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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

Kapacita (rozsah) záměru:

Navržená stavba obytného souboru Zahrady Pavlov řeší
novostavbu komplexu obytných objektů (rodinných
domů, apartmánů), souvisejících objektů občanské
vybavenosti (prodejna potravin, restaurace, kavárna,
drobné obchody, kancelářské prostory, mateřská škola,
sportovní centrum), objektů sítí technické infrastruktury,
přípojek inženýrských sítí a napojení na dopravní
infrastrukturu.
Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba
obytného souboru Zahrady Pavlov, má rozlohu 19,74 ha.
Pozemky investora v zájmovém území pro výstavbu
obytného souboru (p.č. 473/4 a p.č. 564/3 v k.ú. Pavlov
u Unhoště) mají celkovou plochu dle výpisu z katastru
nemovitostí 32,28 ha. Investor však nebude pozemky
zastavovat obytným souborem celoplošně a plochy
nevyužité pro výstavbu obytného souboru zůstanou
nezastavěné.
Hodnocený záměr představuje výstavbu 319 rodinných
domů a apartmánů ve kterých se předpokládá realizovat
celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1.
etapě postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etapě 109
bytových jednotek a ve 3. etapě 64 bytových jednotek.
Předpokládá se, že v objektech záměru bude bydlet
zhruba 1 100 osob.
Součástí obytného souboru Zahrady Pavlov bude
občanská vybavenost, jejíž součástí bude například
prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody,
kanceláře,
mateřská
škola,
sportovní centrum.
Předpokládané přibližné velikosti užitných ploch
jednotlivých typů ploch občanské vybavenosti jsou
uvedeny v následujícím přehledu:
§ komerční plochy a kancelářské plochy
215 m2
2
§ mateřská škola
400 m
2
§ sportovní centrum
200 m .

V území obytného souboru bude vybudováno celkem
527 parkovacích stání, z toho 473 odstavných stání pro
rezidenty bude vybudováno na soukromých pozemcích
majitelů rodinných domů a 54 parkovacích stání pro
návštěvy bude umístěno podél veřejných komunikací.
Všechna parkovací stání budou na úrovni terénu,
podzemní stání nejsou projektována. Pro obsluhu
objektů občanské vybavenosti se na vymezených
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povrchových parkovištích předpokládá 22 parkovacích
stání.
Umístění:

kraj: Středočeský
obec: Pavlov
KÚ: Pavlov u Unhoště

Charakter záměru:

Hodnocený záměr představuje výstavbu 319 rodinných
domů a apartmánů ve kterých se předpokládá realizovat
celkem 324 bytových jednotek. Stavět se bude postupně
od roku 2011 do roku 2015.

Obchodní firma oznamovatele:

QEQ Czech, s.r.o.

IČO oznamovatele:

279 04 318

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

QEQ Czech, s.r.o.
Praha 5, Bucharova 2641/14,
PSČ 158 00
Richard Kohout
koordinátor projektu
telefon: 225 337 777

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že informace o základních údajích jsou
zpracovány korektně a bez připomínek ze strany zpracovatelů posudku.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Bohumilem Sulkem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 11038/1710/OHRV/93, číslo autorizace 45129/ENV/06.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č.4,
je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci
akceptovatelný k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Drobné
nepřesnosti z hlediska obsahu dokumentace jsou komentovány v příslušných částech
posudku.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy akceptovatelným
způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve vztahu
uvažovanému záměru za korektně zpracované, z hlediska věcné náplně je tato
kapitola opět komentována v příslušné části předkládaného posudku.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Příloha č. 1 Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možných vlivů na
soustavu NATURA 2000
Předběžné základní body plánovací smlouvy
Příloha č. 2 Situace – umístění záměru
Situace navrhované zástavby
Příloha č. 3 Ortofotomapy
Územní plán
Příloha č. 4 Vizualizace
Příloha č. 5 Rozptylová studie
Příloha č. 6 Hlukové studie
Protokol o měření hluku
Příloha č. 7 Hodnocení krajinného rázu
Příloha č. 8 Průzkum flóry a fauny
Migrační průzkum
Příloha č. 9 Dopravně inženýrské podklady
Příloha č. 10 Fotodokumentace stávajícího stavu
Příloha č. 11 Stav a limity zeleně
Dendrologický průzkum
Příloha č. 12 Inženýrsko-geologický průzkum
Radonový průzkum
Pedologický průzkum
(textové části zpráv)
Příloha č. 13 Posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Natura
2000)
Posouzení vlivu záměru na populaci raka kamenáče na území
Zákolanského potoka a návrh možných opatření na ČOV Hostouň
Přehled známých údajů o výskytu raka kamenáče
Posouzení vlivu navrženého odvodňovacího systému Zahrady Pavlov na
odtokový režim recipientů
Příloha č. 14 Vybraná vyjádření k záměru
Příloha č. 15 Doklady odborné způsobilosti

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentaci lze označit za úplnou, k obsahové náplni dokumentace není ze strany
zpracovatelů posudku zásadnějších připomínek.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost oznámení ve vztahu k vlivům záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na
životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jakož i formulovat návrh stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad – Krajský úřad Středočeského kraje a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
sídlo oznamovatele, jméno, příjmení a telefon zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy
uvedeným v zákoně.

odpovídají požadavkům

B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Obytný soubor Zahrady
Pavlov“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy, včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany
zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaným záměrem je novostavba komplexu obytných objektů (rodinných domů,
apartmánů), souvisejících objektů občanské vybavenosti (prodejna potravin,
restaurace, kavárna, drobné obchody, kancelářské prostory, mateřská škola,
sportovní centrum), objektů sítí technické infrastruktury, přípojek inženýrských sítí a
napojení na dopravní infrastrukturu.
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Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov,
má rozlohu 19,74 ha. Pozemky investora v zájmovém území pro výstavbu obytného
souboru (p.č. 473/4 a p.č. 564/3 v k.ú. Pavlov u Unhoště) mají celkovou plochu dle
výpisu z katastru nemovitostí 32,28 ha. Investor však nebude pozemky zastavovat
obytným souborem celoplošně a plochy nevyužité pro výstavbu obytného souboru
zůstanou nezastavěné.
Hodnocený záměr představuje výstavbu 319 rodinných domů a apartmánů ve kterých
se předpokládá realizovat celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1.
etapě postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etapě 109 bytových jednotek a ve 3.
etapě 64 bytových jednotek. Předpokládá se, že v objektech záměru bude bydlet
zhruba 1 100 osob.
V území obytného souboru bude vybudováno celkem 527 parkovacích stání, z toho
473 odstavných stání pro rezidenty bude vybudováno na soukromých pozemcích
majitelů rodinných domů a 54 parkovacích stání pro návštěvy bude umístěno podél
veřejných komunikací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska kapacity záměru není ze strany zpracovatelského týmu posudku
podstatnějších připomínek. Uvedená kapitola obsahuje veškeré potřebné informace
týkající se základní charakteristiky záměru.

