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ÚVOD
Pro stavbu ”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně technické a dopravní
infrastruktury”, která je v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro
územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) - bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.

5

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Investor

Oprávněný zástupce investora:
IČ
DIČ
Sídlo
Kancelář a korespondenční adresa

Obchodní firma: ProLogis Czech Republic IX s.r.o.
ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.
Členové koncernu Pro Logis
Ing. Tomáš Míček – jednatel společnosti
26779439 (Pro Logis Czech Republic IX s.r.o.)
275576892 (Pro Logis Czech Republic XIII s.r.o.)
CZ26779439 (Pro Logis Czech Republic IX s.r.o.)
CZ275576892 (Pro Logis Czech Republic XIII s.r.o.)
Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany – Jažlovice
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
Tel.: 225 340 000
Fax.: 225 340 001

Oznamovatel
Sídlo
Kancelář a korespondenční adresa
IČ
DIČ
Vedoucí projektant:

CONSTRUO, spol. s r.o.
Olympijská 2390, 169 00 Praha 6
Dr.Zikmunda Wintra 13, 160 00 Praha 6
27240398
CZ27240398
Ing. David Kovář
Tel.: 233 373 126, 775 558 111
kovar@construo.cz

Projektant
Sídlo
Kancelář a korespondenční adresa
IČ
DIČ
Vedoucí projektant:

CONSTRUO, spol. s r.o.
Olympijská 2390, 169 00 Praha 6
Dr.Zikmunda Wintra 13, 160 00 Praha 6
27240398
CZ27240398
Ing. David Kovář
Tel.: 233 373 126, 775 558 111
kovar@construo.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Logistický park Úžice
Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
míst v součtu pro celou stavbu
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2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková výměra stavebních pozemků záměru
110 854 m2
2
(včetně p.p.č. 64/79 je celková výměra pozemků dotčených záměrem 163 312 m )
Zastavěná plocha – Halový objekt č.4
Komunikace, parkoviště, chodníky, zpevněné manipulační plochy
Zeleň
Počet parkovacích míst: Nákladní vozidla
Osobní vozidla
toho ZTP

40 690 m2
29 335 m2
40 320 m2
52
110
10

3. Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Kat. území

Středočeský kraj
Mělník
Úžice (17588)
Úžice u Kralup nad Vltavou (775586), p.č. 64/30, 64/36, 64/59,
64/60, 65/3, 485/2
Navrhovaným záměrem, resp. výstavbou jeho inženýrských sítí
p.p.č. 64/76, 64/79*, 64/84* (po oddělení z 64/77), 64/86* (po
oddělení z 64/79), 374, 550, 551, 552, 556* (po oddělení z 64/79)

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
V rámci předkládaného oznámení, zpracovaného dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, je posuzován záměr výstavby jednoho halového
objektu Logistického parku Úžice, včetně nutné technické a dopravní infrastruktury. Záměr
bude umístěn západně od dálnice D8 (cca ve staničení 10,00 – 10,50 km vlevo) v Logistickém
parku Úžice. Jedná se o novou halu navrženou v rámci Logistického parku Úžice.
V 11/2005 bylo zpracováno oznámení pro stavbu „Logistický park Úžice“ s ukončením
posouzení se závěrem zjišťovacího řízení v 01/2006. Záměr byl v rámci tohoto procesu
posouzen v navržených dvou fázích výstavby. V I.fázi byla zařazena jedna hala o skladovací
ploše 51 000 m2, ve druhé fázi dvě menší haly o celkové skladovací ploše 73 000 m2. Pro
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 431/06/Kn ze dne 10.5.2006 a č.j. 1682/06/KnÚR ze dne 25.9.2006 a Stavební povolení podle § 66 stavebního zákona č.j. MUKV
5635/2006 Vyst. Z 27.11.2006.
Navržený halový objekt č.4 je pokračováním stavby Logistického parku Úžice doplněním o
jednu halu. Pro tento objekt je zpracováno oznámení o posuzování vlivů stavby na životní
prostředí.
V areálu je v provozu halový objekt č.1 (1.fáze), hala č.3 (fáze II) je postaven s předpokladem
zahájení provozu do konce roku a hala č.2 (fáze II.) bude pravděpodobně realizována v roce
2009.
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Již v provozu hala č. 1 (1.fáze)

Halový objekt (hala č.4) bude sloužit především pro umístění nerušící výroby a/nebo montáže
a ke skladování běžného sortimentu zboží a výrobků. Vyloučeno je skladování nebezpečných
chemických, výbušných a radioaktivních látek, přičemž záměr nepodléhá zákonu č. 353/1999
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými výše uvedenými látkami a
přípravky.
Významným prvkem je dopravní napojení na komunikační síť bezprostředně navazující na
dálnici D8, spojující Prahu s Teplicemi, Ústím nad Labem a výhledově na dálniční síť
Německa. Významným prvkem je dobudování severní části vnějšího okruhu Prahy
znamenající pak přímé napojení na dálniční síť České republiky – D5, D1 a D10.
Logistické centrum, včetně navrhované haly č.4, je napojeno pomocí příjezdové komunikace
přímo na novou okružní křižovatku na komunikaci II/608.
Zástavba bude realizována na ploše 110 854 m2 (včetně p.p.č. 64/79 je celkový výměra
pozemků dotčených záměrem 163 312 m2), z toho tvoří halový objekt č.4 cca 40 690 m2,
komunikace a zpevněné plochy 29 335 m2 a zeleň 40 320 m2, tj. koeficient zastavěnosti
pozemku je 36,7 % (halový objekt), koeficient zeleně je 36,4 %.
Halový objekt č.4 bude napojen na stávající technickou (inženýrské sítě) a dopravní
infrastrukturu (komunikace) vybudovanou v rámci výstavby Logistického parku Úžice (I.a
II.fáze).
Stavba je navržena v lokalitě umožňující výstavbu navrhovaného záměru z hlediska potřebné
rozlohy pozemků a vzhledem k dopravnímu napojení v daném území.
Údaje o stávajícím využití území
Terén v místě navrhované stavby je rovinatý. Území stavby je nezastavěné, v současnosti
využívané pro zemědělské účely.
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Ze západu zájmové území sousedí s zemědělsky využívanými pozemky, ze severu a východu
pak plocha sousedí se stávajícím areálem Logistického parku Úžice, z jihu zájmové území
sousedí s příjezdovou komunikací logistického parku Úžice.
Prostor pro umístění haly č.4

Údaje o územně plánovací dokumentaci
Zájmové území je řešeno ve schváleném územním plánu obce Úžice z roku 2004. Využití
tohoto území dané platným územním plánem předpokládá umístění výroby a skladů. Stavba
je navržena v souladu se schváleným územním plánem obce Úžice (viz. Městský úřad
Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, č.j. MUKV 38062/2008/ VYST z 26.11.2008)a je
doplněním výstavby v rámci Logistického parku Úžice a vhodným využitím stávající
technické a dopravní infrastruktury vybudované v minulosti.
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Technická infrastruktura obsahuje:
 Přípojka VN 22 kV;
 Přípojka slaboproudu (telefon, EPS, EZS);
 Venkovní osvětlení;
 STL plynovod a přípojky zemního plynu;
 Vodovod a přípojky pitné vody;
 Vodovod a přípojky požární vody pro sprinklery;
 Vodovod a přípojka požární hydrantové vody;
 Dešťová kanalizace a odlučovače ropných látek;
 Úprava stávající retenční nádrže;
 Splašková kanalizace.
Dopravní infrastruktura:
 Komunikace, parkoviště a zpevněné plochy v areálu včetně napojení na stávající
účelovou místní komunikaci v Logistickém parku Úžice.
V zájmovém území (širší vztahy) jsou již realizovány nebo jsou připravovány další stavby –
Distribuční centrum D8 Kozomín, Distribuční centrum Tesco, Industrial park Úžice – sever,
Dopravní a servisní centrum Kozomín. Tyto stavby a záměry realizace haly č.4 respektuje.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Navrhovaná stavba bude umístěna v Logistickém parku Úžice. Tento park se nachází
v průmyslové zóně pro skladování, lehkou výrobu a obchodně výrobní kapacity umístěné
v severozápadním kvadrantu mimoúrovňového křížení dálnice D8 se silnicí III/00810 (Exit 9
– Úžice).
Navrhovaný záměr volně navazuje na stávající zástavbu průmyslové zóny, přičemž se
předpokládá využití technické (inženýrské sítě) a dopravní (komunikace) infrastruktury již
vybudované v rámci výstavby stávající průmyslové zóny.
Stavba je vhodným využitím volných funkčních ploch a doplněním stávající zástavby v dané
lokalitě.
Varianty
S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu investorem v jediné již před
zahájením projektových prací vybrané variantě, vyplývající ze situování na daných a předem
určených pozemcích, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i
projektantem akce sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a
hodnocena tímto oznámením.
Posouzeny by mohly být varianty nulová a varianta předložena oznamovatelem. Varianta
nulová by předpokládala nerealizovat navrhovaný záměr v území. Vzhledem k tomu, že
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záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, navazuje na předchozí haly, řešené v I.a
I.fázi stavby Logistický areál Úžice, je navrhovaná stavba pokračováním již realizovaného a
připravovaného záměru. Investor po důkladném zvážení možností s variantou realizovat
záměr v jiné lokalitě nepočítá.
Navrhovaná stavba svým umístěním i řešením je z hlediska příslušných obecných požadavků
na výstavbu v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Je navržena
z materiálů, které jsou atestovány pro použití ve výstavbě. Dopravní napojení a inženýrské
sítě mají parametry, které kapacitně umožní realizaci haly č.4.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Žádná činnost související se stavebními pracemi a následným provozem není optimální, může
být za předpokladu dodržení stanovených podmínek přijatelná. Takovou může být činnost,
která omezuje nebo eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva.
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a provozu na životní a zároveň
umožňovala podnikatelský záměr investora.
Omezení možného vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná. Variantu navrhovanou
oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena
v souladu s dopravním systémem tohoto území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Předkládaný záměr obsahuje halový objekt č.4, který doplňuje areál logistického parku Úžice
o čtvrtou halu s využitím již realizovaného dopravního napojení a napojení na stávající
inženýrské sítě.
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 Halový objekt č.4
SO 02 Přeložka oplocení
IO 01 Příprava území a hrubé terénní úpravy
IO 02 Vodovod a přípojky pitné vody
IO 03 Vodovod a přípojky požární vody pro SHZ (sprinklery)
IO 04 Vodovod a přípojky požární hydranotové vody
IO 05 Přípojka VN 22 kV k TR1, TR2
IO 06 Přípojka slaboproudu
IO 07 STL plynovod a přípojky
IO 08 Dešťová kanalizace a odlučovače ropných látek
IO 09 Úprava stávající retenční nádrže
IO 10 Splašková kanalizace
IO 11 Venkovní osvětlení
IO 12 Komunikace, parkoviště a zpevněné plochy v areálu včetně napojení na
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stávající komunikaci v Logistickém parku Úžice
IO 13 Sadové úpravy
IO 14 Požární bezpečnost stavby
Poznámka: Provozní soubory stavebních objektů, kterými jsou Stabilní hasící zařízení (SHZ),
Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) a Elektrická požární signalizace (EPS) budou součástí
dokumentace předmětných stavebních objektů.

Výše uvedené objekty (IS, SO, PS) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného
rozsahu řešené problematiky.
Architektonické řešení
Architektonickým zadáním je ztvárnění halového objektu, které dodržuje hmotové a barevné
provedení dle standardů investora stavby. V objektech má být umožněna nerušící výroba,
montáž a skladování zboží.
Předkládaný záměr obsahuje samostatný halový objekt s přilehlými areálovými komunikace a
zpevněnými plochami.. Jedná se o jednopodlažní halu o půdorysném rozměru 419,0 x 100,0
(89,0) m. Hlavní půdorysná modulová síť nosného železobetonového skeletu bude 22,0 x 11,0
m. Světlá výška pod hlavní vazníky střešní konstrukce je navržena 10,0 m. Výška atiky po
obvodě celého objektu bude na kótě +13,0 m. Střecha bude plochá se světlíky. Hala bude
rozčleněna na čtyři samostatné požární úseky, ve kterých se předpokládá vybudování 6-ti
dvoupodlažních administrativně – sociálních vestavků. Vestavby budou obsahovat nanejvýš
dvě nadzemní podlaží, dimenzovány pro cca 25 osob. V těchto vestavcích budou kanceláře,
šatny, toalety, technické místnosti a denní místnoti. V současné době nejsou známi nájemci,
proto lze očekávat přizpůsobení vnitřních dispozic dle jejich požadavkům.
Půdorys haly je navržen s ohledem na tvar daného území, výška haly je odvozena
z optimalizace technologie provozu v halové části při zachování jednoduchého půdorysného
tvaru.
Jednoduché řešení hmoty dává možnost zpracovat architektonicky především fasádu objektu.
Tato bude navržena ze sendvičových minerálních panelů v odpovídajícím barevném
provedení (dle barevnosti stávajících halových objektů Logistického parku Úžice)
v kombinaci s betonovými sendvičovými panely. Do betonových panelů budou zasazena vrata
zásobovacích můstků. Realizováním administrativně – sociálních vestaveb přibudou do
obvodového pláště okna v jednotném barevném provedení. Členění pásových oken bude
přizpůsobeno dispozicím vnitřních vestaveb. Zásobovacími vraty, okny vestaveb a dále pak
barevnostním řešením stavby bude narušena jinak celistvá plocha fasádních panelů a tím i
oživen poměrně jednoduchý tvar objektu.
Zavážení skladového zboží bude skrze západní a východní fasádu objektu zásobovacími
vraty. Z důvodu snazšího provozu byla úroveň zásobovacího dvora u obou objektů snížena o 1,20 m pod úroveň podlahy haly.
Pro skladování budou instalovány regálové systémy, skladová výška se uvažuje 10,0 m.
Rozvoz zboží a výrobků po hale a jejich uložení do regálů bude pomocí elektrických
vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Regálové systémy mohou být na
předmětných částech půdorysu halového objektu nahrazeny volnými plochami pro třídění
zboží anebo výrobními, montážními popřípadě balícími linkami pro výrobu, montáž,
kompletaci a balení zboží.
Provoz navrhovaného areálu bude nepřetržitý, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Předpokládá se třísměnný provoz ve skladových a výrobních částech i v souvisejících
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administrativních provozech (příjem a výdej zboží, ostraha), ostatní provozy (administrativa a
pomocné provozy budou jednosměnné).
Popis technického a technologického řešení záměru
Stavební objekt haly bude jednopodlažní halový objekt s dvoupodlažními sociálněadministrativními vestavbami.
Předkládaný záměr obsahuje samostatný halový objekt s přilehlými areálovými komunikace a
zpevněnými plochami. . Jedná se o jednopodlažní halu o půdorysném rozměru 419,0 x 100,0
(89,0) m. Hlavní půdorysná modulová síť nosného železobetonového skeletu je 22,0 x 11,0
m. Světlá výška pod hlavní vazníky střešní konstrukce je 10,0 m. Výška atiky po obvodě
celého objektu bude na kótě +13,0 m.
Založení halových objektů
Pro návrh základových konstrukcí haly vycházíme z poměrně jednoduchých terénních,
geologických a hydrologických poměrů v zájmovém území a dále pak z charakteru dispozice
a využití předmětných staveb.
V návaznosti na informace o geologických a hydrologických podmínkách sousedních staveb
(dle předběžného inženýrskogeologického a geotechnický průzkum provedeného firmou BP
Consult, s.r.o. v srpnu 2005), lze předpokládat jednoduché geologické poměry na staveništi.
Hydrogeologické poměry území jsou jednoduché. Souvislá zvodeň podzemní vody je
převážně vázána na spojitý kolektor křídových psamitických a pelitických sedimentů, která je
v hloubce cca 1,60 – 4,60 m pod stávajícím povrchem území. Lze předpokládat, že tato voda
neovlivní založení a provedení komunikace. Jedná se zejména o kolektor s puklinovou,
podřadně s průlinovou propustností. Podzemní voda proudí v puklinovém systému mírně
zvětralých až navětralých prachovců a jílovitých jemnozrnných pískovců. Při zakládání
objektu haly je nutné uvažovat s hlubinným založením (vrtané nebo ražené piloty).
Konkrétní způsob založení stavby bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.
Nosná konstrukce haly
Nosná konstrukce halového objektů bude navržena z železobetonového skeletu. Základní
modulové uspořádání je navrženo v rozměru 11,0 x 22,0 m. Ve směru 22,0 m rozpětí jsou
uloženy nosné vazníky tvaru „T“ (variantě můžou být provedeny jako ocelové příhradové
nosníky). Ve směru rozpětí 11,0 m, jsou uloženy železobetonové krokvičky. Krokvičky jsou
uloženy na vazníky ve spádu přes sedla, vazníky jsou osazeny do „vidlí“ na sloupech. Vany
nakládacích můstků na jižní fasádě se skládají ze tří prefabrikovaných stěn a monolitické
desky. Čelo můstků tvoří železobetonový sendvič do výšky cca +3,90m. Ostatní sokly jsou
sendvičové se skladbou s horní hranou na +2,40 m.
Nosná svislá konstrukce administrativně sociálních vestaveb a technického zázemí je
provedena z cihelných bloků s nosným plechobetonovým stropem nad 1.NP. Vestavby jsou
doplněny dvouramenným vnitřním schodištěm.
Střešní konstrukce haly
Nosná část střešního pláště je navržena z trapézových pozinkovaných ocelových plechů
lakovaných polyestery. Trapézové plechy budou kladeny kolmo na železobetonové střešní
krokvičky a kotveny k nim mechanickými kotvami. Navržena je tepelná izolace z pochozích
desek z minerální vlny s parotěsnou zábranou z PE folie. Střešní krytina bude navržena z
mPVC folie.
Na střeše jsou navrženy protipožární RWA klapky rozměru 1,5 x 2,5 m se zasklením
z PMMA desek. RWA klapky budou vedle požární funkce zajišťovat prosvětlení haly.
Celková plocha světlíků bude tvořit min. 2,0% z celkové plochy skladové haly.
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Odvodnění střechy je navrženo podtlakovým systémem včetně izolovaných střešních vtoků
dešťové vody. V atice jsou navrženy bezpečnostní nouzové výtoky dešťové vody pro případ
selhání podtlakového odvodňovacího systému.
Přístup na střešní konstrukci halových objektů bude zajištěn pomocí požárních žebříků s
ochranným košem, které budou vybaveny suchovodem a uzamykatelnou mříží umístěnou na
ochranném koši. Požární žebřík bude v souladu s ČSN 74 3282.
Předpokládaná skladba střešního pláště (nosný trapézový plech, parotěsná zábrana z PE folie,
tepelná izolace z minerální vaty, hydroizolace z mPVC folie).

