2015. Termíny 

zahájení realizace záměru a jeho dokončení jsou předběžné a mohou se změnit v závislosti 

na postupu projekčních prací a zejména v závislosti na trvání povolovacích řízení. 

 

Vzhledem k charakteru záměru a charakteru území pro jeho výstavbu je v oznámení 

věnována pozornost zejména potenciálnímu ovlivnění kvality ovzduší v důsledku 

automobilové dopravy související s dopravní obsluhou záměru, ovlivnění kvality ovzduší 

v důsledku spalování zemního plynu pro vytápění přístavku haly C a zatížení hlukem 

z automobilové dopravy vyvolané provozem záměru. Z hlediska hluku ze stacionárních 

zdrojů hluku nedojde ke změně. 
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Příspěvky provozu hodnoceného záměru k celkové imisní zátěži budou velmi nízké. 

U žádné ze sledovaných znečišťujících látek v ovzduší nedojde vlivem uvedení záměru do 

provozu k překročení imisních limitů. S ohledem na charakter záměru nedojde provozem 

záměru ani k ovlivnění klimatických charakteristik oproti stávajícímu stavu. 

 

S ohledem na charakter a velmi omezený rozsah stavebních prací lze na základě výsledků 

modelování vlivů různých staveb na kvalitu ovzduší realizovaných zpracovatelem 

oznámení v posledních letech důvodně předpokládat, že emise z provádění stavby 

významně neovlivní stávající imisní zátěž v zájmovém území. Realizace záměru nebude 

mít prakticky žádný vliv na průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek 

v ovzduší a pouze nevýznamný vliv na jejich maximální krátkodobé koncentrace.  

 

Potenciální negativní vlivy provozu záměru na zdraví obyvatel budou zanedbatelné, 

protože realizace záměru bude znamenat zanedbatelnou změnu zátěže obyvatelstva hlukem 

a znečišťujícími látkami v ovzduší.  

 

Na základě výsledků modelových výpočtů provedených pro výhledovou akustickou situaci 

v roce 2015 po realizaci záměru lze konstatovat následující závěry: 

 Provoz navrhovaného záměru nevyvolá žádnou změnu celkové akustické situace 

v zájmovém území.  

 V území, kde dochází již v současné době k překračování hygienických limitů pro 

hluk z automobilové dopravy, nedojde vlivem realizace záměru ke zhoršení. 

 Hygienický limit hluku pro provoz dopravy na účelových komunikacích a pro provoz 

technologických zdrojů bude splněn. 

 

Na základě zkušeností s hodnocením hluku z provádění stavebních prací u jiných, 

významně větších staveb lze důvodně předpokládat, že hygienické limity pro hluk 

z výstavby budou s rezervou splněny. Na základě modelování akustické situace je možno 

konstatovat, že hluk ze stavební dopravy bude s rezervou pod úrovní hygienického limitu. 

 

V průběhu výstavby záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality podzemních 

nebo povrchových vod. Negativní ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod se 

nepředpokládá ani za provozu záměru. Za provozu záměru nebude docházet k únikům 

znečišťujících látek do povrchových nebo podzemních vod. Stavba záměru nebude 

znamenat oproti stávajícímu stavu změnu odtokových poměrů. Veškeré srážkové vody ze 

střechy záměru, které dosud dopadaly na terén, budou opět vypouštěny na terén. 

 

Záměr nebudou zdrojem vibrací, které by významně ovlivňovaly okolí záměru. V důsledku 

realizace záměru se nepředpokládají žádné vlivy záření. Při odpovědném a kvalifikovaném 

nakládání s odpady nebude docházet k žádným významným negativním vlivům na životní 

prostředí ani k ohrožení zdraví obyvatel. 

 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond ani 

pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr nebude mít vliv na způsob užívání půdy, 

protože pozemky dotčené záměrem jsou v současnosti zastavěné, nacházejí v zastavěném 

území obce a záměr je v souladu s územním plánem obce. V důsledku stavby a provozu 

záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území. 
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Realizace záměru nezpůsobí změny lokální topografie území. Vlivem stavby nedojde 

k ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

Výstavba nebude mít vliv na erozi půdy. V zájmovém území pro realizaci záměru se 

nepředpokládají negativní vlivy na horninové prostředí ani na využívání hornin 

a nerostných zdrojů. 

 

Realizace záměru nebude mít vliv na flóru a faunu, protože vlastní území pro realizaci 

záměru lze charakterizovat jako zcela antropogenně ovlivněnou (zastavěnou) plochu bez 

výskytu flóry a fauny. Výstavbou ani provozem záměru nedojde k zásahu do ekosystémů, 

protože v ploše určené k realizaci záměru ani v jejím nejbližším okolí nebyl identifikován 

výskyt hodnotnějších ekosystémů.  

 

Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES), protože v ploše určené k výstavbě ani v dosahu možných přímých vlivů záměru se 

žádné prvky ÚSES nenalézají. Záměr nebude mít vliv na chráněná území soustavy Natura 

2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality), protože v dosahu plánovaného záměru se 

nenachází žádné území této soustavy. Nejkratší vzdušná vzdálenost záměru od nejbližší 

lokality soustavy Natura 2000 je přibližně 3,5 km. 

 

Vzhledem ke stávajícímu stavu krajiny (zcela antropogenně změněné území) a charakteru 

a rozsahu stavby (přístavba stávající skladovací haly) se nejedná o záměr, který by mohl 

mít významný negativní vliv na krajinu. Záměr neovlivní významné krajinné prvky ani 

kulturní dominanty krajiny. 

 

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru “Přístavba haly C – změna dokončené stavby” 

nebude mít žádné významné vlivy přesahujících státní hranice. 

 

Na základě posouzení stávajícího stavu jednotlivých složek životního prostředí 

v zájmovém území a vlastního záměru, které bylo provedeno v tomto oznámení, je možno 

konstatovat, že stavba ani provoz záměru nebude mít ve srovnání se stávajícím stavem 

významný negativní vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po zhodnocení všech 

parametrů stavby a jejích možných pozitivních i negativních vlivů na životní prostředí 

dospěl zpracovatel oznámení k závěru, že stavbu je možno realizovat. 

 

Soulad uvedeného záměru s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl 

konfrontován se současně platnými právními předpisy. Existují-li další závažné 

skutečnosti, které by na posuzování záměru mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli 

oznámení v době jeho zpracování známy. 
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