B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci Pavlov a
v katastrálním území Pavlov u Unhoště.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu
kumulace vlivů obslužné dopravy a vytápění obytného souboru Pavlov zemním
plynem se zdroji hluku a znečištění ovzduší v jeho okolí. Bude se jednat zejména o
hluk a emise z automobilové dopravy na rychlostní komunikaci R 6 a na dalších
komunikacích v zájmovém území, o hluk ze železniční dopravy po železniční trati číslo
120 Praha – Kladno, o hluk z leteckého provozu, o emise z lokálního vytápění v obci
Pavlov a o znečištění ovzduší ze vzdálenějších zdrojů. Dále je v dokumentaci
uvedeno, že vzhledem na blízkost evropsky významné lokality Zákolanský potok
(CZ0213016) je třeba uvažovat také kumulativní vlivy vypouštění vyčištěných
splaškových odpadních vod a dešťových vod z území obytného souboru Zahrady
Pavlov s ostatními aktivitami v zájmovém území, které ovlivňují kvalitu vody ve
vodotečích dotčené evropsky významné lokality (EVL). Zejména se jedná o stávající
intenzivní zemědělské hospodaření v povodí Dobrovízského, Sulovického i
Zákolanského potoka, vypouštění (v některých případech nečištěných) splaškových
odpadních vod z obcí ve výše uvedených povodích a o provoz na komunikaci R6 a její
údržbu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S hodnocením záměru ve vztahu k možné kumulaci s jinými záměry lze vyslovit
souhlas. Lze vyslovit souhlas s konstatováním, že provoz záměru nebude za běžného
provozu znamenat významné zatížení pro okolní životní prostředí nebo zdraví
obyvatel. Vlivy záměru na imisní a hlukovou zátěž v zájmovém území pro realizaci
záměru a v jeho okolí a na chráněná území soustavy Natura 2000 jsou vyhodnoceny v
příslušných kapitolách dokumentace na základě specializovaných studií, komentář
zpracovatelského týmu posudku je uveden v příslušných pasážích posudku a součástí
posudku je i oponentní posouzení studie vlivů na Evropsky významnou lokalitu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Projekt výstavby existuje jen v jedné variantě.
Dokumentace dále uvádí, že důvodem pro realizaci posuzované investice je
podnikatelský záměr investora vybudovat v zájmovém území moderní soubor
rodinných domů, případně apartmánů, s odpovídající občanskou vybaveností a
dostatkem zeleně. Záměr je vázán k pozemkům ve vlastnictví investora a podle
projektové dokumentace stavby a také podle informací poskytnutých investorem
a architektem stavby zahrnuje hodnocená stavba jednu variantu umístění stavby a
jednu variantu projektového řešení.
Dokumentace dále uvádí, že velikost záměru byla ovlivněna (omezena) rovněž
v důsledku požadavků orgánů veřejné správy a samosprávy na minimalizaci hlukové
zátěže z dopravy související s provozem záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje požadované údaje z hlediska zdůvodnění záměru, které lze
považovat za logické. Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace konstatuje, že bytová zástavba bude tvořena rodinnými domy, které
budou navrženy jako samostatně stojící domy, dvojdomy nebo řadové domy.
Domy budou různých velikostí a variant, budou tvořit nádvoří i volná prostranství, aby
se tak různorodostí dosáhlo živého pocitu ze zastavěného prostoru. Bude se vždy
jednat o objekty s nejvýše dvěmi nadzemními podlažími + obytným podkrovím.
Součástí obytného souboru Zahrady Pavlov bude občanská vybavenost (prodejna
potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody, kancelářské prostory, mateřská škola,
sportovní centrum). Objekty občanské vybavenosti nebudou podsklepené a budou mít
nejvýše dvě nadzemní podlaží.
Celý obytný soubor Zahrady Pavlov bude připojen na komunikaci III. třídy mezi obcí
Hostouň (na severovýchodě) a obcí Unhošť (na jihozápadě), která naváže, respektive
bude ve stopě stávající komunikace. Na této komunikaci (ulici Lidická) je v centru
obce Pavlov úrovňová křižovatka s dřívější komunikací I/6 Praha – Karlovy Vary
(Karlovarskou ulicí). Po ulici Lidické mezi obytným souborem a křižovatkou s ulicí
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Karlovarskou a po samotné Karlovarské ulici mezi Pavlovem a nájezdem na rychlostní
silnici R6 u Jenče se bude uskutečňovat většina obslužné dopravy obytného souboru.
Dále je komentována problematika napojení areálu na jednotlivé inženýrské sítě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že popis technického řešení je dostačující pro
potřeby procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatelů
posudku bez podstatnějších připomínek. Otázka napojení areálu na jednotlivé
inženýrské sítě je řešena v další části předkládaného posudku.

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

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2011
ü termín dokončení: 2015
Dokumentace uvádí, že vzhledem k rozsahu stavby bude výstavba obytného souboru
Zahrady Pavlov rozdělena do tří samostatných etap. Navrhované rozložení počtu
realizovaných rodinných domů a apartmánů do jednotlivých etap a předpokládané
termíny jejich realizace jsou následující:
1. etapa: 151 bytových jednotek ve 150 domech
předpokládané zahájení ve první čtvrtletí roku 2011.
předpokládané ukončení do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2012
2. etapa: 109 bytových jednotek ve 106 domech
předpokládané zahájení v prvním čtvrtletí roku 2013
předpokládané ukončení ve třetím čtvrtletí roku 2014
3. etapa: 64 bytových jednotek v 63 domech
předpokládané zahájení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014
předpokládané ukončení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle vyjádření MŽP se zákonem č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje
doba platnosti stanoviska EIA ze 2 na 5 let. V bodě 2 přechodných ustanovení novely
zákona je uvedeno, že doba platnosti stanovisek vydaných do dne účinnosti novely se
posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Výkladem a contrario bylo MŽP
dovozeno, že u stanovisek vydávaných od 11. prosince 2009 je doba platnosti
stanovena již podle tohoto předpisu, tedy 5 let.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně správní celky Středočeský kraj,
obec Pavlov.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není připomínek.

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

Zpracovatel oznámení uvádí nejbližší předpokládaná navazující rozhodnutí ve vztahu
k predikovanému charakteru záměru a jeho vlivům na složky životního prostředí:
§

Územní rozhodnutí

§

Stavební povolení

§

Kolaudační rozhodnutí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Výčet navazujících rozhodnutí lze označit za objektivní, avšak nemusí být zcela úplný,
jak je patrné z další části předkládaného posudku.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že pozemky pro výstavbu obytného souboru Zahrady
Pavlov se nacházejí v katastrálním území Pavlov (p.č. 473/4 a p.č. 564/3 v
k.ú. číslo 718351). Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného
souboru Zahrady Pavlov, má rozlohu 19,74 ha. Pozemky investora v zájmovém území
pro výstavbu obytného souboru mají celkovou plochu dle výpisu z katastru
nemovitostí 32,28 ha, ale investor nebude pozemky zastavovat obytným souborem
celoplošně. Hodnocená stavba je realizována na pozemku investora a její poloha je
v souladu s územním plánem.
Výstavba rodinných domů a občanské vybavenosti se bude realizovat ve dvou
funkčních plochách dle územního plánu obce Pavlov, a to v ploše pro bydlení
městského typu a v ploše pro bydlení venkovského typu. Plocha obytného souboru
má ve funkční ploše městského typu na pozemku investora rozlohu přibližně 8,66 ha.
Plocha obytného souboru má ve funkční ploše venkovského typu rozlohu na pozemku
investora zhruba 3,58 ha.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky ve vlastnictví investora společnosti QEQ Czech, s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5. Pozemky jsou
vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, podle způsobu využití jsou
pozemky vedeny jako jiná plocha.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale
malá část stavby bude realizována v ochranném pásmu lesa. Parcely nemají žádný
druh ochrany.
Z dokumentace dále vyplývá, že do zájmového území projektované stavby nezasahují
žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani území chráněná ve smyslu
vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Území pro výstavbu obytného
souboru nezasahuje ani do chráněného ložiskového území ve smyslu zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k problematice trvalých, respektive dočasných záborů ZPF a PUPFL bez
připomínek. Je zřejmé, že záměr bude realizován na pozemcích mimo kategorii ZPF
respektive PUPFL.
Dle podkladů dokumentace bude záměr realizován v ochranném pásmu lesa;
z dokumentace je patrné, že souhlas se stavbou v ochranném pásu lesa vydal
Magistrát města Kladna a tento souhlas je doložen v příloze posuzované
dokumentace.
Ve vztahu k problematice zvláště chráněných území bez připomínek.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že zásobování vodou bude z nového vodovodu napojeného
na hlavní přivaděč do území ze Želivky DN 800. Vodovod od tohoto hlavního řadu až
na severní stranu Pavlova vybuduje investor plánovaného logistického parku. V rámci
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záměru bude vybudováno propojení tohoto vodovodu až na stávající vodovod
Pavlova. Vlastní areál pak bude napojen na vodovod DN 200, který je již vybudován
v ulici Lidické až na severní stranu dráhy ČD. Připojovací bod bude na okraji obce
Pavlov v ulici Lidická před železničním přejezdem. Předpokládaná trasa vodovodu
bude pokračovat v komunikaci III/0067 Pavlov-Unhošť až ke konci zástavby v trubním
vedení. Křížení železniční trati bude řešeno protlakem. Dokumentace dále konstatuje,
že podmínkou napojení záměru na obecní vodovod je přepojení z řadu Červeného
Újezdu na řad, který vybuduje společnost Immorent (Logistický park Pavlov).
Propojení mezi stávající sítí a řadem, který buduje společnost Immorent, se bude
realizovat na severu Pavlova na pozemcích vedených jako ostatní plocha. Investor
záměru již vstoupil do jednání s developerem logistického parku o napojení se na
přípojku k hlavnímu přivaděči.
Dokumentace uvádí, že pro fázi běžného provozu obytného souboru Zahrady Pavlov
byla bilance potřeby pitné vody stanovena projektantem odpovědným za projekt
zásobování vodou a činí 77 664 m3/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k problematice nároků na vodu ze strany zpracovatelského týmu posudku
bez připomínek. Podmiňující opatření spočívající v přepojení z vodovodního řadu
Červeného Újezdu na řad, který vybuduje společnost Immorent (Logistický park
Pavlov) je chápáno jako podmiňující investice pro realizaci záměru.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace specifikuje nároky na surovinové a energetické zdroje v etapě výstavby
a provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Uváděné bilance
z hlediska nároků na energie, paliva lze považovat za korektní.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že výpočet dopravy v klidu (to znamená výpočet
požadovaného množství odstavných a parkovacích stání) byl proveden podle ČSN 73
6110 Projektování místních komunikací. Výchozí předpoklady a bilance
požadovaných počtů parkovacích stání podle funkcí, pro které budou parkovací stání
sloužit, jsou uvedeny v dokumentaci uvedeny v příslušných tabulkách, ze kterých
vyplývá následující generovaná doprava záměrem (počet vozidel/24 hod;
jednosměrně):
ü obytná zástavba:
ü občanská vybavenost:

527 OA, 6 LNA
57 OA, 4 LNA, 2 TNA

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatelů posudku bez zásadních připomínek. Nově vyvolaná doprava
byla zapracována do modelů dopravy celkové dopravní zátěže území, ze kterých
následně vychází hluková a rozptylová studie vyhodnocující velikost a významnost
vlivů na obyvatelstvo.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Etapa výstavby
Bilance pro emisí pro etapu výstavby dokumentace v příslušné kapitole neuvádí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že během realizace záměru budou prováděny běžné stavební a
výkopové práce, není předpokládán významný nárůst emisí během stavby. Pokud
bude staveniště pravidelně zkrápěno, bude v době výstavby jediným výrazným
zdrojem emisí doprava. Intenzita dopravního zatížení v období výstavby nebude
dosahovat intenzity dopravy v období provozu. Nelze předpokládat, že by etapa
výstavby mohla být významnějším zdrojem emisí ovlivňující imisní situaci za
předpokladu respektování opatření omezujících v etapě výstavby sekundární
prašnost. V tomto smyslu jsou v další části posudku formulována odpovídající
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že pro výpočty emisí byly uvažovány následující skupiny
zdrojů znečišťování:
•
•

emise ze spalování zemního plynu v jednotlivých objektech obytného souboru
(vytápění objektů a příprava teplé užitkové vody),
emise z vyvolané automobilové dopravy (parkování a pohyb vozidel na
komunikacích).

Pro výpočet emisí z dopravy na okolních komunikacích byly použity emisní faktory
stanovené pomocí programu MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované
MŽP ČR. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km –
g/km) pro všechny základní kategorie vozidel. Program zohledňuje zásadní
parametry ovlivňující hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky
i stárnutí motorových vozidel.
Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku, to znamená podíl
vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4 v zadaném
výpočtovém roce. Údaje o skladbě vozového parku byly zpracovány na základě
dopravních průzkumů provedených v rámci projektů Ředitelství silnic a dálnic České
republiky a na základě zahraničních prognóz vývoje.
V objektech obytného souboru Zahrady Pavlov se pro účely vyhodnocení jeho vlivů
na emisní a imisní situaci v zájmovém území uvažuje spalování zemního plynu pro
vytápění a ohřev TUV. V případě spalování zemního plynu byly uvažovány emise
oxidů dusíku a emise prachu (suspendovaných částic frakce PM10).
Dále jsou v dokumentaci prezentovány bilance emisí ze spalování zemního plynu a
z dopravy generované dopravou.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatelského posudku významnějších
připomínek. Bilance emisí pro energetické zdroje znečišťování ovzduší byla ve vztahu
k PM10 provedena s využitím přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. U emisí NOx je

15

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

uvedeno, že je uvažováno s nízkoemisními kondenzačnímu kotli. Tato skutečnost je
zapracována jako jedna z podmínek do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že v období výstavby budou na staveništi záměru Obytný
soubor Zahrady Pavlov vznikat pouze splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení
staveniště (umývárny, WC).
Za běžného provozu budou v objektech záměru Obytný soubor Zahrady Pavlov
produkovány prakticky pouze splaškové odpadní vody, které budou vznikat především
v sociálních zařízeních obytných domů, (bytové kuchyně, WC a koupelny) a částečně
také v zázemí obchodních jednotek, případně jiných nebytových funkcí záměru
(sociální zařízení, kuchyňky, sprchy sportovních zařízení a podobně). Množství
vypouštěných splaškových odpadních vod z objektů obytného souboru Zahrady
Pavlov bude zhruba odpovídat potřebě pitné vody.
Veškeré vypouštěné odpadní vody budou plnit limity stanovené kanalizačním řádem
a budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na stávající ČOV v obci Hostouň
(předpokladem je odpovídající zvýšení kapacity této ČOV před uvedením záměru do
provozu). S ohledem na charakter splaškových odpadních vod a napojení záměru na
veřejný kanalizační systém není uvažována vlastní čistírna odpadních vod.
Stávající ČOV v obci Hostouň byla vybudována pro čištění odpadních vod z obcí
Hostouň a Pavlov. S ohledem na mírný rozvoj v těchto obcích byla v roce 1998
vyprojektována a následně i realizována ČOV pro 2050 ekvivalentních obyvatel (EO).
Kvalita vody splňuje limity nového vodohospodářského rozhodnutí odboru ŽP
Magistrátu Kladno o „Nakládání s vodami“ dle č.j. OŽP/ 3768/ 08 - 3 Ko z 29.10.2008.
Z plánované výstavby obytného souboru Zahrady a z výstavby skladového a
logistického areálu na severu Pavlova se bude pohybovat cílový nárůst množství
splaškových odpadních vod kolem 1600 EO. Vzhledem k plánované rychlosti
výstavby přibližně 60 rodinných domů za rok je možno odhadnout dobu dosažení
cílového stavu zhruba na 5 až 6 let.
V zásadě se bude jednat o srovnatelné množství odpadních vod jako přitéká na ČOV
Hostouň dnes. S ohledem na současný dobrý stav se navrhuje realizovat srovnatelné
čistící objemy s toutéž technologií R-D-N jako v současnosti. Bude tedy potřeba
vystavět 2 další koridory se stejným mechanickým stupněm (včetně jemných strojních
česlí a vertikálního lapáku písku) a dalších souvisejících technologických částí.
Z hlediska srážkových vod dokumentace uvádí, že celkový maximální okamžitý odtok
dešťových vod z odvodňovaného území záměru bez realizace opatření na snížení
odtoku srážkových vod (hypotetický odtok) byl stanoven výpočtem na 1 361,60 l/s.
Stávající odtok dešťových vod ze stejného území byl stanoven stejným způsobem jako
odtok po dokončení výstavby s ohledem na stávající stav ploch v území z hlediska
jejich součinitele odtoku a činí zhruba 182 l/s.
Na základě porovnání stávajícího a budoucího okamžitého odtoku dešťových vod z
ploch určených pro realizaci obytného souboru Zahrady Pavlov je v dokumentaci
konstatováno, že bez opatření na snížení odtoku srážkových vod by se při
navrhovaném zastavění areálu zvýšil odtok dešťových vod v důsledku realizace
záměru více než sedmkrát. Realizace opatření na snížení odtoku srážkových vod je
proto nedílnou součástí projektu.
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Dešťové vody proto budou v maximální možné míře v území zasakovány a pozdrženy
v retenčních objektech, budou vsakovány na soukromých a veřejných plochách
pomocí suchých poldrů, vsakovacích rýh, vrtů, případně vsakovacích studen. S
ohledem na předběžné požadavky Zemědělské správy, která je správcem obou
uvažovaných recipientů (Sulovického a Dobrovízského potoka), se bude celkové
povolené množství odváděných srážkových vod do vodotečí (při návrhovém dešti), po
provedení všech retenčních a vsakovacích opatření, pohybovat do 100 l/s.
Stanovisko zpracovatele posudku
Dokumentace v této kapitole popisuje základní technické řešení zvýšení kapacity
ČOV včetně předpokládaných parametrů odpadních vod.
Z dokumentace v této kapitole není patrné, na základě jakých podkladů byla zvolena
koncepce likvidace srážkových vod popisované v této části dokumentace poměrně
obecně. Přestože je „Posouzení vlivu navrženého odvodňovacího systému Zahrady
Pavlov na odtokový režim recipientů“ jedním z podkladů Přílohy č.13 posuzované
dokumentace, mohly být základní charakteristiky navrženého koncepčního řešení
v samotné dokumentaci v příslušné kapitole zmíněny.
Z hlediska očekávané produkce splaškových vod a způsobu jejich čištění je
navrhovaná filozofie oznamovatele uvedená v dokumentaci poměrně jasná.
Jak z hlediska řešení problematiky splaškových vod,
srážkových vod zpracovatelé posudku upozorňují, že
etapách, čemuž musí odpovídat i postup rekonstrukce
kapacity (minimálně v takové propracovanosti projektu
navržené technologie, který zajistí neproblematické
posuzovaného záměru).