Halový objekt č.4
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Obvodový plášť halového objektu
Obvodový plášť bude tvořen v úrovni –0,90 m do +2,40 m železobetonovým sendvičovým
základovým prahem se skladbou (nosná železobetonová část, zateplení polystyrenem, krycí
železobetonová část).
V místě zásobovacích můstků budou základové prahy od úrovně –2,00 m do +3,90 m.
Základové prahy s povrchovou úpravou pohledového betonu.
Nad základovými prahy bude do výšky +13,0 m použit lehký kovoplášť s minerálními panely
TRIMO. RAL dle specifikace investora.
V kovoplášti budou osazeny ocelové tepelně izolované dveře se samozavírači, které budou
sloužit jako únikové východy. Dále budou do kovopláště osazena hliníková pásová okna a
dveře. Pro vynesení těchto otvorů bude do skládaného kovopláště vložena ocelová nosná
konstrukce z válcovaných ocelových profilů opatřena antikorozním a finálním nátěrem.
Zásobovací místa budou vybavena sekčními vraty, těsnícím límcem a označením pozice vrat.
Sekční vrata vertikálně výsuvná po plášti objektu. Křídlo bude se zateplenými lamelami
vybaveno 3 prosvětlujícími okénky v 1/3 výšky. Těsnící límec, gumový s nosnou ocelovou
pozinkovanou konstrukcí z uzavřených profilů. Sekční vrata se zásobovací rampou budou
označena číselnou pozicí a sekční vrata pro přímý vjezd do haly písmenem. úrovňová sekční
vrata do haly o rozměru 3000x4125 mm budou vybavena otevíratelným dveřním křídlem
rozměru 900x2000 mm. Dveřní křídlo z 1/3 prosklené.
Izolace halového objektu proti zemní vlhkosti a radonu
Na základě radonového průzkumu provedeného RNDr. Oldiřchem Froňkou, Od Vysoké 272,
Praha 5 v srpnu 2007 lze předpokládat., že radonový index pozemku bude vyhodnocen jako
střední. Při výstavbě na hodnocené části území se předpokládá v souladu se zákonem
č.13/2002 Sb. provedení opatření proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 73 0601.
Hydroizolace spodní části objektu tak bude řešena za pomoci HDPE folie. HDPE folie bude
uložena přes geotextílii na zhutněnou zemní pláň. K železobetonovým konstrukcím bude
kotvena přes nalepené bitumenové pásky.
Podlaha halového objektu
V prostoru haly bude zhotovena železobetonová podlahová deska se vsypem. Deska bude
navržena v souladu s českými normami, pro maximální zatížení 50kN/m2, 70kN/m2 od
pojezdu vysokozdvižných vozíků a zatížení regálů v rozvržení zády k sobě (s osami
podkladních desek v minimální vzdálenosti 150mm od podlahových dilatačních spár).
Zatížení od regálů:
• Zatížení na patku regálu o rozměru 120x140 mm je 65 kN
• Při způsobu stavění regálů zady k sobě je nutno uvažovat se zatížením 2x65 kN v
osové vzdálenosti 210 mm od sebe.
• Deska bude min. tl. 180 mm z betonu B30 a bude dilatována max. po úsecích 30 x 30
m masivními kovovými dilatacemi.
• Předpokládaná skladba podlahy:
• Drátkobetonová deska se vsypem leštěná tl. 180 mm
• Geotextílie
• Hydroizolace a izolace proti střednímu radonovému riziku z HDPE folie
• Geotextílie
• Hutněný podsyp v mocnosti 320 mm na hodnotu Edef,2 min = 90 – 100 MPa
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Technické vybavení budou halové objekty
Z hlediska technického vybavení bude hala vybavena takto :
• ZTI – oddělená kanalizace dešťová a splašková, rozvod pitné a požární vody
• Vytápění – plynovými nízkoteplotními infrazářiči
• Vzduchotechnika - bude zajišťovat výměnu vzduchu pro dobíjení aku vozíků.
• Elektro silnoproudé rozvody, osvětlení a uzemnění
• Slaboproud – EZS (zabezpečovací zařízení), EPS (elektrická požární signalizace)
• Samočinné odvětrávací zařízení (SHZ)
• Sprinklery budou napojeny na stávající rozvod požární vody provedený v rámci
výstavby I. a II.fáze výstavby Logistického parku Úžice. Stávající nádrže a strojovna
SHZ zůstávají beze změn.
Výplně otvorů
Výplně otvorů tvoří ocelové dveře plné, opláštěné z pozinkovaného plechu, vyplněné
minerálními deskami opatřeny samozavírači. Zárubně ocelových dveří v obvodovém plášti
budou s přerušeným tepelným mostem. Dále výplně otvorů budou tvořit hliníková okna a
dveře s přerušeným tepelným mostem zaskleny izolačním dvojsklem. Prosvětlovací pásová
okna nad zásobovacími můstky budou tvořeny polykarbonátovými deskami.
Zámečnické výrobky
• V obvodu halového objektu budou kovové dveře a sekční vrata, která mají
protikorozní a povrchovou úpravu zhotovenou výrobcem.
• Výměny v obvodovém plášti, pro osazení dveří a oken.
• Ochranná „svodidla“ sloupů a sekčních vrat ve hale.
• Požární žebříky a ostatní drobné ocelové konstrukce.
Klempířské výrobky
• Materiál klempířských výrobků: zinkovaný nebo lakovaný plech tloušťky 0,7mm.
Sociálně administrativní vestavby
Halový objekt bude pro zajištění sociálně administrativního a technického provozu vybaven
6-ti sociálně administrativními vestabami. Vnitřní nosné konstrukce vestavků jsou navrženy
zděné s požární odolností, založené budou na železobetonových základových pasech. Stropy
jsou navrženy z plechobetonové konstrukce nebo případně z železobetonových panelů.
Vnitřní příčky budou buď zděné nebo sádrokartonové, včetně instalačních příček pro
zařizovací předměty. Okna a vstupní dveře do vestavků jsou navržena hliníková, s izolačními
dvojskly a případně vybavené žaluziemi.
Schodiště vestavků jsou navržena dvouramenná ocelová případně železobetonová s ocelovým
zábradlím.
Z hlediska technického vybavení budou haly s vestavky vybaveny takto :
• instalace ZTI – oddělená kanalizace dešťová a splašková, rozvod pitné a požární vody
• Vytápění – lokální plynový kotel a topný teplovodní systém
• Chlazení – v případě požadavku nájemce na chlazení vnitřních prostor
• Elektro - silnoproudé rozvody, osvětlení a uzemnění
• Slaboproud – telefony, zabezpečovací zařízení, EPS, počítačové a datové sítě, MaR
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Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
Konstrukce obvodového a střešního pláště objektů budou navrženy tak, aby jejich tepelnětechnické vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a Zákonu o
hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
Údaje o způsobu vnitřního osvětlení
Řešení denního osvětlení vnitřních prostor vychází z účelu a provozu místností s přihlédnutím
k platným hygienickým předpisům.
Denní osvětlení hal je zajištěno RWA klapkami a pásovými okny. Denní osvětlení budov je
navrženo podle ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov.
Zpracovatel projektu uvádí, že vychází z názoru, že skladové prostory nevyžadují denní
osvětlení v plném rozsahu jako trvalé pracoviště. Takto jsou i obvykle dnes realizovány. Proto
částečné denní osvětlení zajišťujeme pouze PMMA zasklenými požárními klapkami, které
jsou v rozsahu cca 2 % půdorysné plochy střechy. To znamená, že prakticky ve všech
skladových prostorech je uvažováno se sdruženým denním a umělým osvětlením.
Požadavky na akustiku
Akustické úpravy budou požadovány zejména v administrativních vestavbách. Úpravy musí
zajistit dostatečný útlum dle normových požadavků tak, abych se pracovníci vzájemně
nerušili.
Přeložka oplocení
Stávající areál Logistického parku Úžice včetně zájmového území pro výstavbu
navrhovaného záměru je po jeho obvodu oplocen plotem z drátěného poplastovaného pletiva
o výšce 1,8 m. Část stávajícího oplocení bude přeložena z důvodu jeho kolize s navrhovanou
stavbou.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, stávající dopravní
charakteristiky území a inženýrské sítě realizované v rámci stavby logistického areálu.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací umístění navrhované stavby
”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury ”.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení
Dokončení

03/2010
11/2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Středočeský
Okres
Mělník
Obec
Úžice (17588)
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu města
Kralupy nad Vltavou.
U záměru se předpokládá vydání následujících správních rozhodnutí:
Stavební úřad Kralupy nad Vltavou:
- územní rozhodnutí
- stavební povolení
- kolaudační rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje:
- rozhodnutí – povolení k umístění, stavbě a provozu středního stacionárního
zdroje
znečišťování ovzduší
Kralupy nad Vltavou - povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
povolení
k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, povolení
vodních
děl (vodoprávní úřad)
- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Záměr bude umístěn zejména na p.p.č. 64/30, 64/36, 64/59, 64/60, 65/3, 485/2. Navrhovaným
záměrem, resp. realizací související technické a dopravní infrastruktury, budou dále dotčeny
p.p.č. 64/76, 64/79*, 64/84* (po oddělení z 64/77), 64/86* (po oddělení z 64/79), 374, 550,
551, 552, 556* (po oddělení z 64/79) vše v katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou.
Soupis pozemků dotčených navrhovanou stavbou (budova, komunikace, zpevněné plochy)
Tabulka č.1
P.č.

Vlastník/ jiný oprávněný

Adresa

Druh / Způsob
využití
pozemku
Orná půda

Výměra
(m2)

ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Ovocný sad

8121

ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

25575

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

7616

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

25618

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Ostatní
komunikace

2351

41573

64/30

64/36

64/59

64/60

ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic X
XIII s.r.o., člen koncernu ProLogis

65/3
ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis
485/2
Celkem

110854

Poznámka: Stavbou areálových účelových komunikací je částečně dotčen pozemek p.č. 64/79
ve vlastnictví ProLogis Czech Republic XVIII s.r.o., člen koncernu ProLogis, Na Dlouhém
79, 251 01 Říčany – Jažlovice.
* Nový stav dle geometrického plánu č. 390-24/200 úředně ověřený oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Otto Loubem dne 27.5.2008 a dále odsouhlasený
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj – katastrálním pracovištěm Mělník dne 10.6.2008
pod č. 698/2008.
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Soupis pozemků dotčených navrhovanou stavbou (přípojkami inženýrských sítí)
Tabulka č.2
P.č.