tak i z hlediska problematiky
stavba bude realizována po
ČOV z hlediska navýšení její
rekonstrukce ČOV z hlediska
připojení jednotlivých etap

Obdobně u problematiky řešení srážkových vod by dle názoru zpracovatelů posudku
bylo vhodné navrženou koncepci doložit v rozpracovaní dle navrhovaných etap
výstavby a jejich dokončení a současně podrobněji rozpracovat v „Posouzení vlivu
navrženého odvodňovacího systému Zahrady Pavlov na odtokový režim recipientů“
skutečnosti, související s odst.(4) § 38 zákona č.254/2001 Sb. v platném znění, který
konstatuje:
(4) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících
nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) do půdních vrstev, z nichž by
mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k
individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.

V tomto smyslu jsou v další části posudku formulována odpovídající doporučení do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.3 Odpady

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby i pro
etapu provozu. Je uvedena předpokládaná koncepce nakládání s odpady ve
výhledovém stavu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedené kapitole bez připomínek. Se vznikajícími odpady bude nakládáno
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. Lze konstatovat,
že tato povinnost platí i bez ohledu na proces EIA, tudíž není nezbytné pro etapu
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provozu následně formulovat doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Doporučení ve vztahu k nakládání s odpady v etapě výstavby jsou formulována v další
části předkládaného posudku.
B.III.4 Hluk a vibrace

Dokumentace konstatuje, že hluk související s výstavbou a provozem záměru byl ve
fázi identifikace možných negativních vlivů stavby a provozu záměru vyhodnocen jako
jeden z potenciálních faktorů narušení životního prostředí. Vlivy hluku související
s realizací záměru přitom lze očekávat jak při provádění stavební činnosti, tak během
jeho běžného provozu. Z tohoto důvodu byly zpracovány specializované hlukové
studie, které jsou uvedeny v příloze číslo 6 posuzované dokumentace. Hlukové studie
byly vypracovány především pro zjištění vlivu výstavby a běžného provozu obytného
souboru na akustickou situaci v zájmovém území a v jeho okolí, především pak u
nejbližší obytné zástavby (Šnajdr, 2009; Balahura, 2009). Zabývají se však i
problematikou hluku z letecké dopravy a posouzením hlukové složky z vibrací z
provozu rychlovlaků.
V dokumentaci jsou dále specifikovány přepokládané zdroje hluku v etapě výstavby a
stacionární zdroje hluku pro etapu provozu posuzovaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje o zdrojích hluku jsou v této kapitole dokladovány postačujícím způsobem.
Metodicky však mohly být ve vztahu řešenému záměru uvedeny i vyvolané přepravní
nároky podle jednotlivých etap; protože však tyto informace jsou patrné z jiných části
posuzované dokumentace, lze absenci těchto údajů v této kapitole tolerovat.
B.III.5 Doplňující údaje

Záměr dle dokumentace vyvolá určité terénní úpravy, nevyvolá však závažné přímé
zásahy do krajiny. Během výstavby záměru a jeho provozu se nepředpokládá
produkce nějakých ostatních materiálů mimo v dokumentaci uvedených.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V řešeném území lze předpokládat plošné terénní úpravy při skrývkách a pokládkách
inženýrských sítí. Z hlediska zpracovatelů posudku bez připomínek, kapitolu lze
z hlediska jejího zpracování označit za korektní.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Z posuzované dokumentace vyplývají následující nejvýznamnější environmentální
charakteristiky zájmového území:
Ø ve vlastním území pro realizaci záměru Zahrady Pavlov se žádný prvek ÚSES
nenachází ani nejsou přímo v dotčeném území projektovány
Ø zájmové území pro realizaci záměru nezasahuje do žádného maloplošného nebo
velkoplošného zvláště chráněného území (národní park, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast, přírodní památka,
přírodní rezervace)
Ø v dosahu záměru a jeho možných přímých vlivů se nenacházejí území chráněná ve
smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle
zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Území záměru nezasahuje ani do chráněného území ve
smyslu zákona číslo 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství, ve znění
pozdějších předpisů (chráněné ložiskové území)
Ø hodnocený obytný soubor Zahrady Pavlov (jeho nejbližší okraj) je situován ve
vzdálenosti přibližně 3,2 km jihovýchodně od hranice evropsky významné lokality
Zákolanský potok (CZ0213016) soustavy chráněných území Natura 2000
Ø v zájmovém území ani v dosahu přímých vlivů obytného souboru Zahrady Pavlov
se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek. Stavba není v přímém
dotyku s žádným významným krajinným prvkem dle § 3 zákona číslo 114/1992 Sb.,
ani s registrovaným VKP dle § 6
Ø podle dostupných údajů nejsou na plochách budoucí výstavby obytného souboru
Zahrady Pavlov ani v blízkém okolí evidovány žádné architektonické nebo
historické památky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území lze
uvedené hodnocení považovat v zásadě za objektivní. Z hlediska ÚSES lze uvést, že
popis mohl být doplněn
mapovým podkladem. Ze strany zpracovatelů bez
zásadnějších připomínek, v kapitole jsou popsány rozhodující charakteristiky záměru.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje problematice základních klimatických charakteristik
území. Dále je popsána kvalita ovzduší zájmového území ve vztahu k nejbližší stanici
AIM.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uváděným klimatickým faktorům není ze strany zpracovatele posudku
připomínek, popis této složky životního prostředí je zpracován korektně.
C.2.2. Voda