64/76

64/79*

64/84* (po
oddělení
z 64/77)

64/86* (po
oddělení
z 64/79)
374

550

551

552

556* (po
oddělení
z 64/79)

Vlastník/ jiný oprávněný

Adresa

Druh / Způsob
využití
pozemku

ProLogis Czech Republic VIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

ProLogis Czech Republic XVIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

ProLogis Czech Republic XIX s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

ProLogis Czech Republic XVIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01
Orná půda

ProLogis Czech Republic VIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

ProLogis Czech Republic VIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

ProLogis Czech Republic VIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

ProLogis Czech Republic VIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

Na Dlouhém 79, Říčany,
Jažlovice, 251 01

Orná půda

ProLogis Czech Republic XVIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Orná půda

Poznámka
Přípojka
plynu
Přípojka
požární vody
pro sprinklery
Přípojka
požární
hydrantové
vody
Přípojka
splaškové
kanalizace
Dešťová
kanalizace

Přípojka
splaškové
kanalizace
Přípojka
slaboproudu
Přípojka
plynu
Přípojka
slaboproudu
Přípojka VN
Přípojka pitné
vody
Přípojka
plynu
Přípojka
slaboproudu
Přípojka VN
Přípojka pitné
vody
Přípojka
plynu
Přípojka
slaboproudu
Přípojka VN
Přípojka pitné
vody
Přípojka
požární
hydrantové
vody

Poznámka: Pozemky uvedené v soupisu pozemků dotčené budovou, komunikacemi a
zpevněnými plochy již nejsou znovu uváděny.
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* Nový stav dle geometrického plánu č. 390-24/200 úředně ověřený oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Otto Loubem dne 27.5.2008 a dále odsouhlasený
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj – katastrálním pracovištěm Mělník dne 10.6.2008
pod č. 698/2008.
Pozemky pro navrhovanou stavbu resp. pro umístění halového objektu jsou ornou půdou,
pozemek p.č. 64/36 je ovocným sadem a pozemek p.č. 485/2 je ostatní plochou – ostatní
komunikace. Pro potřeby výstavby dojde k trvalému vynětí ze zemědělského půdního fondu
(viz. tabulka níže).
Přehled pozemků pro vynětí ze ZPF
Tabulka č.3
Parcel
BPEJ / třída ochrany / výměra (m2)
ní číslo
64/30
64/36
64/59
64/60
65/3
485/2

12210 / IV.třída / 41573
11901 / III.třída / 2200
12210 / IV.třída / 5921
12210 / IV.třída / 25575
11901 / III.třída / 7616
10501 / III.třída / 4469
12210 / IV. Třída / 21149
-

Vlastník
ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic IX s.r.o., člen
koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis
ProLogis Czech Republic XXIII s.r.o.,
člen koncernu ProLogis

Druh pozemku / využití
Orná půda
Ovocný sad
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha / ostatní
komunikace

Poznámka:
Pozemek p.č. 64/79 byl vyňat ze ZPF na základě udělení souhlasu Ministerstva životního
prostředí, odboru ekologie krajiny a lesa pod č.j. 30363/ENV/06, 1141/640/06 ze dne
15.5.2006. Na základě vlastníka pozemku vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou dne
20.6.2007 pod č.j. MUKV 19104/2007/OŽP rozhodnutí o předpisů odvodů za trvalé odnětí
zemědělské půdy p.p.č 64/79 ze ZPF. Vlastník pozemků následně uhradil předepsané
odvody.
Proveden byl pedologický průzkum a stanoven návrh skrývek kulturních zemin pro stavbu
„Logistický park Úžice“ (Ing.Čedíková, Dragounová DiS, Mgr. Dragoun, K+K průzkum
s.r.o.).
V řešeném území byly provedeny pedologickou sondovací tyčí sondy, na základě sond
pedologického průzkumu byla stanovena mocnost skrývek kulturních zemin:
Ornice
30 cm
Podornice
15 cm
Skrývka ornice a podornice bude provedena a deponována odděleně. Kubatura skrývky
kulturních zemin bude cca 33 250 m3 ornice a 16 600 m3 podornice.
Velikost skrývek je navržena na základě provedeného pedologického průzkumu v lokalitě.
Skryté kulturní zeminy budou použity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.
Rozhodující část zeminy může být využita pro zúrodnění zemědělských pozemků
obhospodařovaných v nejbližším okolí stavby nebo pro rekultivační práce.
Otázka provedení a využití skryté kulturní vrstvy půdy v rámci stavby bude podrobně řešena
v projektové dokumentaci v souladu s požadavky z.č. 334/92 Sb.
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Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. Pokud by došlo ke skladování
delšímu než 6 měsíců, bude navrženo ošetření tělesa uskladněných kulturních zemin pro
zabránění jejich zneškodnění zejména zabuřeněním.Tyto vstupy budou v průběhu projekčních
prací upřesněny a budou se týkat realizace nezbytně nutných záborů půd.
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12,
13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné
plochy.
Lokalita nepodléhá ustanovení §18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle
zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek
nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Ochranná pásma vyplývající ze zvláštních předpisů v ochraně životního prostředí
Lokalita výstavby neleží v žádné ochranném pásmu vyplývajícím ze zvláštních předpisů
v ochraně životního prostředí
2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Voda pro tyto účely bude zajištěna provizorním připojením ze stávajících staveb Logistického
parku Úžice anebo bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek.
Období provozu
Pitná voda
Pitná voda bude použita pro sociální účely (sociální zařízení, kuchyňky, úklid apod.).
Připojení pro zajištění zásobování pitnou vodou je navrženo napojením na stávající
vodovodní přípojku DN 200 ve vodoměrné šachtě Logistického parku Úžice umístěné na p.č.
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551 cca 20 m jihovýchodně od vrátnice areálu. Z napojovacího bodu bude veden vodovod
(areálová přípojka) o dimenzi PE DN 100. Vodovod PE DN 100 bude veden kolem haly.
Jednotlivým administrativně sociální vestavbám budou vedeny přípojky o předpokládané
dimezi PE DN 50.
Potřeba pitné vody je navržena na celkový počet cca 150 pracovníků (6 vestavků á 25 osob).
Průměrná denní spotřeba vody
Max. denní spotřeba vody
Roční spotřeba vody

9,75 m3
13,2 m3
2 460 m3/rok.

Průměrná denní potřeba vody = nejsilnější směna
Qp = (qA) x n
qA
specifická potřeba vody (průmysl)
adm. pracovník
65 l / os. směna
n
celkový počet pracovníků činí 150
osob
9 750 l / den
Qp = 65 x 150
Maximální denní potřeba vody = maximální směnové potřebě vody
Qm = Qp x kd
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti
1,35
Q - průměrná denní potřeba vody
9 750 l/směna
cca 13 160 l / den
Qm = 9 750 x 1,35
Maximální hodinová směnová potřeba vody:
Maximální hodinová potřeba studené vody se uvažuje ve výši 50% směnové potřeby a to na
konci směny.
Qhs = 0,5 x Qm
Qm
13 160 l/směna
Qhs = 0,5 x 13 160
6 580 l / h
Maximální sekundová směnová potřeba vody:
Qss = Qhs / 3600
Qss = 6 580 / 3600

1,8 l / s

Předpokládaná dimenze areálové přípojky pitné vody pouze pro sociální účely
1,8 l/s je min. DN 100 (materiál PEHD).
Potřeba množství teplé užitkové vody:
Potřebu množství teplé užitkové vody uvažujeme 30% celkové potřeby studené vody.
Roční potřeba vody
nd - počet pracovních dní v roce
Qr = Qp x nd
Qr = 9 750 x 252

Technologická voda
Potřeba technologické vody se nepředpokládá.

252 dnů
2 457 000 l / rok
2 457 m3 / rok
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Požární voda
Nový objekt bude po předběžném propočtu napojen na stávající požární vodovod stávajícího
areálu Logistického parku Úžice.
Zásobování požární hydrantovou vodou bude zajištěno pomocí nového vodovodu hydrantové
požární vody PVC De 225 napojeného na stávající rozvody PVC De 225 Logistického parku
Úžice na p.č. 556* (po oddělení z p.p.č. 64/79) u jihovýchodního nároží haly č.3.
Napojení stabilního hasícího zařízení (sprinlerů) halového objektu bude zajištěno pomocí
nového vodovodu požární vody 2 x LT DN 250 pro SHZ napojené na stávající rozvody
požární vody pro SHZ 2 x LT DN 250 na pozemku p.p.č. 64/79 u parkoviště nákladních
automobilů jižně od haly č.3.
Nové objektu budou po předběžném propočtu napojeny na stávající požární vodovod
stávajícího areálu Logistického parku Úžice.
3. Surovinové a energetické zdroje
Nároky na elektrickou energii
Elektrická energie bude použita pro osvětlení, napájení pohonů vrat a můstků, napájení
běžných spotřebičů, dobíjení manipulační techniky a případně pro napájení vybavení
skladových a výrobních prostorů (montážní linky, balící linky apod.).
Předpokládaná bilance potřeby elektrické energie – halový objekt č.4 (vč. vestaveb):
Instalovaný příkon
1,8 MW
Soudobý příkon
1,3 MW
Trafostanice TR 22/0,4 kV
2 x 1250 MW
Předpokládaná roční spotřeba el. energie při 2500 hodinách provozu bude cca 3 250
Mwh/rok.
Navrhovaná stavba bude napojena pomocí nové podzemní přípojky VN 22 kV na stávající
podzemní vedení VN 22 kV ve vlastnictví koncernu společností ProLogis umístěného
v Logistickém parku Úžice na p.p.č. 551 cca 40 m západně od jihozápadního nároží haly č.1.
Z místa napojení bude provedena podzemní kabelová přípojka VN 22 kV k severnímu průčelí
navrhovaného halového objektu č.4, kde bude v přístavku umístěno energocentrum, jehož
součástí součástí bude i rozvodna VN a odběratelské trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna NN.
Nároky na zemní plyn
Zemní plyn bude využíván pro potřeby vytápění a pro přípravu teplé vody v halovém objektu
a jeho vestavbách. Systém vytápění předpokládá s kombinací klasické soustavy ústředního
vytápění s plynovými kotli pro otop a přípravu TUV v administrativních vestavcích a zároveň
vytápěním hal pomocí plynových nízkoteplotních infrazářičů.
Navrhovaná stavba bude napojena na STL plynovod PE d110 umístěný na p.p.č 64/76 cca 65
m východně od vrátnice areálu Logistického parku Úžice. V místě napojení je provedena
příprava na kterou bude napojen nový STL plynovodu o min. dimenzi PE d90, který bude
veden na pozemek stavby, kde bude zaveden k severnímu průčelí haly č.4. V místě před
energovestavekem, jehož součástí bude i místnost HUP bude proveden T kus s odbočkou o
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min. dimenzi d 63. Z odobočky bude provedena přípojka do místnosti HUP, kde bude umístěn
hlavní uzávěr plynu, fakturační měření spotřeby plynu a regulace na NTL.
Vlastníkem dotčených plynárenských zařízení je RWE Distribuční služby s.r.o. resp.
Středočeská plynárenská a.s.
Halový objekt č.4
Plynový zářič (např. Helios 50 UD+) 49,8 kW x 35 ks
Plynový zářič (např. Helios 33 UD+) 31,5 kW x 40 ks
Plynový kotel 49,0 kW x 6 ks
Qhmax
Při součinnosti 0,8 je Qmax

1 743 kW (Hala)
1 260 kW (Hala)
294 kW (vestavky)
375 m3/hod.
300 m3/hod.
4 508 m3
47 336 kWh (dle metodiky RWE)
3 005 m3
31 558 kWh (dle metodiky RWE)
811 tis.m3
8 521 tis. kWh (dle metodiky

Maximimální denní odběr Qdmax
Průměrný denní odběr Qd
Celkový roční odběr Qr
RWE)
Minimální hodinový odběr Qhmin

5 m3
53 kWh (dle metodiky RWE)

Odvod spalin bude proveden na střechu objektu.

Surovinové zdroje
Halový objekt č.4 bude sloužit především pro umístění nerušící výroby a montáže (výroba a
montáž komponent např. elektrotechnického, automobilového průmyslu apod.) a ke
skladování, třídění a balení běžného sortimentu zboží a výrobků (např. elektospotřebičů,
autodílů, hraček, drogistického zboží apod.).
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní obslužnost jednotlivých vestaveb v halovém objektu bude zajištěna pomocí
areálové účelové komunikace šířky 7,0 m (asfalt). Dopravní obslužnost halového objektu
(zásobovací můstky) bude zajištěna pomocí zpevněné manipulační plochy šířky 30,0 m
(zámková betonová dlažba). Do haly bude umožněn vjezd pomocí 6 ks úrovňových vrat.
Komunikace budou doplněny parkovišti pro osobní (celkem 110 parkovacích míst (z toho 10
pro ZTP) a 52 parkovacích míst pro nákladní automobily (zámková betonová dlažba).
Navrhovaná stavba bude dopravně napojena na stávající areálovou páteřní účelovou
komunikaci (ul. p.p.č. 550 a p.č. 553) Logistického parku Úžice. Vlastní areál Logistického
parku Úžice je napojen pomocí příjezdové komunikace na silnici II/608. Napojení na
mezinárodní silniční síť z silnice II/608 na po silnici III/00810 na dálnici D8 (exit 9) vzdálené
cca 500 m od vrátnice areálu Logistického parku Úžice.
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin, materiálů, výrobků a zboží. Osobní
vozy budou sloužit pro dopravu zaměstnanců.
Předpokládaná intenzita dopravního zatížení:
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osobní doprava:
nákladní doprava:

110
91

Do výpočtu rozptylové studie a hlukové studie je zahrnuta doprava na silnici D8, navýšená o
očekávanou dopravu související s provozem posuzovaného areálu.
Intenzita dopravy byla převzata ze studie „Industrial park Úžice-sever-dopravní studie“,
který zpracovala společnost CityPlan pro společnost Fabionn, s.r.o.v červnu 2008 v rámci
přípravy stavby Industrial park Úžice – sever, zahrnující dopravní provoz Strategické
průmyslové zóny Úžice - Kozomín.
Jedná se o výhledovou intenzitu dopravy v lokalitě v roce 2010. Lokalita byla na základě
dopravní studie rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb automobilů.
Zahrnují :Úseky dopravy zahrnuté do výpočtu zahrnují areál Tesco – katastrální území
Potřižín, Logistický park ProLogis – katastrální území Úžice, National Technological Park
(Africa Izrael Investment) – katastrální území Kozomín, provoz na D8, II/608.
Úseky dopravy
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V následující tabulce je uvedena intenzita dopravy ve špičkové hodině (1/8 celodenní
intenzity), použitá ve výpočtu rozptylové studie.
Tabulka č.4
Úsek

Osobní vozidla

Lehká nákladní vozidla

Těžká nákladní vozidla

1

431

34

89

2

1063

99

286

3

200

46

81

4

826

70

208

5

4838

388

1441

6

3720

301

1250

7

115

16

14

8

689

63

145

9

1384

133

343

10

1411

138

352

11

740

73

184

12

1899

218

355

13

914

98

165

14

1145

144

171

15

83

9

25

16

83

9

25

17

30

3

8

18

40

4

12

19

20

2

6

20

20

2

6

21

20

2

6

Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je v obci 50 km/hod, mimo obec 90 km/hod, na silnici
D8 u osobních vozidel 130 km/hod, u LNA 120 km/hod, u TNA 90 km/hod.
Dále je uvažován pohyb vozidel na ploše logistického parku (výpočtová rychlost 30 km/hod),
při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti na volnoběh po dobu 30 sekund.
Jiná infrastruktura
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí
(přeložky, úpravy).
Objekt bude připojen přípojkami na stávající sítě v území.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období
2 – 3 měsíců a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Nejvýznamnější bude manipulace a odvoz zeminy. Zpracování programu organizace
výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav
území.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,7 – 0,8
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných
vlivů.
Imisní charakteristika lokality
Pro posouzení vlivu provozu záměru „Logistický park Úžice“ na okolní prostředí a dosah
vlivu na trvalou zástavbu je zpracována rozptylová studie imisní situace – TESO - Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., č.autorizace MŽP, č.j. 2164/740/03 z 19.6.2003 v
10/2005.
Úkolem studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Úžicích (okres Mělník,
Středočeský kraj) po výstavbě haly č.4 v rámci Logistického parku.
Vzhledem k použitým zdrojům – liniové zdroje a spalovací zařízení na zemní plyn - byl
výpočet proveden pro:
- NO2
- CO
- suspendované částice frakce PM10
- benzen
Emise ostatních látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním limitům těchto
látek je výpočet bezúčelný, případně není stanoven imisní limit.
Rozptylová studie je vypočtena pro stav po uvedení výrobního areálu do provozu. Do studie
byla zahrnuta i doprava na dálnici D8.
Emisní parametry zdrojů – doprava
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na silnici D8, navýšená o očekávanou
dopravu související s provozem posuzovaného areálu.
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Intenzita dopravy byla převzata ze studie „Industrial park Úžice-sever-dopravní studie“,
který zpracovala společnost CityPlan pro společnost Fabionn, s.r.o. v červnu 2008. Jedná se o
výhledovou intenzitu dopravy v lokalitě v roce 2010.
Lokalita byla na základě dopravní studie rozdělena na několik úseků, po kterých byl
modelován pohyb automobilů (viz grafické znázornění na straně 23). Intenzita dopravy
ve špičkové hodině (1/8 celodenní intenzity), která je použita ve výpočtu rozptylové studie je
uvedena na straně 24 tohoto oznámení.
Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je v obci 50 km/hod, mimo obec 90 km/hod, na silnici
D8 u osobních vozidel 130 km/hod, u LNA 120 km/hod, u TNA 90 km/hod.
Dále je uvažován pohyb vozidel na ploše logistického parku (výpočtová rychlost 30 km/hod),
při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti na volnoběh po dobu 30 sekund,
emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro rychlost 5 km/hod.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu
programu MEFA. U osobních vozidel se předpokládá 30 % dieselových motorů. U
nákladních vozidel je předpokládána emisní kategorie EURO 3.
Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu
Tabulka č.5
EURO 2
30 %