Dokumentace konstatuje, že hydrologicky náleží zájmové území pro realizaci záměru
k povodí Vltavy, respektive k dílčímu povodí číslo hydrologického pořadí (č.h.p.) 1-1202 (Vltava od Rokytky po ústí). V jeho rámci je zájmové území situováno přímo na
rozvodí dvou hydrologických pořadí – 1-12-02-023 Sulovický potok po Dobrovízský
potok a 1-12-02-024 Dobrovízský potok. Zájmové území je odvodňováno do obou
zmíněných vodotečí. Dále je uvedeno, že samotným zájmovým územím neprotéká
žádný trvalý ani občasný povrchový tok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části dokumentace bez zásadnějších připomínek. Jsou uvedeny
zásadní informace ve vztahu k nejbližším vodním tokům.
Současně ve vztahu k navrhovanému částečnému zasakování mohly být uvedeny
informace o hydrogeologickém posouzení vsakování srážkových vod, ze kterého
vyplývá, že podmínky pro zasakování jsou v zájmovém území většinově nevhodné.
Tato informace je však uvedena v samostatné příloze č.12, kde je také uvedeno, že
v hloubkách od cca 2,5 m p.t. byly v jižní části zájmového území zastiženy navětralé
slínovce, rozpukané, s puklinami částečně zajílovanými a s výskytem složek (0,1 – 0,3
m) vápnitých slínovců až vápenců. Tyto vápnité složky dle uvedené přílohy představují
v zájmovém území jediné relativně vhodné prostředí pro vsakování srážkových vod.
Vsakování do hlubších partií turonských sedimentů, respektive proterozoického
podloží nelze doporučit jak z legislativních, tak z technických důvodů – jednak by se
jednalo o vsakování přímo do hydrogeologického kolektoru (podzemní vody), a jednak
se v obou případech jedná o kolektory s napjatou hladinou.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že veškeré pozemky pro výstavbu obytného souboru
Zahrady Pavlov leží na zemědělsky obdělávané půdě, která však není chráněna jako
zemědělský půdní fond. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní
plochy, podle způsobu využití jsou pozemky vedeny jako jiná plocha. Tyto pozemky
byly již v minulosti vyňaty ze zemědělského půdního fondu a kódy bonitních půdně
ekologických jednotek (BPEJ) proto pro ně nejsou uváděny. Žádná z dotčených parcel
není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale malá část stavby bude
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realizována v ochranném pásmu lesa, kde k této stavbě v ochranném pásmu již byl
vydán souhlas, který je doložen v příloze posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu půd v kategorii ZPF bez připomínek, obdobně i k problematice
stavby v ochranném pásmu lesa. Lze pouze konstatovat, že ač byly pozemky již
vyjmuty ze ZPF, je na nich hospodařeno a je nezbytné provést před zahájením stavby
skrývku kulturních vrstev. V tomto smyslu jsou v další části posudku formulována
odpovídající do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických poměrů.
Geologické podmínky v zájmovém území pro výstavbu záměru byly ověřeny v rámci
Podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, zpracovaného
společností CHEMCOMEX Praha, a.s. v září 2008, který je uveden v samostatné
příloze číslo 12 dokumentace.
Podle geomorfologického členění České republiky je zájmové území řazeno do
Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská
soustava, Brdské oblasti, celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule, okrsku
Hostivická tabule.
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí rajónu 6250 –
proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Podzemní voda je v zájmovém
území vázána na puklinový kolektor turonských slínovců.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
rozhodující informace pro následné vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na tuto
složku životního prostředí. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky
životního prostředí připomínek.
C.2.5. Fauna a flora, ekosystémy
Fauna a flora

Dokumentace konstatuje, že v zájmovém území pro výstavbu záměru byl v rámci
vegetačního období v období pozdního léta 2008 a jara a počátku léta 2009,
proveden biologický průzkum (průzkum flóry a fauny). Průzkum území lokality byl
prováděn opakovanými pochůzkami po lokalitě a jejím okolí a zahrnoval také sběr
materiálu, rostlin a ornitologická pozorování. Pochůzky byly prováděny ve skupině,
aby byl získán přehled za všechny biologické obory.
Zájmová lokalita je tvořena převážně plochami polí (agrocenózami) a místní
komunikací Pavlov - Unhošť. Doprovodný porost silnice procházející středem lokality
je tvořen hlavně jabloněmi a dalšími ovocnými stromy.
Průzkum flóry (zeleně) provedený v zájmovém území pro realizaci záměru byl
orientován na plochy, kterých se mohou přímo dotýkat stavební činnosti související s
realizací záměru. Protože převážnou většinu studované lokality tvoří pole a
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„přirozená“ vegetace se vyskytuje pouze na dvou místech zájmového území, byl
průzkum zaměřen na tyto lokality.
V zájmovém území pro výstavbu obytného souboru Zahrady Pavlov nebylo během
provedeného průzkumu zjištěno hnízdění nebo rozmnožování chráněných a
ohrožených druhů živočichů podle vyhlášky MŽP číslo 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Podle provedeného průzkumu je migrační potenciál okolí sledované lokality velmi
nízký a podle dosavadních průzkumů a výzkumů by výstavba v lokalitě neměla
závažným způsobem omezovat dosavadní migraci menších živočichů v okolí, pokud
zde jiná migrace, než vzduchem ve větším měřítku ještě probíhá.
Na stavebních pozemcích pro realizaci obytného souboru Zahrady Pavlov byl v rámci
projektové přípravy záměru proveden dendrologický průzkum (Moravec, 2008).
Výsledky dendrologického průzkumu jsou uvedeny v příloze číslo 11 této
dokumentace. V rámci řešeného území pro výstavbu obytného souboru se nachází
pouze doprovodná vegetace podél komunikace vedoucí z Pavlova směrem k Unhošti.
Jedná se o starší alej jabloní (Malus sp.). Celková ekologická hodnota zeleně byla
vyčíslena na 76 290 Kč.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K provedenému průzkumu fauny a flory a k dendrologickému hodnocení porostů není
nutno z pozice zpracovatelského týmu posudku vznášet připomínky, údaje jsou
korektní a dostatečně podložené. Rovněž průzkum obratlovců je proveden korektně.
Ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že vzhledem k současnému stavu území záměru (zájmové
území je tvořeno převážně plochami polí a místní komunikací Pavlov – Unhošť,
doprovodný porost silnice je tvořen hlavně jabloněmi a dalšími ovocnými stromy)
nebyl v zájmovém území identifikován výskyt složitějších ekosystémů ani
komplexnějších ekologických vazeb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě jde o velmi stručné shrnutí širších vztahů v území, dle názoru
zpracovatelského týmu posudku korektní.
C.2.6. ÚSES a krajina
ÚSES

Dokumentace konstatuje, že na území záměru nejsou žádné registrované VKP a
realizací stavby nebudou negativně ovlivněny žádné významné krajinné prvky v okolí
lokality posuzovaného záměru. Významné krajinné prvky ze zákona se převážně kryjí
se skladebnými prvky ÚSES.
Krajina

Dokumentace stručně popisuje charakter krajiny. Je uvedeno, že problematika krajiny
v zájmovém území pro realizaci obytného souboru Zahrady Pavlov a v jeho okolí a
hodnocení krajinného rázu v souvislosti s plánovanou výstavbou je podrobně
zpracována ve specializované studii „Obytný soubor Zahrady Pavlov - Hodnocení
krajinného rázu“, která je doložena jako příloha číslo 7.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
ÚSES

Údaje jsou prezentovány korektně bez připomínek. Mohlo být doplněno mapovým
podkladem.
Krajina

Základní shrnutí parametrů krajiny a krajinného rázu, předkládané autory
dokumentace, lze v zásadě akceptovat bez výraznějších výhrad. Záměr sice bude
znamenat plošně patrnou změnu krajinného rázu místa, ale v území, které se
nevyznačuje koncentrací hodnotnějších krajinných prvků či harmoničností vztahů a
vazeb v krajině z hlediska estetických znaků a hodnot.
C.2.7. Hmotný majetek, kulturní památky a obyvatelstvo

Z dokumentace vyplývá, že v místě stavby ani okolí nelze očekávat vliv na hmotný
majetek a kulturní památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že výstavba rodinných domů a apartmánů a občanská
vybavenost obytného souboru Zahrady Pavlov se bude podle funkčního využití ploch
platného územního plánu (podle změny územního plánu číslo 2) realizovat ve dvou
funkčních plochách, a to ve funkční ploše BM - plochy pro bydlení městského typu
a ve funkční ploše BV - plochy pro bydlení venkovského typu.
Nové využití pozemků pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost plně respektuje
územní plán obce Pavlov a uvažovaná zástavba je plně v souladu s regulativy
stanovenými územním plánem. Přípustné využití těchto ploch a porovnání míry jejich
využití s regulací stanovenou územním plánem je uvedeno níže v této kapitole.
Ve funkční ploše maloplošná zeleň situované podél železnice budou v souladu s
územním plánem umístěny protihlukové stěny a ochranný zemní val, který bude
ozeleněn. Kromě toho bude ještě podél železniční trati realizována silnice, která je v
územním plánu vyznačena jako stavba ve veřejném zájmu. Ve funkčních plochách pro
vzrostlou zeleň, podél stávajících komunikací a na jihu zastavitelného území budou
vysázeny stromové aleje.
Zbylé plochy v řešeném území zůstanou nezastavěné. Jedná se o plochu, která je dle
územního plánu vyčleněna pro obchvat Pavlova, plochu pod tímto obchvatem, kde
bude realizována přístupová komunikace k přečerpávací stanici dešťových vod, a o
plochu označenou v územním plánu jako zemědělská orná půda.
Zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území je pro jednotlivé složky
životního prostředí provedeno v předcházejících kapitolách této dokumentace C.1.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území a C.2.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že celková kvalita životního prostředí v
dotčeném území umožňuje realizaci záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentace v popisné části poměrně korektně popisuje
jednotlivé složky životního prostředí, ze kterých lze vyvodit kvalitu životního prostředí
v zájmovém území, lze obsahovou náplň této kapitoly považovat za akceptovatelnou.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Z hlediska vlivů na zdraví prostřednictvím emisí a s nimi související imisní zátěže
dochází studie k závěru, že vypočtené imisní příspěvky řešených škodlivin nebudou
zdrojem zdravotního rizika pro obyvatelstvo a nebudou představovat významné
zvýšení již stávajícího zdravotního rizika.
Z výsledků modelových výpočtů provedených v hlukové studii vyplývá, že po výstavbě
záměru a jeho zprovoznění dojde v zájmovém území pro výstavbu záměru a v obci
Pavlov k nárůstu hlučnosti.
Přes uvedený nárůst hlučnosti provedené výpočty prokazují, že ve všech výpočtových
kontrolních bodech (včetně ulic Lidická a Karlovarská) budou ve všech variantách
výpočtu plněny hygienické (hlukové) limity pro denní i noční dobu. Vzhledem k tomu,
že budou plněny hygienické limity, budou vlivy hluku z provozu záměru na zdraví
přijatelné.
Modelové výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku v zájmovém území byly
provedeny pro současný stav hlukové situace v zájmovém území (viz kapitola C.2.5.
Stávající akustická situace) a pro výhledový stav akustické situace, to znamená pro
stav v době předpokládaného uvedení obytného souboru Zahrady Pavlov do plného
provozu. Hluková situace byla ve vztahu k provozu navrhovaného záměru
posuzována v hlukové studii pro následující modelové stavy akustické situace:
•
•

Varianta A – výhledová akustická situace reprezentující budoucí stav bez
navrhovaného obytného souboru Zahrady Pavlov
Varianta B - výhledová akustická situace reprezentující budoucí stav po realizaci
navrhovaného obytného souboru.

V hlukové studii byly obě výše uvedené varianty budoucího stavu vypočteny jak pro
stav bez realizace uvažovaného logistického parku Pavlov (varianta A referenční,
respektive varianta B referenční), tak pro stav po případ výstavby logistického parku
Pavlov a jeho uvedení do plného provozu (varianta A aktivní, respektive varianta B
aktivní).
Dokumentace konstatuje, že i přes uvedený nárůst hlučnosti provedené výpočty
prokazují, že ve všech výpočtových kontrolních bodech (včetně ulic Lidická a
Karlovarská) budou ve všech variantách výpočtu plněny hygienické (hlukové) limity
pro denní i noční dobu. Vzhledem k tomu, že budou plněny hygienické limity, budou
vlivy hluku z provozu záměru na zdraví přijatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví zpracované
autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví není součástí
dokumentace, protože pro specifikaci záměru v daném rozsahu není zákonem o
posuzování vlivů na životní prostředí požadována.
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Z hlediska výsledků vyhodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví v zásadě ze strany
zpracovatelů posudku bez připomínek, protože vypočtené příspěvky záměru k imisní
zátěži lze označit za malé a málo významné.
Ne zcela se lze ztotožnit s jednoznačným konstatováním, že pokud budou plněny
hygienické limity hluku, budou i vlivy hluku z provozu přijatelné.
K základnímu vyhodnocení údajů akustické studie z hlediska vlivů na veřejné zdraví
mohou sloužit následující tabulky č. 1 a 2, které vybarvením znázorňují prahové
hodnoty expozice pro nepříznivé účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně,
popř. omezeně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s
průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. Vycházejí z doporučení WHO z roku 1999 a
2009 a platí obecně bez specifikace zdroje hluku.
Tab. č. 1 – Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
< 45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení*
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba
srdeční včetně IM
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
*přímá expozice hluku v interiéru
Tab. č. 2 - Prahové hodnoty účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
35-40

40-45

45-50

dB(A)
50-55

55-60

60-65

65+

Psychické poruchy*
Hypertenze a IM*
Subjektivně hodnocená
horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
*účinky s omezenou váhou důkazů