EURO 3
30 %

EURO 4
40 %

Použité emisní faktory vozidel [g/km]
Tabulka č.6
Látka
NOx
CO
PM10
Benzen

5 km/hod
0,431955
1,542989
0,030847
0,007181

30 km/hod
0,29433
1,89632
0,0007
0,00929

Osobní automobily
50 km/hod
0,22553
0,34857
0,01123
0,00205

90 km/hod
0,285619
0,231067
0,012023
0,002833

130 km/hod
0,51626
0,758804
0,015434
0,00848

Použité emisní faktory vozidel [g/km]
Tabulka č.7
Lehké nákladní automobily
Látka

5 km/hod

30 km/hod

50 km/hod

90 km/hod

120 km/hod

NOx

0,9175

0,5242

0,423

0,4633

0,5835

CO

0,8564

0,2965

0,2219

0,1684

0,403

PM10

0,192

0,0587

0,051

0,0674

0,1087

Benzen

0,0042

0,0017

0,0013

0,001

0,0009
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Použité emisní faktory vozidel [g/km]
Tabulka č.8
Látka

Těžké nákladní automobily
30 km/hod
50 km/hod

5 km/hod

90 km/hod

NOx

11,35

2,656

1,8382

2,2242

CO

20,36

4,439

3,3258

2,9533

PM10

1,5213

0,3178

0,2227

0,192

Benzen

0,1196

0,0238

0,0171

0,0109

Stacionární zdroje
Do výpočtu byly též zahrnuty emise stacionárních zdrojů znečišťování v plánovaných
objektech – spalovacích zařízení na zemní plyn. Jelikož dosud nejsou stanoveny přesné
technické parametry jednotlivých zařízení v hale č.4, jsou tato zařízení ve výpočtu modelu
souhrnně zahrnuta jako plošné zdroje znečišťování.
Emisní parametry jsou stanoveny podle předpokládané maximální hodinové a roční spotřeby
zemního plynu. Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv
jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č.352/2002 Sb. (již neplatné)
Teplota a množství spalin byly stanoveny odborným odhadem, resp. výpočtem ze spotřeby
zemního plynu.
Emisní parametry spalovacích zařízení
Tabulka č.9
Parametr

Fáze 1
Hala č. 1

Spotřeba zemního plynu
Využití ročního výkonu
Použité emisní faktory
Hmotnostní tok emisí
Teplota spalin
Množství vlhkých spalin

230 m3/hod
460 000 m3/rok
0,228

NOx: 442 g/hod
CO: 73,6 g/hod
~ 120 ºC
~ 2 820 m3/hod

Fáze 2
Hala č. 2

Fáze 3
Hala č. 3

120 m3/hod
210 m3/hod
3
240 000 m /rok
420 000 m3/rok
0,228
0,28
NOx: 1,92 g/m3zp
CO: 0,32 g/m3zp
NOx: 230 g/hod
NOx: 403 g/hod
CO: 38,4 g/hod
CO: 67,2 g/hod
~ 120 ºC
~ 120 ºC
~ 1 470 m3/hod
~ 2 580 m3/hod

Hala č. 4
301 m3/hod
812 000 m3/rok
0,31

NOx: 578 g/hod
CO: 96,3 g/hod
~ 120 ºC
~ 3 700 m3/hod

Imisní charakteristika lokality
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou na dálnici D8 a přenosem imisí
z velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování v Kralupech nad Vltavou.
Imisní situace není v místě sledována, nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna ve
vzdálenosti 3 km ve Veltrusech (SVEL). Vzhledem k poloze v blízkosti dálnice D8
očekáváme zvýšené koncentrace NO2 a PM10 (zejména v důsledku provozu těžkých
nákladních vozidel). V tabulce jsou uvedeny měřené koncentrace v roce 2006, měření v roce
2007 nebylo prováděno.
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Měřené imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2006 na stanici SVEL (Veltrusy)
Tabulka č.10
Koncentrace [µg.m-3]
Znečišťující látka

NO2
PM10
Benzen

čtvrtletní
I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

-------

13,8
16,0
6,7

18,1
13,1
4,3

25,4
14,5
9,8

roční
průměr

denní
maximum

hodinové
maximum

-------

43,9
46,5
43,0

199,4
281,9
269,0

Na základě uvedených měřených koncentrací lze odhadnout následující imisní pozadí lokality
(pro hodnocení je použita úvaha o obdobné čtvrtletní koncentrace pro I. a IV. kvartál):
- roční koncentrace NO2 přibližně 21 µg/m3
- roční koncentrace PM10 přibližně 15 µg/m3
- roční koncentrace benzenu přibližně 7,7 µg/m3
Imisní koncentrace CO nejsou měřeny, imisní pozadí (roční průměr koncentrací) u CO
odhadujeme na základě měření v jiných lokalitách kolem 800 µg/m3.
Posuzovaná lokalita v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou je
uvedena ve Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou
zde překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro denní koncentrace PM10 (84 %
území), pro roční koncentrace PM10 (7,1 % území), dále je překračována hodnota cílového
imisního limitu pro benzo(a)pyren (24,7 % území).
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:

•
•
•

•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle Klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu.

Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních
charakteristik znečištění ovzduší:
•

•
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu
stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
denní průměrné koncentrace
klouzavý osmihodinový průměr
doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.
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Třídy stabilitního zvrstvení
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách
zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní.
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný,
znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace při zemi jsou nízké a ve vlečce
velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou v této třídě počítány absolutní maxima koncentrací.
Pro prach toto tvrzení platí i v rovině v důsledku pádové rychlosti částic.
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují ale jsou stále nepříznivé.
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje
nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině.
V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku intenzivních
vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké
koncentrace.

Provoz stacionárních zdrojů je v rámci zpracované rozptylové studie předpokládán na
maximální výkon. Do výpočtu je zahrnut současný provoz stacionárních zdrojů v areálu,
používání liniových zdrojů uvnitř areálu (parkoviště pro osobní a nákladní vozidla, pohyb
vozidel po komunikacích) a doprava na komunikacích R4 a III/11628.
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění
ovzduší pro každý referenční bod:
maximální hodinové koncentrace NO2
průměrné roční koncentrace NO2
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO
průměrné denní koncentrace PM10
průměrné roční koncentrace PM10
průměrné roční koncentrace benzenu
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity.
Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie.
Tabulka č.11
Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

3

40 µg/m

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg/m3

-

24 hodin

50 µg/m3

35

1 kalendářní rok

40 µg/m

-

Znečišťující
látka
Oxid dusičitý

PM10
PM10

3

32
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

1 kalendářní rok

5 µg/m3

-

Benzen

Meze tolerance: [µg/m3]
Tabulka č.12
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40

30

20

10

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8

6

4

2

Benzen

1 kalendářní rok

4

3

2

1

Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním
limitem (bez meze tolerance).
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo u dálnice D8 (viz. grafické
přílohy uvedené v Rozptylové studii, která je v části F.Doplňující údaje tohoto oznámení
v plném znění).
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č.13
Průměrné denní koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

PM10

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

13,2

50

26,4

1,48

40

3,7

~ 21

7

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací NO2
Tabulka č.14
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

NO2

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

70,9

200

35,5

2,39

40

6

~ 15

16

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací CO
Tabulka č.15
Látka

Maximální denní osmihodinový
průměr koncentrací
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]
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CO

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočten
á hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

486

10 000

4,9

21,0

Není
stanoven

---

~ 800
(odhad)

2,6

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu
Tabulka č.16
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Látka

Benzen

Vypočtená hodnota
příspěvku

Imisní limit

% limitu

Imisní pozadí

% pozadí

0,201

5

4

~7

2,9

34

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech, a to u nejbližších obytných objektů v obci Úžice a obci Kozomín, na
hranici logistického areálu a u kruhové křižovatky. Umístění referenčních bodů (profilů) je
znázorněno na obrázku:

Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech
Tabulka č.17

Číslo profilu

Maximální hodinové
koncentrace [µ
µg/m3]

Maximální denní koncentrace
3
[µg/m
]
[µ

NO2

PM10

CO*

1

13,5

2,31

81,4

2

8,3

1,26

48,5

3

13,8

2,09

78,1

4

14,2

1,98

72,8

5

11,2

1,90

67,8

6

12,0

1,77

64,4

* Maximální denní osmihodinový průměr koncentrací
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Tabulka č.18
Průměrné roční koncentrace [µ
µg/m3]

Číslo profilu
NO2

PM10

Benzen

1

0,710

0,357

0,0484

2

0,521

0,233

0,0310

3

0,805

0,405

0,0537

4

0,564

0,286

0,0333

5

0,566

0,279

0,0307

6

0,490

0,242

0,0258

Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2, PM10 a benzenu stanoven podíl jednotlivých
zdrojů na celkové imisní zátěži (podíl na vypočtených průměrných ročních koncentracích):
Tabulka č.19
Podíl jednotlivých zdrojů na imisní zátěži [%]
Číslo
profilu

NO2

PM10

Benzen

Doprava D8

Doprava v
areálu

Spalovací
zdroje

Doprava D8

Doprava v
areálu

Doprava D8

Doprava v
areálu

1

94,2

1,0

4,8

98,5

1,5

98,6

1,4

2

92,9

1,2

5,9

98,2

1,8

98,2

1,8

3

92,9

1,2

5,8

98,1

1,9

98,1

1,9

4

96,1

0,6

3,3

99,2

0,8

99,3

0,7

5

92,4

1,2

6,5

98,0

2,0

98,1

1,9

6

89,2

1,7

9,1

96,7

3,3

96,8

3,2

Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Mapy s vykreslenými
izoliniemi jsou přílohou Rozptylové studie uvedené v části F.Doplňující údaje.
Provoz záměru způsobí mírné zvýšení imisní zátěže, podíl zdrojů v areálu společnosti
(spalovací zdroje a doprava) však bude na doplňkové imisní zátěži obydlených oblastí
maximálně řádově procenta. Dominantní vliv na imisní zátěž má dálnice D8, která se i po
umístění další haly v areálu bude podílet na doplňkové imisní zátěži více než z 90 %.
Nejvyšší imisní zátěž z posuzovaných zdrojů je v blízkosti dálnice D8, konkrétně u křížení
dálnice s komunikací II/608. Imisní zátěž ve vzdálenějším okolí (cca 200 m a dále) je výrazně
nižší. Tato situace je zřejmá z grafických příloh (Rozptylová studie – část F.Doplňující údaje).
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
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mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 70,9 µg/m3.
Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten nejvyšší
příspěvek 14,2 µg/m3 v profilu č. 4 (severní okraj obce Kozomín), tj. cca 7 % hodnoty
imisního limitu (200 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí
1,48 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2 v profilu
č.3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,8 µg/m3, tj. 2 % hodnoty imisního limitu
(40 µg/m3).
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava na D8. Na hranici
obce Úžice je podíl dopravy na dálnici D8 od 93-94 %, u Kozomína 96 %. Spalovací zdroje
v celém areálu se podílí na imisní zátěži NO2 na hranici obcí od 3,3 % do 5,9 %. V lokalitách
vzdálenějších od této dálnice (západní okraj areálu) roste vliv dopravy v areálu a vliv
spalovacích zdrojů, v porovnávaných profilech od 6,5 % do 9,1 %.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni cca 15 µg/m3, bude
hodinová koncentrace v lokalitě pod 100 µg/m3, roční koncentrace vzroste pouze nepatrně.
Provozem areálu tedy neočekáváme překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace
NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 13,2 µg/m3 (na
dálnici D8). Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten
nejvyšší příspěvek 2,31 µg/m3 v profilu č. 1 (Úžice), tj. cca 5 % hodnoty imisního limitu
(50 µg/m3).
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 1,48 µg/m3, tj.
přibližně 4 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Tato hodnota však byla vypočtena přímo
u dálnice D8, mimo dálnici jsou koncentrace do 1 µg/m3. Ve vybraných profilech
v obydlených oblastech je nejvyšší vypočtená hodnota průměrné roční koncentrace v profilu
č. 3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,405 µg/m3.
Na nejvyšších koncentracích PM10 má v porovnávaných profilech hlavní podíl doprava na
dálnici D8 (97-99 %). Vliv dopravy v Logistickém parku je nejvyšší na západním okraji
areálu v profilu č. 6 (3,3 %), na hranicích obcí je tento podíl do 2 %.
Vlivem provozu areálu neočekáváme překračování imisních limitů PM10 pro denní
koncentrace (limit 50 µg/m3) ani pro roční koncentrace (limit 40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtený 8hodinový průměr příspěvku imisních koncentrací 486 µg/m3
(při imisním limitu 10 000 µg/m3), maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl u
obytné zástavby vypočten v profilu č. 1 (81,4 µg/m3 - cca 0,8 % hodnoty limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 800 µg/m3 (odhad ročního průměru) bude výhledová
koncentrace v posuzované lokalitě výrazně pod 2 000 µg/m3, vlivem dopravy tedy nebude
překročen imisní limit pro CO (10 000 µg/m3 ).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,201 µg/m3. Ve
vybraných profilech u obytné zástavby bude nejvyšší přípěvek v profilu č.3, a to
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0,0537 µg/m3, tj. cca 1,1 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3). Podíl areálové dopravy se na
vypočtených imisních příspěvcích pohybuje v obcích Úžice a Kozomín do 2 %, což
v přepočtu činí řádově tisíciny µg/m3 benzenu.
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 7 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě prakticky shodná se současnou situací, podíl vlivu areálové dopravy na
imisních koncentracích benzenu bude velmi nízký.
Závěr
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po výstavbě haly č. 4 v Logistickém parku v Úžicích.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých
zdrojů na výhledové doplňkové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí bude mít provoz haly č. 4 v Logistickém parku velmi
nízký vliv na celkovou imisní situaci lokality a proto lze doporučit udělení souhlasného
stanoviska k záměru.