Pokud tedy přihlédneme k výsledkům hlukové studie, potom lze konstatovat, že s
výslednou hlukovou zátěží je spojen určitý vliv hlukové zátěže na veřejné zdraví,
avšak v rozsahu, který je zjevně z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví
akceptován.
Je však nezbytné, aby hluková situace v zájmovém území byla monitorována
měřením, a to minimálně v rozsahu podél komunikací, na kterých bude generována
rozhodující doprava související s posuzovaným záměrem. V tomto smyslu jsou v další
části posudku formulována odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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Z hlediska vlivů na faktory pohody lze považovat za vhodné doporučit respektování
následujícího doporučení:
• informovat obyvatele obce Pavlov v dostatečném předstihu o délce a charakteru
jednotlivých etap a dílčích fází výstavby. Pro účely informování obyvatel ustanovit kontaktní
osobu, na kterou se budou moci občané obrátit s případnými žádostmi nebo stížnostmi
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Pro etapu výstavby dokumentace konstatuje, že dopad období výstavby na zátěž
prachem bude minimalizován vhodně volenou technologií výstavby, zkrápěním
prašných povrchů staveniště v období sucha a zejména důsledným čištěním vozidel
odjíždějících z prostoru staveniště. V období stavby budou realizována také opatření
ke snížení prašnosti na komunikacích spočívající v jejich úklidu a čištění úklidovým,
případně kropícím vozem. Lze předpokládat, že přijetím těchto opatření bude
významně snížena sekundární prašnost a do značné míry bude omezeno riziko
nadlimitního zatížení prachem z výstavby.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo vyhodnoceno s využitím
rozptylové studie, která hodnotí variantu stavu bez uvažovaného záměru a
s uvažovaným záměrem, dále jsou ve vztahu k vypočteným příspěvkům k ročnímu
aritmetickému průměru dokladovány rozdílové mapy.
Modelové hodnocení kvality ovzduší v posuzovaném území bylo provedeno
v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů s krokem sítě 75 m. Do modelových
výpočtů bylo zahrnuto celkem 624 referenčních bodů.
Hodnoceny byly znečišťující látky:
§ oxid dusičitý – NO2
§ benzen
§ suspendované částice PM10 (tuhé znečišťující látky)
Ze závěrů rozptylové studie vyplývají následující závěry:
ü Ve stavu bez výstavby areálu se budou hodnoty imisních příspěvků pohybovat
v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého nejvýše na úrovni 20 %
imisního limitu, u maximálních hodinových koncentrací pak pod hranicí 40 % limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací benzenu to bude nejvýše 3 % a
u suspendovaných částic frakce PM10 to bude okolo 50 % imisního limitu.
ü Nárůst imisní zátěže vlivem uvedení záměru do provozu se bude u průměrných
ročních koncentrací NO2 pohybovat nejvýše na úrovni 1,0 µg.m-3 (2,5 % limitu),
u maximálních hodinových koncentrací se bude nárůst pohybovat nejvýše na
úrovni okolo 10 µg.m-3 (5 % limitu).
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ü V případě průměrných ročních koncentrací benzenu to pak bude 0,02 µg.m-3 (0,4 %
limitu) a u průměrných ročních koncentrací částic PM10 to bude nejvýše 0,30 µg.m-3
(0,75 % imisního limitu).
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany
zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
ATEM.
Rozptylová studie obsahuje v podstatě veškeré náležitosti rozptylových studií včetně
požadovaných vstupních údajů.
Taktéž forma výsledných výpočtů v tabelárních a mapových podkladech odpovídá
požadavkům na rozptylové studie.
Z hlediska zpracovatelů posudku lze uvést pouze následující připomínky:
Ø z hlediska bilancí emisí mohly být uvedeny pro možné ověření těchto bilancí
emise znečišťujících látek na místních vnitroareálových komunikacích, které
jsou ve studii uváděny pouze jako suma vnitroareálových komunikací etapy 1 +
2 a etapy 3
Ø není patrné, proč v souladu s platnými imisními limity nejsou v rozptylové studii
doloženy taktéž příspěvky PM10 k 24 hodinovému aritmetickému průměru
Každopádně z hlediska vlivů na ovzduší lze vyslovit souhlas se závěry dokumentace
v tom smyslu, že tyto vlivy lze označit za malé a málo významné.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. V souladu s rozptylovou
studií lze požadovat, aby pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody budou
použity kotelny vybavené nízkoemisními kondenzačními kotli. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• pro minimalizaci prašnosti při dopravě volně ložených sypkých hmot, musí vozidla
dopravující tyto materiály používat plachty k jejich zakrytí
• pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody budou použity kotelny vybavené
nízkoemisními kondenzačními kotli

28

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Vliv na hlukovou situaci ve venkovních chráněných prostorech byl posouzen pomocí
hlukové studie, která tvoří samostatnou přílohu posuzované dokumentace EIA.
Etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že hladiny akustického tlaku (hluku) ze staveniště obytného
souboru Zahrady Pavlov byly vypočítány v prostředí LimA. Pro potřeby prognózy
šíření hluku, emitovaného zdroji hluku pohybujícími se po staveništi a stavbou
vyvolanou dopravou, v chráněném venkovním prostoru obytných domů situovaných v
okolí záměru a objektů dokončených etap záměru, byly pomocí programu LimA verze
5.201 sestaveny akustické modely hlukových situací pro všechny tři etapy výstavby
záměru.
Akustické parametry náhradních liniových zdrojů hluku představujících jednotlivé
úseky komunikací byly vypočítány pomocí standardu NMPB z hodinových intenzit
automobilové dopravy. Akustické parametry náhradních plošných zdrojů hluku
simulujících souběžnou činnost několika stavebních strojů pohybujících se na
staveništi obytného souboru byly vypočítány podle normy ČSN ISO 9613-2. Další
podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii pro hluk v období výstavby, která je
v plném rozsahu uvedena v příloze číslo 6 dokumentace.
Etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že provoz technologických zařízení umístěných na
objektech občanské vybavenosti plánovaného obytného souboru nebude
představovat významnou hlukovou zátěž pro okolní území. Hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A (hluku) z uvažovaných stacionárních zdrojů hluku při
zadaných akustických parametrech nepřekročí v nejbližším chráněném venkovním
prostoru staveb zájmového území hygienický limit 50/40 dB(A) pro den/noc.
Dále dokumentace konstatuje, že při stanovení hluku v období běžného provozu v
území obytného souboru Zahrady Pavlov a v jeho okolí je uvažována především
automobilová doprava vyvolaná provozem záměru, stacionární zdroje hluku z
technologických zařízení umístěných na střechách objektů občanské vybavenosti,
doprava na komunikační síti nesouvisející s provozem záměru (včetně dopravy
vyvolané provozem budoucího logistického parku Pavlov) a hluk ze železniční
dopravy na trati ČD číslo 120 Praha-Hostivice-Kladno. Uvažován je také hluk
z leteckého provozu, který je vyhodnocen v dílčí kapitole D.1.4.1.3. posuzované
dokumentace.
Hluk z automobilové dopravy byl stanoven na základě budoucích intenzit dopravy na
komunikacích zájmového území. Hluk ze železniční dopravy byl stanoven na základě
současného a předpokládaného provozu vlakové dopravy na dotčené trati.
Modelové výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku v zájmovém území byly
provedeny pro současný stav hlukové situace v zájmovém území a pro výhledový
stav akustické situace, to znamená pro stav v době předpokládaného uvedení
obytného souboru Zahrady Pavlov do plného provozu. Hluková situace byla ve vztahu
k provozu navrhovaného záměru posuzována v hlukové studii pro následující
modelové stavy akustické situace:
ü Varianta A – výhledová akustická situace reprezentující budoucí stav bez
navrhovaného obytného souboru Zahrady Pavlov
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ü Varianta B - výhledová akustická situace reprezentující budoucí stav po realizaci
navrhovaného obytného souboru

V hlukové studii byly obě výše uvedené varianty budoucího stavu vypočteny jak pro
stav bez realizace uvažovaného logistického parku Pavlov (varianta A referenční,
respektive varianta B referenční), tak pro stav po případ výstavby logistického parku
Pavlov a jeho uvedení do plného provozu (varianta A aktivní, respektive varianta B
aktivní). V dokumentaci jsou však pro přehlednost pro obě varianty (A, B) uvedeny
pouze hodnoty hluku pro nejhorší možný stav, to znamená hodnoty pro stav zahrnující
výstavbu logistického parku Pavlov.
Z dokumentace a souvisejících příloh vyplývá, že provoz plánovaného obytného
souboru „Zahrady Pavlov“ nebude v žádné z uvažovaných variant (bez provozu
logistického parku Pavlov, s provozem logistického parku) představovat významný
negativní vliv na akustickou situaci v zájmovém území. Výsledné hladiny akustického
tlaku se budou v obou uvažovaných variantách pohybovat pod úrovněmi příslušných
hygienických limitů hluku.
V chráněném venkovním prostoru staveb plánovaného obytného souboru „Zahrady
Pavlov“ situovaných v okolí silnice III/0067 nebude v žádné z uvažovaných variant
docházet k překračování hygienických limitů hluku (60/50 dB(A)) pro den/noc.
V chráněném venkovním prostoru plánovaných staveb situovaných v nejbližším okolí
železniční tratě č. 120 Praha – Kladno nebude po realizaci protihlukových opatření
(výstavba protihlukového valu a protihlukových stěn) docházet k překročení
hygienických limitů hluku pro hluk pocházející z provozu železniční dopravy
55/50 dB(A) pro den a noc.
Z výsledků hlukové studie pro období provozu vyplývá, že pro omezení vlivů hluku na
obyvatele žijící v objektech plánovaného obytného souboru a v jeho okolí musí být v
rámci přípravy území realizována následující protihluková opatření, která budou
chránit budoucí občanskou vybavenost a rodinné domy před hlukem od železnice:
§ Vybudovat protihlukový val při severní hranici území obytného souboru Zahrady Pavlov.
Val bude čtyři metry vysoký a dlouhý maximálně 420 metrů.
§ Vybudovat protihlukové stěny (clony) v nejsevernější části pozemku a na severovýchodní
a východní straně pozemku. Stěny budou čtyři metry vysoké a dlouhé maximálně 240
metrů.