2. Odpadní vody
Období výstavby
Odpadní vody splaškové
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
Období provozu
Pro navrhovanou stavbu bude použita oddílná splašková a dešťová kanalizace.
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody budou vznikat provozem halových objektů a administrativně sociálních
vestaveb. Jedná se zejména o splaškové vody vznikající při provozu sociálních zařízení,
úklidu stavby apod.
Množství splaškových vod v tomto stupni dokumentace odpovídá množství potřeby pitné
vody pro navrhovanou stavbu. Předpokládaná max. denní spotřeba vody bude cca 10,0 m3.
Splašková kanalizace bude vedena z navrhovaného halového objektu resp. jejich vestaveb do
koncové šachty stávající stoky SB-2-1 splaškové kanalizace PVC DN 250 umístěné na p.p.č
64/86 * (po oddělení z p.p.č. 64/79), jenž byla vybudována v roce 2008 pro napojení tohoto
záměru. Stávající splaškovou kanalizací budou splaškové vody gravitačně odvedeny do
čerpací stanice umístěné v severovýchodním části Logistického parku Úžice na p.č.64/81 a
dále z čerpací stanice čerpány výtlakem do ČOV Úžice.
Dešťové vody
Dešťová kanalizace projektovaného areálu je rozdělena na dešťovou kanalizaci ze střech a
dešťovou kanalizaci z komunikací a zpevněných ploch. Dešťové vody z parkovacích a
manipulačních zpevněných ploch pro nákladní vozidla budou vedeny (přečištěny) přes
odlučovače ropných látek (předpoklad 3 ORL).
Dešťové vody budou svedeny z ploch navrhované stavby do přípravy pro nové napojení mezi
šachtami Db29 a Db37 stávající stoky DB-1 SC DN 1000 umístěné na p.p.č. 64/84* (po
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oddělení z p.p.č. 64/77). Dešťové vody budou odvedeny stokou DB-1 SC DN 1000 – 1400 do
retenční nádrže umístěné na p.č. 555 v severní části areálu Logistického parku Úžice.
Kapacita retenční nádrže bude navýšena (viz.dále) tak, aby umožnila akumulaci dešťových
vod odváděných z území navrhované stavby. Odtok z retenční nádrže bude řízen vírovým
ventilem, max. odtok bude bez změny zachován na hodnotě 392 l/s.
Tabulka č.20
Rekapitulace odvodňovaných
ploch
Střechy
Zpevněnné plochy
Zeleň
Celkem

Odvodněná
plocha
(m2)
40 690
29 335
40 320
110 345

Intenzita návrhového deště:
Srážkoměrná stanice Praha – Hostivař:
q=
164
Současný odtok ze zájmového území
Plocha:
11,0345
Intenzita:
164
Odtokový součinitel:
0,05
Množství:
90,48
Max. odtokové množství:
90,48
množství odtoku vod ze zájmového území)

Odvodněná
Redukovaná
plocha Odvodňovací
plocha
(ha)
součinitel
(ha)
4,069
0,9
3,6621
2,9335
0,6
1,7601
4,032
0,1
0,4032
11,0345
5,8254

Návrhový
déšť
(l / s)
600,6
288,7
66,1
955,4

l.s-1.ha-1

ha
l.s-1.ha-1
(obdělávaná pole)
l.s-1
l.s-1 (předpoklad požadavku na zachování

n = 0,5 (dvouletý déšť)
Tabulka č.21
Trvání deště

Intenzita deště

Přítok do stok

Odtok

Potřebná kubatura stoky
s redukovaným odtokem

[min]

[l.s-1.ha-1]

[m3]

[m3]

[m3]

5

298

520,79

27,14

493,65

10

210

734,00

54,29

679,71

15

164

859,83

81,43

778,39

20

131

915,75

108,58

807,17

60

53,8

1 128,26

325,74

802,53

120

30,2

1 266,67

651,48

615,20

Předpokládaný objem navýšení akumulačního prostoru retenční nádrže (poldru) dešťových
vod je cca 810 m3. Návrhový déšť je uvažován s periodicitou 0,5.
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3.

Kategorizace odpadů

Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
A. Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních
prací)
B. Odpady vznikající při vlastním provozu
C. Odpady vzniklé po dožití stavby
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy odpadů

A. Odpady vznikající během výstavby
Při výstavbě budou dočasně vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů,
dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou
také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení.
Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je
uveden v následující tabulce.
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním
znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou
č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s
odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich
minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace
stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých
druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.
Odpady vznikající během realizace stavby
Tabulka č.22
Kód
odpadu
08 01 11
08 11 12
12 01 13
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02

Druh odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 11 11
Odpady ze svařování
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Beton

Cihly
Dřevo
Sklo

Množství*
(t)

Kategorie

Způsob
nakládání s
odpady

0,01

N

AN 3/AN 5

0,015

O

AN 3/AN 5

0,3
1,5
0,45
5,5
4
10

O
O
O
O
O
O

AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

0,05

N

AN 3/AN 5

60
0,5
55
0,5

O
O
O
O

AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

40
Kód
odpadu

Druh odpadu

17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04

Množství*
(t)

Plasty
0,6
Železo a ocel
42
Směsné kovy
16
Kabely neuvedené pod 17 04 10
4
Zemina a kamení
7000
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a
17 06 04
12
170603
Směsný stavební odpad neuvedený pod
17 09 04
45
17 09 01,17 09 02,17 09 03
* množství stanoveno odhadem, podrobně bude rozpracováno v rámci projektu
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 – skladování

O
O
O
O
O

Způsob
nakládání s
odpady
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

O

AN 3/AN 5

O

AN 3/AN 5

Kategorie

B. Odpady vznikající při vlastním provozu
Skladba materiálu, který prochází přes sklady je velmi různorodá z důvodů služeb
nabízených na trhu. Materiál bude skladován krátkodobě dle jednotlivých druhů. U skladů
se prakticky jedná o překládku a skladování materiálu. Skladovaný materiál bude v balení a
paletách způsobilých pro přepravu a manipulaci. V prostorách skladu se bude materiál z obalů
vybalovat. Odpad může vzniknout pouze v havarijní situaci.
Při provozu budou vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem
odpadů ve smyslu Vyhl. č. 381/2001 MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném a
účinném znění.
Vést podrobnosti o nakládání s odpadem s charakteristikou aktuálního stavu odpadového
hospodářství původce odpadu, která obsahuje údaje o druhu a množství za určené období, je
povinností provozovatele areálu. Původce odpadu může část svého odpadu dát dále na
zhodnocení např. recyklaci.
Přesný popis veškerého odpadu bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství
v areálu a veškerou manipulaci s odpadem bude provádět odborná autorizovaná firma.
Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními
vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu.
Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech.
Při provozu areálu mohou vznikat následující odpady. Jejich rozsah je odvozen z rozsahu
skladovacích ploch a údajů investora o průměrné produkci odpadů v obdobných zařízeních.
Přehled event.možných odpadů vznikajících při provozu areálu (jeho přesné složení lze
upřesnit a vyčíslit až po konkretizaci v rámci projektu.
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Odpady jsou zpracovány v souladu s kategorizací a katalogem odpadů stanovených Vyhl. č.
381/2001 Ministerstva životního prostředí ČR.
Tabulka č.23
Kód
Druh odpadu
Kategorie
odpadu
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
07 01 11
N
obsahující nebezpečné látky
13 05 02 Kal z odlučovače olejů
N
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
N
13 05 06 Oleje z odlučovačů olejů
N
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02 Plastové obaly
O
15 01 03 Dřevěné obaly
O
15 01 06 Směsné obaly
O
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny
N
Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny
15 02 03
O
neuvedené pod 15 02 02
16 06 01 Olověný akumulátor
N
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410
O
17 04 05 Železo, ocel
O
20 01 01 Papír, lepenka
O
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
20 01 39 Plasty
O
20 01 21 Zářivka
N
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
20 03 03 Uliční smetky
O
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 – skladování

Množství
t/rok

Způsob
nakládání s nimi

1

AN 3/AN 5

0,2
0,3
0,2
0,6
1
8
5
0,5

AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

0,2

AN 3/AN 5

0,4
10
0,3
1,5
1,2
0,04
8
2
30

AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- odpady,které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické
osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.
Veškeré stavbou i provozem vznikající odpady (včetně příp.výkopových zemin a kamení,
které jsou odpady), je nutno předávat k využití (přednostně) nebo k odstranění výhradně
osobám oprávněným k jejich převzetí ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
Pro likvidaci a dočasné skladování bude areál vybaven nádobami na odpad, ze kterých je
odpad pravidelně vyvážen. Nádoby budou situovány u každého objektu v dostupné
vzdálenosti.
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Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.
Nádoby budou uloženy, před odvozem k likvidaci, v oploceném uzamykatelném přístřešku.
Provozovatel pro uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří
mají oprávnění na sběr a likvidaci uvedených druhů odpadů. Pro celý areál bude vypracovaná
dokumentace pro nakládání s odpadem – Program odpadového hospodářství, Havarijní plán
pro nakládání s nebezpečeným odpadem, Identifikační listy nebezpečného odpadu apod.
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že investor jako
původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb. a odpady
odevzdá odborným firmám respektive organizacím, které vlastní platné oprávnění na
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další
zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.
C. Odpady vzniklé po dožití stavby
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby budou obdobného charakteru jako odpady
vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly
použity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné
maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:
-

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
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Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a
způsobu využití stavby:
1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
2. řešení evakuace osob
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují
požadavky na
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva
Zajištění bezpečnosti provozu stavby
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne
9.června 1998 o obecných technických požadavcích na stavbu a tím splňuje i obecné
požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních
podmínek a životního prostředí.
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i
vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle vyhlášky Českého úřadu
bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15.4. 1982, ve znění ČÚBP a ČBU č. 324 ze dne 31.7.1990 a
vyhl. Č.207 z roku 1991. Tyto vyhlášky obsahují požadavky i souvisejících předpisů a norem
vztahujících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Období výstavby
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době
0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
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Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.24
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava.
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.25
Způsob využití
území
Chráněný venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
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4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z provozoven
Den
Hluk z dopravy na pozem.komunikacích
Den
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích
(D8)
Den

LAeq = 50 dB Noc
LAeq = 55 dB Noc

LAeq = 40 dB
LAeq = 45 dB

LAeq = 60 dB Noc

LAeq = 50 dB

Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor
je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení.
Volba kontrolních bodů výpočtu
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 15 m).
Tabulka č.26
Kontrolní
Výška
bod
(m)
1
3
2

3

3

3

4

3

5

3

Místo situování

Popis

Č.p.103, LV 54, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, U hřiště
103, 277 45 Úžice
K.ú. Úžice, p.č.89
Č.p. 82, LV 128, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, Postřížská
82, 277 45 Úžice
K.ú. Úžice, p.č.69
Č.p. 63, LV 146, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení,
277 45 Úžice
K.ú. Kozomín, p.č.124 Č.p.117, LV 129, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, 277 45
Kozomín
K.ú. Kozomín, p.č.123 Č.p.103, LV 159, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, 277 45
Kozomín 103
K.ú. Úžice, p.č.119
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Kontrolní body výpočtu

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby
- hluk v době provozu

4
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Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad
Tabulka č.29
Typ prací
Zemní

Název stroje
Nakladač
Buldozer
Vrtná souprava
Rypadlo
Hutní a vibrační válec
Nákladní automobily
Domíchávače betonu
Čerpadla betonu
Hutní a vibrační válec
Nakladač
Jeřáb
Kompresor
Svářecí soupravy
Nákladní automobily

Stavební

Počet kusů
2
2
1
1
1
8/hod
1hod
1
1
2
2
2
3
4/hod

Akustické parametry
LpA,10 = 80 dB
LpA,10 = 85 dB
LpA,10 = 84 dB
LpA,10 = 81 dB
LpA,10 = 79 dB
LpA,10 = 89 dB
LpA,10 = 80 dB
LpA,10 = 81 dB
LpA,10 = 79 dB
LpA,10 = 80 dB
LpA,10 = 75 dB
LpA,10 = 75 dB
LpA,10 = 75 dB
LpA,10 = 89 dB

Hluk v době provozu
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území.
Předpokládaná intenzita dopravního zatížení:
osobní doprava
nákladní doprava
počet zaměstnanců
směnnost

110
91
150
třísměnný provoz
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Předpokládaný týdenní provoz je nepřetržitý Po – Ne (o víkendech je slabší provoz cca v
rozsahu 2. a 3. směny všedního dne). Předpokládaná pracovní doba je nepřetržitý třísměnný
provoz ( 0 – 24 hod) s tím, že průměrná směnnost je stanovena 75 % osob v 1. směně, 20 %
v 2. směně a 5 % v 3. směně.
Předpokládaná intenzita dopravního zatížení je uvedena na straně 26-27 tohoto oznámení.
Vyjma dopravy jsou dalšími zdroji hluku:
 Vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše halového objektu v místě
administrativně sociálních vestaveb. Tyto jednotky zajišťují nucenou výměnu vzduchu
pro místnosti těchto vestaveb jako jsou sociální zařízení, kuchyňky, velkoplošné
kanceláře apod. – max. hlučnost 70 dB (5 x 70 dB).
 Klimatizační jednotky umístěné na střeše halového objektu v místě administrativně
sociálních vestaveb. Tyto jednotky zajišťují chlazení místností místnosti pro server,
kanceláře apod. – max. hlučnost 50 dB (5 x 2 x 50 dB).
Umístění VZT a klimatizačních jednotek viz. situace.
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Umístění
VZT
a
klimatizačních jednotek
viz.následující situace.
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Výsledky výpočtu
Stavební práce
Tabulka č.30
Kontrolní bod

Den
LAeq dB
48,2
48,4
48,3
48,1
47,5

1
2
3
4
5
Nejistota výpočtu + 1,2 dB
Přípustná hodnota stavební práce pro dobu denní (7-21 hod.) LAeq = 65 dB

Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění, vzhledem k umístění stavby, odstupové vzdálenosti vůči
chráněným objektům a situování D8 není předpoklad požadavku požití tohoto opatření.
Provoz na D8 je dominantním zdrojem hluku v území.

Provoz
V rámci hlukové studie je sledován:
- samostatný provoz haly č.4
- provoz Logistického parku Úžice včetně halového objektu č.4
- provoz Logistického parku Úžice (včetně haly č.4) a veřejná doprava
Samotný provoz ”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně technické a dopravní
infrastruktury.”
Zjištěné hodnoty
Tabulka č.31
Kontrolní bod

Výška
m
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Den
LAeq dB
24,4
26,4
25,0
23,4
17,6

Noc
LAeq dB
22,7
24,1
23,4
22,3
11,0

Přípustná hodnota pro hluk z provozu – hala č.4 Den LAeq = 50 dB Noc LAeq = 40 dB
Zahrnut pouze provoz navrhované haly č.4 Logistického parku Úžice (související doprava,
vzduchotechnika a klimatizační jednotky).
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Provoz Logistický park Úžice včetně halového objektu č.4 - komplexní provoz Logistického
parku Úžice v cílovém stavu
Tabulka č.32
Kontrolní bod

Výška
m
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Den
LAeq dB
35,8
37,7
33,2
28,5
26,2

Přípustná hodnota pro hluk z provozu – hala č.4 Den

Noc
LAeq dB
33,0
33,9
31,1
26,3
22,6

LAeq = 50 dB Noc

LAeq = 40 dB

Zahrnut provoz navrhované haly č.4 Logistického parku Úžice (související doprava,
vzduchotechnika a klimatizační jednotky) a provoz cílového stavu Logistického parku Úžice
– hala 1 (v provozu, hala 2 bude v provozu 2009, hala 3 (v provozu do konce roku) včetně
související dopravy v areálu, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek.
Provoz Logistický Park Úžice včetně halového objektu č.4 a veřejné dopravy
Tabulka č.33
Kontrolní bod

Výška
m
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Den
LAeq dB
55,4
55,5
55,3
55,8
52,4

Přípustná hodnota pro hluk z dopravy (D8) Den

Noc
LAeq dB
46,9
47,1
46,8
47,2
43,8

LAeq = 60 dB Noc

LAeq = 50 dB

Zahrnut provoz navrhované haly č.4 Logistického parku Úžice (související doprava,
vzduchotechnika a klimatizační jednotky) a provoz cílového stavu Logistického parku Úžice
– hala 1 (v provozu), hala 2 (bude v provozu 2009), hala 3 (v provozu do konce roku) včetně
související dopravy v areálu, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek a provoz veřejné
dopravy dle údajů zahrnutých v tabulce na straně 10 a rozčleněním jednotlivých úseků dle
grafického znázornění uvedeného na straně 9 této hlukové studie..
Zástavba Úžic je chráněna protihlukovou stěnou vysokou 2,3 m podél východní strany
dálnice D8. Stěna je ukončena v místě připojení sjezdové rampy z MÚK Úžice ve směru na
Lovosice a na severním konci je ukončena cca 60 m za mostem přes železniční trať. Toto
opatření je ochranou Úžic z dopravy na D8. Ochrana protihlukovou stěnou z provozu na D8
byla ve výpočtu uplatněna.
V rámci přípravy stavby „Industriální park Úžice – sever“ je navrženy protihluková stěna
výšky 4 m a navýšení výšky stávající stěny na 4 m vzhledem k očekávanému navýšení
provozu v souvislosti s provozem v rámci tohoto záměru. Jedná se o opatření kompletního
provozu souvisejícího se stavbou „Industriální park Úžice – sever“, jehož provoz toto
oznámení nezahrnuje.
Závěr
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko).
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Výsledné hodnoty a grafické znázornění izofon hluku z provozu ”Logistický park Úžice –
halový objekt č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury” samotného a komplexně
provoz celého areálu Logistického parku Úžice a hodnoty zjištěné při provozu Logistického
parku Úžice včetně technické a dopravní infrastruktury” při sledování provozu areálu včetně
veřejné dopravy ukazují hlukovou zátěž po realizaci navrhovaného záměru.
Při sledování hodnot samotného provozu ”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně
technické a dopravní infrastruktury” budou limitní hodnoty 50 dB pro den a noc dodrženy.
Při sledování hodnot provozu ”Logistického parku Úžice“, (tj. haly1, 2, 3 a 4) budou limitní
hodnoty 50 dB pro den a noc dodrženy.
Při sledování provozu ”Logistického parku Úžice“, (tj. haly1, 2, 3 a 4) včetně veřejné dopravy
budou přípustné hodnoty pro den ve výši 60 dB pro den a 50 dB pro noc v chráněném
prostoru chráněných objektů dodrženy.
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude stavba ”Logistický park Úžice – halový
objekt č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury” negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší
přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras (veřejná doprava)
bude ve zvolených referenčních bodech dodržen limit.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba ”Logistický park Úžice – halový objekt
č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury ” je územím, je vymezeno zemědělsky
obdělávanými pozemky v prostoru průmyslové zóny. Nejbližší trvalá obytná zástavba je
situována v lokalitě obce Úžice za trasou D8 východně a v obci Kozomín v jihozápadním
směru.
Využití pozemku pro navrhovanou stavbu je z hlediska územního plánu možné.
Zájmové území určené pro stavbu je v současnosti plochou zemědělsky využívanou jak
vyplývá i z fotodokumentace uvedené v předchozí části tohoto oznámení.
Dvě hranice stavby logistického areálu tvoří dopravní systémy – D8 a železnice znamenající
liniovou dopravní trasu. Logistický park Úžice je situován právě v návaznosti na D8, hala č.4
je doplněním tohoto areálu.. Dopravní napojení je významným prvkem volby dané lokality a
provoz související s halou č.4 bude navazovat na stávající systém dopravy.
Z výše uvedeného výčtu okolního připravovaného využití navazujících ploch v území
vyplývá, že realizace předmětné stavby bude v souladu s okolním prostorem, v souladu
s prioritami obce vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci.
Dosavadní využití území pro zemědělskou výrobu bude omezeno, dle posouzení celkové
situace a začlenění lokality v souladu se záměry obce vymezenými dle územního plánu je
záměr možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale
udržitelného rozvoje této části území. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a
v širším pohledu se záměry kraje.
Komplexní využití území vymezené v rámci územně plánovací dokumentace a priority jeho
využívání jsou řešeny záměrem stavby.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr výstavby parkovacího objektu, neobsahuje
přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně
ovlivněna.
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří:
• půdní fond
Během realizace záměru dojde k záborům zemědělské půdy, kulturní zeminy budou skryty a
využity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena.
• vodní zdroje, voda
V prostoru se nenachází vodní zdroje.
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Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita
je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability. Nejblíže
situován je prvek ÚSES severně od předmětné lokality – lokální biokoridor č.160 vedený
podél vodoteče Černavka a lokální biocentrum č. 276 na uvedeném biokoridoru (lokalita
místně označena Za zahradami).
Vymezení vedení nejblíže situované trasy lokálního biokoridoru s vloženými lokálními
biocentry

Situování stavby

56

Z hodnocení v části dokumentace, věnované lokálnímu systému ekologické stability vyplývá,
že v dosahu přímých vlivů posuzovaného areálu se nenachází žádné ze skladebných prvků
ÚSES, biocenter ani biokoridorů. Žádné další významné součásti kostry ekologické stability a
interakční prvky se v nejbližším okolí posuzované lokality nevyskytují a nebudou výstavbou
ani provozem negativně ovlivněny.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí je přírodní rezervace Dřínovská stráň v k.ú. Úžice ve
vzdálenosti cca 2 km v severním směru.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.

- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.
Tato skutečnost vyplývá i ze Stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 114787/2007/KUSKOŽP/Kov z 2.8.2007.
Nejblíže situované evropsky významné lokality
Veltrusy
Kód lokality
Biogeografická oblast
Rozloha lokality
Navrhovaná kategorie ZCHÚ
Druhy
Katastrální území
Úpor-Černínovsko
Kód lokality
Biogeografická oblast
Rozloha lokality
Navrhovaná kategorie ZCHÚ
Druhy
Katastrální území
Slaná louka u Újezdce
Kód lokality
Biogeografická oblast
Rozloha lokality
Navrhovaná kategorie ZCHÚ
Druhy
Katastrální území

CZ0213083
Kontinentální
297,43 ha
PP
Páchník hnědý, Roháč obecný
Dušníky nad Vltavou, Nové Ouholice, Veltrusy, Všestudy u Veltrus
CZ0210186
Kontinentální
873,84 ha
PR
Pouze k ochraně přírodních stanovišť
Hořín, Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tišice, Tuhaň, Úpor
CZ0210173
Kontinentální
1,25 ha
PP
Pouze k ochraně přírodních stanovišť
Újezdec u Mělníka

- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
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přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V území přímo navrženém pro stavbu haly č.4 se nenachází registrovaný významný krajinný
prvek.
Nejbližším významným krajinným prvkem vymezeným dle zák.č.114/1992 sb. je VKP 155 –
remízek lesního porostu na p.č. 63 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a remíz lesního porostu
na p.č. 286 k.ú.Kozomín.
Dalším nejblíže situovaným významným krajinným prvkem v širším území je vodoteč
Černávka).
Tyto významné krajinné prvky nebudou navrženou stavbou nijak dotčeny.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Předmětné území je územím s častými archeologickými nálezy. Jedná se o území původní
kulturní krajiny dolního a středního Povltaví. Zájmové území bylo osídleno již v mladší době
kamenné. Investor zabezpečí povinnosti zák.č. 20/1987 o státní památkové péči ve znění
zák.č. 242/1992 Sb. a oznámí záměr stavby v souladu s požadavky výše uvedené legislativy a
ohlásí provádění zemních prací Ústavu arch.památkové péče Středních Čech.
Severně od obce Úžice se nachází Dřínovký vrch – území, kde se nacházelo meziříčské
hradiště v období vytváření českého státu.
Dotčeny nebudou žádné objekty ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ani
památky místního významu.
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
- na území hustě zalidněná
Lokalita výstavby záměru není součástí hustě obydlených území.
Zájmové území je situováno mimo obec Úžice, nachází se mimo sídelní útvar. Umístění
plochy stavby „Logistický park Úžice – halový objekt č.4 včetně technické a dopravní
infrastruktury“ neznamená bezprostřední vliv na hustě zalidněné území.
Ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole. Území hustě
zalidněná nebudou záměrem ovlivněna.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě stavby „Logistický park Úžice – halový objekt č.4 včetně technické a dopravní
infrastruktury“ byly sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být
ovlivněny:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena.
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového
rozložení záměru (po dobu stavby a v době provozu).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele obce.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Klimatické poměry

Klimaticky leží předmětné území v klimatické oblasti T1 (podle přílohy č.1 k vyhlášce
č.327/1998 Sb.), charakterizované těmito skutečnostmi:
Tabulka č.34
Klimatické charakteristiky
Kód regionu
Symbol regionu
Charakteristika regionu
Suma teplot nad 10oC
Průměrná roční teplota (oC)
Průměrný roční úhrn srážek (mm)
Pravděpodobnost suchých vegetačních období
Vláhová jistota

Klimatická oblast MT3
1
T1
Teplý, suchý
2.800 – 3.100
9-10
<500
40-60
0-2
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Větrná růžice
Stabilitní větrná růžice

Rychlostní větrná růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.35
třída [m/s]
I.tř.
1,7
II.tř.
1,7
II.tř.
5
III.tř.
1,7
III.tř.
5
III.tř.
11
IV.tř.
1,7
IV.tř.
5
IV.tř.
11
V.tř.
1,7
V.tř.
5
Sum (Graf)

N
0,56
1,4
0,03
1,11
1,21
0,02
0,44
1,28
0,28
0,4
0,27
7

NE
0,9
1,77
0,06
1,49
1,21
0
0,61
0,73
0
0,73
0,5
8

E
1
2,4
0,11
2,02
3,1
0,03
1,03
1,69
0,3
0,81
0,51
13

SE
0,45
1,1
0,04
1,11
1,32
0
0,47
0,78
0,1
0,38
0,27
6,02

S
0,24
0,82
0,04
0,83
0,71
0
0,39
0,39
0
0,41
0,16
3,99

SW
0,43
1,49
0,09
1,83
2,44
0,04
0,91
3,55
0,76
0,94
0,51
12,99

W
0,67
2,05
0,1
3,02
3,5
0,06
1,26
6,17
2,04
1,2
0,92
20,99

NW
0,35
1,51
0,07
1,74
1,75
0,04
0,55
2,43
0,76
0,45
0,34
9,99

CALM
7,66
5,21
0
2,12
0
0
1,94
0
0
1,09
0
18,02

Součet
12,26
17,75
0,54
15,27
15,24
0,19
7,6
17,02
4,24
6,41
3,48
100/100

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou na dálnici D8 a přenosem imisí
z velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování v Kralupech nad Vltavou.
Imisní situace není v místě sledována, nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna ve
vzdálenosti 3 km ve Veltrusech (SVEL). Vzhledem k poloze v blízkosti dálnice D8
očekáváme zvýšené koncentrace NO2 a PM10 (zejména v důsledku provozu těžkých
nákladních vozidel). V tabulce jsou uvedeny měřené koncentrace v roce 2006, měření v roce
2007 nebylo prováděno.
Na základě měřených koncentrací (Veltrusy) lze odhadnout následující imisní pozadí lokality
(pro hodnocení je použita úvaha o obdobné čtvrtletní koncentrace pro I. a IV. kvartál) ve výši
přibližně 21 µg/m3 pro roční koncentrace NO2, roční koncentrace PM10 přibližně 15 µg/m3,
roční koncentrace benzenu přibližně 7,7 µg/m3.
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Imisní koncentrace CO nejsou měřeny, imisní pozadí (roční průměr koncentrací) u CO
odhadujeme na základě měření v jiných lokalitách kolem 800 µg/m3.
Posuzovaná lokalita v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou je
uvedena ve Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou
zde překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro denní koncentrace PM10 (84 %
území), pro roční koncentrace PM10 (7,1 % území), dále je překračována hodnota cílového
imisního limitu pro benzo(a)pyren (24,7 % území).
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
dokladováno zpracovanou rozptylovou studií. .
2.3 Voda
Povrchové vody
Nejvýznamnějšími toky okresu Mělník jsou řeky Vltava a Labe. Zájmové území je
odvodňované do vodního toku Černávka. Podle přílohy č.1 k vyhlášce č.470/2001 Sb. je
vodní tok Černávky zařazen do seznamu významných vodních toků.
Tabulka č.36
Název vodního toku
Černávka

Číslo
hydrologického Délka vodního toku
pořadí
1-05-04-057
14,6 km

Identifikátor vodního toku
podle HEIS
113260000100

Vodní tok Černávky je z hlediska významnosti zařazen do seznamu povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a to podle
přílohy č. 1 k nařízení vlády č.71/2003 Sb. Černávka patří mezi toky, vhodné pro výskyt
kaprovitých ryb. Ukazatele jakosti těchto povrchových vod jsou dány v příloze č.2 k nařízení
vlády č.71/2003 Sb.
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
V návaznosti na informace o geologických a hydrologických podmínkách sousedních staveb
(dle předběžného inženýrskogeologického a geotechnický průzkum provedeného firmou BP
Consult, s.r.o. v srpnu 2005), lze předpokládat jednoduché geologické poměry na staveništi,
které jsou charakterizovány takto:
Z regionálního geologického hlediska náleží zájmové území do jižního okraje České křídové
tabule ve faciální oblasti vltavsko-berounské. Toto území je v předkvartérním podkladu
budováno cenomanskými pískovci překrytými reliktem zvětralinového pláště
spodnoturonských slínovců a vápnitých prachovců (jemnozrnných pískovců). Tento
zvětralinový plášť (zahrnující horniny třídy R6 a R5 dle ČSN 73 1001) dosahuje mocnosti 3 –
6 m. Téměř polovinu mocnosti tvoří rozložené horniny charakteru slínů, prachovité zeminy a
hlinitých (jílovitých) jemných písků se zachovalou texturou. Soudržné polohy mají převážně
konzistenci pevnou (Ic>1,0), pouze v části území je konzistence tuhá až pevná (Ic v rozmezí
0,85 – 1,05).
Přechod do silně zvětralého jemnozrnného pískovce je většinou plynulý a dosti rychlý.
V mírné elevaci mezi splachovou depresí a silnicí do Úžice jsou v silně zvětralých pískovcích
až navětralé až zdravé polohy mocnosti 0,2 – 1,5 m. Tyto tvrdé prokřemenělé polohy (třída
R4 a R3 dle ČSN 73 1001) jsou typickým znakem hornin sladkovodního cenomanu (svrchní
křída).
Silně zvětralé horniny jsou deskovitě (místy lupenitě) odlučné, značně rozpukané. Vrtáním se
rozpadají do drobných úlomků, které lze lámat a drobit. Prokřemenělé polohy jsou deskovitě
až tlustě deskovitě odlučné, málo rozpukané.
Podloží křídové tabule je tvořeno algonkickými břidlicemi a bazickými paleovulkanity patřící
k severovýchodnímu výběžku barrandienského proterozoika – ke kralupsko-zbraslavské
skupině. Podloží křídy nebylo sondami zastiženo.
Kvartérní pokryv tvoří humózní horizont mocnosti 0,6 – 1,0 m s proměnlivým obsahem
štěrkových valounů velikosti do 5 cm (v obsahu do 10%) a relikt písčitoštěrkovité akumulace
mocnosti 0,2 m až 0,3 m charakteru prachovité a písčité hlíny převážně pevné konzistence
s 30-40% štěrků velikosti do 5 cm, ojediněle až 10 cm a písčitých zrn.
Hydrogeologické poměry území jsou jednoduché. Souvislá zvodeň podzemní vody je
převážně vázána na spojitý kolektor křídových psamitických a pelitických sedimentů, která je
v hloubce cca 1,60 – 4,60 m pod stávajícím povrchem území. Lze předpokládat, že tato voda
neovlivní založení a provedení komunikace. Jedná se zejména o kolektor s puklinovou,
podřadně s průlinovou propustností. Podzemní voda proudí v puklinovém systému mírně
zvětralých až navětralých prachovců a jílovitých jemnozrnných pískovců. Částečně je voda
kumulována v průlinách rozložených jemně až středně zrnitých pískovcích, které jsou zcela
zvětralé do jemných až středně zrnitých písků s proměnlivou příměsí jemnozrnné složky.
Podzemní voda vykazuje napjatostní stav, generelní směr proudění je k severu. Dle
labotarorních vzorků vytváří agresivní prostředí typu la až ma (agresivní SO4) dle ČSN 73
1215, resp. XA1 až XA2 (sírany) dle ČSN EN 206-1.
Při zakládání objektu haly je nutné uvažovat s hlubinným založením (vrtané nebo ražené
piloty).

62

Půda
Ovlivněno bude stávající využití půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního
fondu.
Základní půdní charakteristiky
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu).
Základní hodnotové ukazatele jsou stanoveny dle přílohy k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb.
(Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu).
Půda
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu).
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:

1.05.01
1.19.01
1.22.10
Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti
1
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:
05
Černozemě vytvořené na středně mocné vrstvě spraší, event. I nivní půdy na nivní složenině,
lehčí, středně výsušné půdy
19
Rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých hlinách, středně těžké až těžké,
se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, někdy krátkodobě převlhčené.
22
Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí, středně těké
s vodním režimem příznivějším

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí: 1.05.02
III..třída ochrany
1.19.01
III.třída ochrany
1.22.10
IV.třída ochrany
Půdy III a IV třídy ochrany je možné využít pro výstavbu, jde o půdy s malou produkční
schopností. Posouzení možnosti záboru bylo provedeno v rámci územně plánovací
dokumentace (vyhodnocení záboru půdy).
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Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno posouzení předmětné lokality
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území. Průzkum byl proveden v
03/2008 – 09/2008. Průzkum byl proveden s cílem zhodnotit biotopy, které budou stavbou
dotčeny z hlediska jejich přírodovědné kvality, proveden byl průzkum floristický a
zoologický zaměřený na registraci druhů chráněných platnou legislativou, případně
označených jako druhy ohrožené v červených seznamech. Úkolem průzkumu bylo upozornit
na případné střety zájmů stavebního záměru (realizace haly č.4) a ochranou cenných
přírodních biotopů s planě rostoucími rostlinami nebo volně žijícími živočichy.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, přímo v zájmovém území nebyly
sledovány chráněné druhy ani ohrožené druhy publikované v červených seznamech..
Flora
V území, určeném pro výstavbu se nachází na běžná flóra, odpovídající na části
zemědělskému charakteru výroby a na části v současnosti zatíženému prostoru zařízení
staveniště.
Vzhledem k tomu, že se jedná o agrocenózu a v současnosti část území antropogenně zatížené
území, je druhová skladby v bylinném patru odpovídající tomuto dosavadnímu vyžití.
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře přímo v zájmovém území při biologickém
průzkumu
Bylinné patro:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis
stolonifera (psineček výběžkatý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arabidopsis thaliana (huseníček rolní), Atrium
minus (lopuch menší), Arthemis (rmen), Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Atriplex
sagittata (lebeda lesklá),
Ballota nigra (měrnice černá), Bellis perennis (sedmikráska chudobka),
Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč oset), Convolvulus
arvensis (svlačec rolní),
Dactylis glomerata (srha říznačka),
Elytrigia repens (pýr plazivý) (ens), Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá), Equisetum
arvense (přeslička rolní), Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka),
Festuca rubra (kostřava červená),
Galium aparine (svízel přítula), Galium album (svízel bílý), Germanium pusillum (kakost
maličký), Geranium robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík městský),
Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná),
Chelidonium majus (vlaštovičník větší), Chenopodium album (merlík bílý),
Medicago sativa (tolice setá),
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Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Poa annua (lipnice roční), Poa pragensis (lipnice
luční), Potentilla anserina (mochna husí), Potentilla reptans (mochan plazivá),
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý),
Senecio vulgaris (starček obecný), Symphytum officinale (kostival lékařský),
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní),
Veronica arvensis (rozrazil rolní).
Fauna
Fauna této části území je druhově chudá, neboť krajina je přizpůsobená hospodářskému
využití. Ve vlhkých biotopech Černávky se vyskytuje z obojživelníků pouze Bufo bufo
(ropucha obecná), v prostoru zájmového území se nevyskytuje.
Fauna je velmi ovlivněna lidskou činností, intenzifikací rostlinné a živočišné výroby, která
sebou nese převážně negativní faktory s dopadem na výskyt volně žijících druhů, jejich
druhové rozmanitosti. Navíc je stále snižována plocha území, na kterém mohou nerušeně žít
a reprodukovat se.
Na polních biotopech zájmového území byly sledovány z ptáků:
Alauda arvensis (skřivan polní) – vyskytuje po celé ploše, sledováno bylo Buteo buteo (káně
lesní), které na polním biotopu nehnízdí, pouze zde zaletuje za potravou.
Zalétá zde Carduelis cannabina (konopka obecná), Carduelis chloris (zvonek zelený),
Carduelis spinus (čížek lesní) – uvedené druhy zde pouze zalétají, hnízdí mimo zájmovou
lokalitu na mezích s keři.
Na polní biotop zalétá rovněž Columba livia domestica (holub domácí), Columba palumbus
(holub hřivnáč), Garrulus glandarius (sojka obecná), Sturnus vulgaris (špaček obecný),
početně se hojněji vyskytuje Phasianus colchicus (bažant obecný).
Sledována byla rovněž Falco tinnunculus (poštolka obecná), která zde zalétá za lovem,
vzácně se vyskytuje Phoenicurus ochruros (rehek domácí).
V lesíku (VKP č.155) situovaném v severozápadně od zájmového území (v tomto
navazujícím prostoru je řešena zeleň) se vyskytuje hnízdiště žluvy hajní – do zájmového
prostoru pouze zaletuje, záměrem nebude dotčeno.
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní
Erinaceus concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus
sylvaticus, Lepus europaeus (zajíc polní). V širším území se vyskytuje Capreolus capreolus
(srnec obecný), Sus scropha (prase divoké), Meles meles (jezevec lesní), Talpa europaea)
(krtek obecný).
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o
hmyz nebo hlodavce.
Na plochách dotčených stavbou převládají polní biotopy s běžným druhovým spektrem. Na
zájmové ploše se nenachází systém remízků ani doprovodný porost vodoteče, který by byl
místem výskytu významných druhů, případně hnízdišť ptactva.
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
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ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího prostorového systému v rámci
logistického parku Úžice a blízkostí frekventované dálnice D8. Tento vliv bude pouze
lokálního charakteru a nebude znamenat neúměrné zatížení krajinného systému v území, které
jako stavba pouze doplňuje. Stavba je navržena s ohledem na navazující prostory.
Z hlediska hmotového rozšíření v rámci Logistického parku Úžice navržena stavba haly č.4
výrazně neovlivní pohledový charakter území. Rozšiřovaná část areálu nebude výrazně
převyšovat současnou zástavbu a nestane se novou dominantou krajiny.
K narušení krajinného rázu ve smyslu zák.č. 114/92 Sb. předmětnou výstavbou nedojde.
Jedná se o výstavbu nové haly navazující na I.a II.fázi stavby Logistického parku Úžice na
zemědělsky využívané orné půdě. Původní stav území se vyznačoval plochou otevřenou
krajinou, v současnosti je narušena antropogenními vlivy – stávající a nově budované areály
měřítkově vybočují z měřítka zemědělské krajiny. Jedná se v současnosti již vybudované
stavby distribučního centra Tesco, D8 – Kozomín, Logistického parku Kozomín, v krajinné
scenérii se ve vzdálenějším pohledu vyznačuje vzdálenější areál Kaučuk Kralupy nad
Vltavou- Pro vlastní zájmové území jsou významné rovněž dopravní stavby – zejména
dálnice D8. Jižně se vyskytuje významný prvek v území – vedení VN.
Převážná část ploch v okolní krajině (s výjimkou již zastavěných ploch) je doposud tvořena
ornou půdou, případně jinak intenzivně zemědělsky využívanou půdou. Tato půda je
v bezprostředním okolí dotčeného území v současné době v souladu s platným územním
plánem postupně zastavována i převážně skladovými objekty. Krajinný ráz je v místě stavby
v současné době pozměňován výstavbou komerčních areálů a získává ráz industrializované
krajiny. Navrhovaná stavba je rozšířením stávajícího logistického parku nebude významně
znamenat zásah do krajinného rázu.
Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
Tabulka č.37
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma
Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma
Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X
X
X
X
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A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10
A.1.11

Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma– Kamenná –
mimo vliv záměru
Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních,
nadregionálních)
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X
X
X
X
X
X

Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Tabulka č.38
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.1.8

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické
charakteristiky

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE

Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma
(POP)
Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a
POP)
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a
POP)
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a
POP)
Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)
Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)
Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP)

X
X
X
X
X
X
X
X

Znaky a hodnoty vizuální scény
Tabulka č.39
ANALYTICKÁ
KRITÉRIA
rysy prostorové skladby

C.1.1
Charakter
vymezení
prostoru

C.1.3
Konfigurace
liniových
prvků

Indikátory přítomnosti hodnot

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X

C.1.1.1

Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem

C.1.1.2

Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů

C.1.1.3

Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou

X

Vymezení prostorů více horizonty

X

C.1.1.4
C.1.1.5

C.1.2
Rysy
prostorové
struktury

C.1

C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.2.3
C.1.3.1
C.1.3.2
C.1.3.3

Charakteristické průhledy a přítomnost míst
panoramatického vnímání krajiny
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších
porostních celků s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany,
hřbetnice atd.)
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních
porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby

X

X
X
X
X
X
X
X
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C.1.4
Konfigurace
bodových
prvků

C.1.4.1

Přítomnost zřetelných terénních dominant

X

C.1.4.2

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

X

C.1.4.3

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty

X

Přítomnost vedlejších prostorových akcentů
C.1.4.4
SOUHRNNÁ KRITÉRIA
Indikátory přítomnosti hodnot
rysy charakteru a
identity
Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost
C.1.5.1
scenerie
Neopakovatelnost krajinných forem
C.1.5.2
C.1.5
Rozlišitelnost

X

C.1.7.1
C.1.7.2

Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce

X

C.1.7.3

Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí

X

C.1.7.4

Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně

X

C.1.7.5

Uplatnění míst s kulturním významem

X

C.1.7.6

Působivá skladba prvků krajinné scény- část území

(X)

C.1.7.7

Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter
scenerie- část území

(X)

C.1.5.5

C.1.7
Harmonie
vztahů
v krajině

X

Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny
ve vizuální scéně
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského
využití krajiny
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace,
dynamické či statické působení jako výrazný rys
krajinné scény
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně
měřítkově vybočujících staveb
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka
jednotlivých prvků
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop
hospodářské činnosti a krajiny
Soulad forem osídlení a přírodního prostředí

C.1.5.3
C.1.5.4

C.1.6
Harmonie
měřítka
krajiny

X
přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE

C.1.6.1
C.1.6.2
C.1.6.3

X
X
X
X
X
X
X

Tabulka č.40
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na přírodní hodnoty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv NS
slabý
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
slabý
slabý
slabý

Z výše uvedených přírodních charakteristik je zřejmé, že se na lokalitě určené pro realizaci
záměru nenacházejí žádné přírodní prvky (rostlinná společenstva, chráněná území) s
významnou přírodní hodnotou. Navrhovaná stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném
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území. Nezasahuje do kulturních ani historických charakteristik. Nezasahuje do kulturních
dominant ani cenných estetických hodnot krajiny.
Stavba slabě naruší estetické hodnoty části místa krajinného rázu, které jsou již nyní silně
narušeny Navrhovaný záměr svoji architektonickou formou, výrazem (půdorysné, hmotové
řešení, řešení detailů, materiálů) není v rozporu s charakterem okolní průmyslové zástavby.
Velmi slabě zasahuje do harmonického měřítka krajiny, již dnes narušeném objekty
industriální zóny. Slabě zasahuje do harmonických vztahů v krajině, které jsou již narušené
charakterem stávající zástavby .
Závěrem je možné konstatovat, že navržený záměr bude znamenat velmi slabý až slabý zásah
do hodnot krajinného rázu stanovených § 12 zák.č.114/1992 Sb., v platném znění, nedojde k
podstatnému snížení a změně krajinného rázu či k narušení krajinného rázu.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.41
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.42
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

minimální nepříznivý vliv

Půda

přímé

dojde k záboru zemědělského půdního fondu, provedeny
skrývky kulturních zemin, půda určené k plnění funkce
lesa nebude dotčena

Vliv na flóru a faunu nebude
v době stavby

plocha určena pro stavbu je bez zeleně

Vliv na krajinný ráz

nepříznivý vliv omezen umístěním stavby, výsadby pro
začlenění stavby

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
Z hodnocení výsledků v rámci zpracované rozptylové studie je možno konstatovat, že po
výstavbě „Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní
infrastruktury“ nebude stav ovzduší neúměrně ovlivněn. Provoz záměru způsobí mírné
zvýšení imisní zátěže, podíl zdrojů v areálu společnosti (spalovací zdroje a doprava) však
bude na doplňkové imisní zátěži obydlených oblastí maximálně řádově procenta. Dominantní
vliv na imisní zátěž má dálnice D8, která se i po umístění další haly v areálu bude podílet na
doplňkové imisní zátěži více než z 90 %.Nejvyšší imisní zátěž z posuzovaných zdrojů je
v blízkosti dálnice D8, konkrétně u křížení dálnice s komunikací II/608. Imisní zátěž ve
vzdálenějším okolí (cca 200 m a dále) je výrazně nižší.
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Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu (viz Rozptylová studie uvedená v části
F.Doplňující údaje).
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 70,9 µg/m3.
Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten nejvyšší
příspěvek 14,2 µg/m3 v profilu č. 4 (severní okraj obce Kozomín), tj. cca 7 % hodnoty
imisního limitu (200 µg/m3). Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem
posuzovaných zdrojů činí 1,48 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční
koncentrace NO2 v profilu č.3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,8 µg/m3, tj. 2 % hodnoty
imisního limitu (40 µg/m3).
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava na D8. Na hranici
obce Úžice je podíl dopravy na dálnici D8 od 93-94 %, u Kozomína 96 %. Spalovací zdroje
v celém areálu se podílí na imisní zátěži NO2 na hranici obcí od 3,3 % do 5,9 %. V lokalitách
vzdálenějších od této dálnice (západní okraj areálu) roste vliv dopravy v areálu a vliv
spalovacích zdrojů, v porovnávaných profilech od 6,5 % do 9,1 %. Pokud tedy uvažujeme
se současným imisním pozadím NO2 na úrovni cca 15 µg/m3, bude hodinová koncentrace v
lokalitě pod 100 µg/m3, roční koncentrace vzroste pouze nepatrně.
Provozem areálu tedy neočekáváme překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace
NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 13,2 µg/m3 (na
dálnici D8). Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten
nejvyšší příspěvek 2,31 µg/m3 v profilu č. 1 (Úžice), tj. cca 5 % hodnoty imisního limitu
(50 µg/m3).
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 1,48 µg/m3, tj.
přibližně 4 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Tato hodnota však byla vypočtena přímo
u dálnice D8, mimo dálnici jsou koncentrace do 1 µg/m3. Ve vybraných profilech
v obydlených oblastech je nejvyšší vypočtená hodnota průměrné roční koncentrace v profilu
č. 3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,405 µg/m3.
Na nejvyšších koncentracích PM10 má v porovnávaných profilech hlavní podíl doprava na
dálnici D8 (97-99 %). Vliv dopravy v Logistickém parku je nejvyšší na západním okraji
areálu v profilu č. 6 (3,3 %), na hranicích obcí je tento podíl do 2 %.
Vlivem provozu areálu neočekáváme překračování imisních limitů PM10 pro denní
koncentrace (limit 50 µg/m3) ani pro roční koncentrace (limit 40 µg/m3).
U CO je maximální vypočtený 8hodinový průměr příspěvku imisních koncentrací 486 µg/m3
(při imisním limitu 10 000 µg/m3), maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl u
obytné zástavby vypočten v profilu č. 1 (81,4 µg/m3 - cca 0,8 % hodnoty limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 800 µg/m3 (odhad ročního průměru) bude výhledová
koncentrace v posuzované lokalitě výrazně pod 2 000 µg/m3, vlivem dopravy tedy nebude
překročen imisní limit pro CO (10 000 µg/m3 ).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,201 µg/m3. Ve
vybraných profilech u obytné zástavby bude nejvyšší přípěvek v profilu č.3, a to
0,0537 µg/m3, tj. cca 1,1 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3). Podíl areálové dopravy se na
vypočtených imisních příspěvcích pohybuje v obcích Úžice a Kozomín do 2 %, což
v přepočtu činí řádově tisíciny µg/m3 benzenu.
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 7 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě prakticky shodná se současnou situací, podíl vlivu areálové dopravy na
imisních koncentracích benzenu bude velmi nízký.
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Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že na základě vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek a podílu jednotlivých zdrojů na výhledové doplňkové imisní zátěži lze
konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí bude mít provoz
haly č. 4 v Logistickém parku velmi nízký vliv na celkovou imisní situaci lokality a proto lze
doporučit udělení souhlasného stanoviska k záměru.
Vliv hlukové zátěže
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko). Výsledné hodnoty a grafické znázornění
izofon hluku z provozu ”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně technické a
dopravní infrastruktury” samotného a komplexně provoz celého areálu Logistického parku
Úžice a hodnoty zjištěné při provozu Logistického parku Úžice (konečný stav – haly 1, 2, 3 a
4), včetně technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné dopravy ukazují hlukovou zátěž
po realizaci navrhovaného záměru.
Při sledování hodnot samotného provozu ”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně
technické a dopravní infrastruktury” budou limitní hodnoty 50 dB pro den a 40 dB pro noc
dodrženy.
Při sledování hodnot provozu Logistického parku Úžice (tj. haly1, 2, 3 a 4) budou limitní
hodnoty 50 dB pro den a 40 dB noc dodrženy.
Při sledování provozu Logistického parku Úžice, (tj. haly1, 2, 3 a 4) včetně veřejné dopravy
budou přípustné hodnoty pro den ve výši 60 dB pro den a 50 dB pro noc v chráněném
prostoru chráněných objektů dodrženy.
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude stavba ”Logistický park Úžice – halový
objekt č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury” negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší
přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras (veřejná doprava)
budou ve zvolených referenčních bodech (nejblíže situovaný chráněný prostor chráněných
objektů) dodrženy přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace stavby navrhovaných parkovacích objektů bude možná bez
nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Na základě zjištěných hodnot a údajů uvedených zejména v rozptylové a hlukové studii je
možné konstatovat, že realizace stavby haly č.4 v rámci Logistického parku Úžice prakticky
nezmění expozici imisí hluku a polutantů ovzduší a ve výhledu lze očekávat, že úroveň rizika
poškození veřejného zdraví se nezvýší. Vlivem hluku nebude docházet v důsledku realizace
navrhované stavby haly č.4 k nepříznivému ovlivnění zdraví obyvatel nejbližší zástavby.
Stavba navazuje na území, které dalších skladovacích a logistických areálů a tento prvek
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nebude v krajině pro místní obyvatele zcela novým a neznámým prvkem. Navrhovaná stavba
se do zájmového území začlení a provozem neúměrně neovlivní okolní prostředí.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva
budou v souladu s požadavky platné legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
organizací stavby eliminovány.

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení..
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Návrh ozelenění bude podrobněji rozpracován a upřesněn v dalších stupních PD tak aby
splňoval jak obecně závazné technické požadavky na výstavbu, tak i ekologicky a esteticky
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motivované požadavky. Plocha výsadeb bude projektem podrobně řešena s dodržením
vymezené plochy pro zeleň v souladu s vegetačními úpravami v Logistickém parku již řešeny.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Hala č.4 bude napojena na technickou a dopravní infrastrukturu vybudovanou v rámci
Logistického parku Úžice.
 Zpracovány a předloženy ke schválení budou manipulační, požární a havarijní plány.
 Dodržovány budou v době provozu stanovené havarijní, provozní a manipulační řády.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Nakládání s dešťovými a splaškovými vodami musí splňovat podmínky předepsané
zákonem o vodách. Vody z komunikací a zpevněných ploch budou vedeny přes odlučovače
ropných látek. Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a řízeně vypouštěny.
Kapacita retenční nádrže bude navýšena tak, aby umožnila akumulaci dešťových vod
odváděných z území navrhované stavby. Odtok z retenční nádrže bude řízen vírovým
ventilem, max. odtok bude bez změny zachován na hodnotě 392 l/s.
 V období provozu bude minimalizován vznik odpadů, likvidace příp.recyklace odpadů
bude probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání
s odpady.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
rozpracované dokumentace pro územní řízení (CONSTRUO, spol. s r.o., 11/2008).
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY
PŘEDLOŽENY)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta ponechává území
ve stávajícím stavu nebo by zde byla situována jiná stavba v souladu s územním plánem.
Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením záměru investora se zabezpečením
omezení vlivů stavby na životní prostředí.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000
Mapa parcel
Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury
Situace, měřítko 1 : 2 500
(dle CONSTRUO, spol. s r.o., 11/2008)
Rozptylová studie č.E/2416/2008 „Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické
a dopravní infrastruktury“, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 11/2008
Hluková studie „Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní
infrastruktury“, EPRO, 11/2008

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
V rámci předkládaného oznámení, zpracovaného dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, je posuzován záměr výstavby jednoho halového
objektu Logistického parku Úžice, včetně nutné technické a dopravní infrastruktury. Záměr
bude umístěn západně od dálnice D8 (cca ve staničení 10,00 – 10,50 km vlevo) v Logistickém
parku Úžice. Jedná se o novou halu navrženou v rámci Logistického parku Úžice.
Navržený halový objekt č.4 je pokračováním stavby Logistického centra Úžice doplněním o
jednu halu. Pro tento objekt je zpracováno oznámení o posuzování vlivů stavby na životní
prostředí.
V areálu je v provozu halový objekt č.1 (1.fáze), hala č.3 (fáze II) je postaven s předpokladem
zahájení provozu do konce roku a hala č.2 (fáze II.) bude pravděpodobně postaven v roce
2009.
Halový objekt (hala č.4) bude sloužit především pro umístění nerušící výroby a/nebo montáže
a ke skladování běžného sortimentu zboží a výrobků. Vyloučeno je skladování nebezpečných
chemických, výbušných a radioaktivních látek, přičemž záměr nepodléhá zákonu č. 353/1999
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými výše uvedenými látkami a
přípravky.
Významným prvkem je dopravní napojení na komunikační síť bezprostředně navazující na
dálnici D8, spojující Prahu s Teplicemi, Ústím nad Labem a výhledově na dálniční síť
Německa. Významným prvkem je dobudování severní části vnějšího okruhu Prahy
znamenající pak přímé napojení na dálniční síť České republiky – D5, D1 a D10.
Logistické centrum, včetně navrhované haly č.4, je napojeno přímo na novou okružní
křižovatku na komunikaci II/608.
Zástavba bude realizována na ploše 110 854 m2 (včetně p.p.č. 64/79 je celkový výměra
pozemků dotčených záměrem 163 312 m2), z toho tvoří halový objekt č.4 cca 40 690 m2,
komunikace a zpevněné plochy 29 335 m2 a zeleň 40 320 m2, tj. koeficient zastavěnosti
pozemku je 36,7 % (halový objekt), koeficient zeleně je 36,4 %.
Halový objekt č.4 bude napojen na stávající technickou (inženýrské sítě) a dopravní
infrastrukturu (komunikace) vybudovanou v rámci výstavby Logistického parku Úžice (I.a
II.fáze).
Architektonické řešení
Architektonickým zadáním je ztvárnění halového objektu, které dodržuje hmotové a barevné
provedení dle standardů investora stavby. V objektech má být umožněna nerušící výroba,
montáž a skladování zboží.
Předkládaný záměr obsahuje samostatný halový objekt s přilehlými areálovými komunikace a
zpevněnými plochami.. Jedná se o jednopodlažní halu o půdorysném rozměru 419,0 x 100,0
(89,0) m. Hlavní půdorysná modulová síť nosného železobetonového skeletu bude 22,0 x 11,0
m. Světlá výška pod hlavní vazníky střešní konstrukce je navržena 10,0 m. Výška atiky po
obvodě celého objektu bude na kótě +13,0 m. Střecha bude plochá se světlíky. Hala bude
rozčleněna na čtyři samostatné požární úseky, ve kterých se předpokládá vybudování 6-ti
dvoupodlažních administrativně – sociálních vestavků. Vestavby budou obsahovat nanejvýš
dvě nadzemní podlaží, dimenzovány pro cca 25 osob. V těchto vestavcích budou kanceláře,
šatny, toalety, technické místnosti a denní místnoti. V současné době nejsou známi nájemci,
proto lze očekávat přizpůsobení vnitřních dispozic dle jejich požadavkům.
Půdorys haly je navržen s ohledem na tvar daného území, výška haly je odvozena
z optimalizace technologie provozu v halové části při zachování jednoduchého půdorysného
tvaru.
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Jednoduché řešení hmoty dává možnost zpracovat architektonicky především fasádu objektu.
Tato bude navržena ze sendvičových minerálních panelů v odpovídajícím barevném
provedení (dle barevnosti stávajících halových objektů Logistického parku Úžice)
v kombinaci s betonovými sendvičovými panely. Do betonových panelů budou zasazena vrata
zásobovacích můstků. Realizováním administrativně – sociálních vestaveb přibudou do
obvodového pláště okna v jednotném barevném provedení. Členění pásových oken bude
přizpůsobeno dispozicím vnitřních vestaveb. Zásobovacími vraty, okny vestaveb a dále pak
barevnostním řešením stavby bude narušena jinak celistvá plocha fasádních panelů a tím i
oživen poměrně jednoduchý tvar objektu.
Zavážení skladového zboží bude skrze západní a východní fasádu objektu zásobovacími
vraty. Z důvodu snazšího provozu byla úroveň zásobovacího dvora u obou objektů snížena o 1,20 m pod úroveň podlahy haly.
Pro skladování budou instalovány regálové systémy, skladová výška se uvažuje 10,0 m.
Rozvoz zboží a výrobků po hale a jejich uložení do regálů bude pomocí elektrických
vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Regálové systémy mohou být na
předmětných částech půdorysu halového objektu nahrazeny volnými plochami pro třídění
zboží anebo výrobními, montážními popřípadě balícími linkami pro výrobu, montáž,
kompletaci a balení zboží.
Provoz navrhovaného areálu bude nepřetržitý, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Předpokládá se třísměnný provoz ve skladových a výrobních částech i v souvisejících
administrativních provozech (příjem a výdej zboží, ostraha), ostatní provozy (administrativa a
pomocné provozy budou jednosměnné).
Stavební objekt haly bude jednopodlažní halový objekt s dvoupodlažními sociálněadministrativními vestavbami.
Předkládaný záměr obsahuje samostatný halový objekt s přilehlými areálovými komunikace a
zpevněnými plochami. . Jedná se o jednopodlažní halu o půdorysném rozměru 419,0 x 100,0
(89,0) m. Hlavní půdorysná modulová síť nosného železobetonového skeletu je 22,0 x 11,0
m. Světlá výška pod hlavní vazníky střešní konstrukce je 10,0 m. Výška atiky po obvodě
celého objektu bude na kótě +13,0 m.
Halový objekt bude pro zajištění sociálně administrativního a technického provozu vybaven
6-ti sociálně administrativními vestabami. Vnitřní nosné konstrukce vestavků jsou navrženy
zděné s požární odolností, založené budou na železobetonových základových pasech. Stropy
jsou navrženy z plechobetonové konstrukce nebo případně z železobetonových panelů.
Vnitřní příčky budou buď zděné nebo sádrokartonové, včetně instalačních příček pro
zařizovací předměty. Okna a vstupní dveře do vestavků jsou navržena hliníková, s izolačními
dvojskly a případně vybavené žaluziemi.
Schodiště vestavků jsou navržena dvouramenná ocelová případně železobetonová s ocelovým
zábradlím.
Z hlediska technického vybavení budou haly s vestavky vybaveny takto :
• instalace ZTI – oddělená kanalizace dešťová a splašková, rozvod pitné a požární vody
• Vytápění – lokální plynový kotel a topný teplovodní systém
• Chlazení – v případě požadavku nájemce na chlazení vnitřních prostor
• Elektro - silnoproudé rozvody, osvětlení a uzemnění
• Slaboproud – telefony, zabezpečovací zařízení, EPS, počítačové a datové sítě, MaR
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Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, stávající dopravní
charakteristiky území a inženýrské sítě realizované v rámci stavby logistického areálu.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací umístění navrhované stavby
”Logistický park Úžice – halový objekt č.4, včetně technické a dopravní infrastruktury ”.

H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, č.j. MUKV 38062/2008/ VYST
z 26.11.2008
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, č.j. 114787/2007/KUSK-OŽP/Kov z 2.8.2007
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Logistický park Úžice,
Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury” je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci v navržené lokalitě a způsobu řešení.

Oznámení bylo zpracováno: listopad 2008

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:
Ing.Číhala, TESO spol. s r.o.,Ostrava
CONSTRUO, spol. s r.o.

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000
Mapa parcel
Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury
Situace, měřítko 1 : 2 500
(dle CONSTRUO, spol. s r.o., 11/2008)
Rozptylová studie č.E/2416/2008 „Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické
a dopravní infrastruktury“, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 11/2008
Hluková studie „Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní
infrastruktury“, EPRO, 11/2008
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, č.j. MUKV 38062/2008/ VYST
z 26.11.2008
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, č.j. 114787/2007/KUSK-OŽP/Kov z 2.8.2007