Dokumentace konstatuje, že vzhledem k tomu, že provedené výpočty prokazují, že ve
všech výpočtových kontrolních bodech (včetně ulic Lidická a Karlovarská) budou za
předpokladu vybudování výše uvedeného protihlukového valu a protihlukových stěn
plněny hygienické limity, není třeba přijímat jiná protihluková opatření na ochranu
chráněných venkovních prostor.
Dokumentace se dále věnuje problematice leteckého hluku a v této souvislosti
konstatuje, že výhledově je na základě dnešních známých skutečností možno
předpokládat, že v zájmové lokalitě Pavlov nebude významně navyšována hluková
zátěž působená leteckým provozem s tím, že pokud dojde na letiště Praha Ruzyně
k výstavbě paralelní VPD (označované jako VPD 06R/24L) dojde k „rozptýlení“
letadel v rámci vzletů a přistání a tím i ke snížení hlukové zátěže oproti výše
uváděnému stavu.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Součástí hlukové studie je i vyhodnocení hlukové zátěže v etapě výstavby.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že je objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele
stavby a jeho POV vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže.
Z hlediska etapy výstavby jsou proto formulována pro další projektovou přípravu
doporučení uvedená v další části této kapitoly.
Z hlediska hlukové zátěže byla pozornost věnována hlukovým limitům, které byly
zpracovatelem hlukové studie stanoveny především podél komunikace Lidická – 60 db
pro den, 55 dB pro noc, respektive 55 dB pro den, 45 dB pro noc.
Dle § 6 zákona č.13/97 Sb. jsou definovány místní komunikace následovně:
Místní komunikace:
(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží
převážně místní dopravě na území obce.
(2) Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je
určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž
nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní místní
komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.
(3) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně
technického vybavení do těchto tříd:
a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,
b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s
omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.
Z uvedeného rozboru lze vyslovit názor, že použité korekce na limitní hladinu hluku
lze v předložené hlukové studii považovat za korektní.
Z metodického hlediska lze konstatovat, že v hlukové studii sice je uvedeno, že ve
vztahu k provozu na železnici je uvažováno s protihlukovými opatřeními ve formě
zemního valu a protihlukových clon, avšak ve výpočtu nikde není uvedeno, jaké
parametry z hlediska těchto protihlukových opatření byly použity /tedy především
počátky a konce navrhovaných protihlukových opatření/ – tuto skutečnost lze pouze
odhadnout z výpisu programového produktu HLUK+. V tomto smyslu jsou
formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Hluková studie konstatuje, že ve všech výpočtových kontrolních bodech (včetně ulic
Lidická a Karlovarská) budou za předpokladu vybudování výše uvedeného
protihlukového valu a protihlukových stěn plněny hygienické limity a že tedy není třeba
přijímat jiná protihluková opatření na ochranu chráněných venkovních prostor.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že závěry hlukové studie by měly být na straně
bezpečnosti hodnoceny měřením po realizaci každé z navrhovaných etap výstavby
posuzovaného záměru.
Na základě výše uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována pro etapu výstavby a provozu následující doporučení:
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• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• používat hlučné mechanismy nebo technologie pouze v určené době; v době od 21,00 do
22,00 hod a od 6,00 do 7,00 hod provádět pouze nehlučné stavební práce (přípravné práce)
• minimalizovat chod hlučných strojů, zařízení a nákladních automobilů naprázdno; vypínat
po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.), motory nákladních
vozidel a stavebních mechanismů
• podmínkou realizace celého záměru bude vybudování protihlukového valu při severní
hranici území Obytného souboru Zahrady Pavlov o výšce 4m a délce 420 metrů a
protihlukové clony v nejsevernější části pozemku a na severovýchodní a východní straně
pozemku o výšce 4m a délce max. 240 metrů; v rámci další projektové přípravy upřesnit
umístění navrhovaných protihlukových clon a valu z hlediska jejich počátku a konce, a to
včetně etapizace výstavby těchto protihlukových opatření ve vztahu k etapám výstavby
Obytného souboru Zahrady Pavlov
• po každé ukončené etapě výstavby záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ bude
provedeno autorizované měření hluku včetně dopravně inženýrského průzkumu; výběr
měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dokumentace konstatuje, že povrch zájmového území pro výstavbu obytného
souboru Zahrady Pavlov je v současné době tvořen nezpevněným povrchem
(převážně intenzivně obdělávaná pole). Stavba obytného souboru bude znamenat
oproti stávajícímu stavu změnu odtokových poměrů a nakládání se srážkovými
vodami, protože značná část bývalých polí bude zastavěna komunikacemi a objekty.
Dešťové vody proto budou v maximální možné míře v území zasakovány a pozdrženy
v retenčních objektech a budou vsakovány na soukromých a veřejných plochách.
Odtok dešťových vod ze soukromých pozemků bude významně redukován pomocí
zásobních nádrží na dešťovou vodu u jednotlivých nemovitostí spojených se
vsakovacím podzemním zařízením a z veřejných ploch pomocí odvodňovacích
příkopů, suchých poldrů kombinovaných se vsakovacími plochami, jezírky. Odtok
z těchto prostor bude časově opožděn tak, aby došlo k minimalizaci maximálního
okamžitého odtoku z celého areálu a k rozložení odtoku na co nejdelší dobu.
Dokumentace konstatuje, že za předpokladu uskutečnění navržených opatření
(pročišťování dešťových vod vsakem přes zatravněnou humózní vrstvu, opatření pro
nejvyšší možné zasakování dešťové vody, apod.), je možno hodnotit vliv realizace
obytného souboru Zahrady Pavlov na charakter odvodnění oblasti jako přijatelný.
Dokumentace konstatuje, že v důsledku výstavby záměru se nepředpokládá negativní
ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod. V případě úniku paliva nebo
mazacích či hydraulických olejů z nákladního automobilu nebo stavebního stroje
v důsledku nehody nebo poruchy by tato situace byla okamžitě řešena jako havárie
a znečištění by bylo neprodleně odstraněno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho
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proniknutí do podzemní nebo povrchové vody (odčerpání ropných látek do vhodné
nádoby, odtěžení kontaminované zeminy a její odstranění podle úrovně kontaminace).
Dle dokumentace za běžného provozu obytného souboru se nepředpokládají úniky
znečišťujících látek do povrchových nebo podzemních vod s výjimkou drobných úkapů
z motorových vozidel na vozovky a parkovací stání. Tyto drobné úkapy však kvalitu
povrchových nebo podzemních vod významně neovlivní.
Dále dle dokumentace splaškové odpadní vody splňující limity kanalizačního řádu
budou kanalizací odváděny k vyčištění na čistírnu odpadních vod v Hostouni.
Navržená výstavba rodinných domů je rozdělena celkem do 3 etap s předpokladem,
že po dokončení celého komplexu bude v objektech bydlet celkem přibližně 1 100
osob. Stávající kapacita ČOV Hostouň není na čištění takového objemu splaškových
vod dimenzována, a proto bude nezbytné provést v předstihu její intenzifikaci –
rekonstrukci.
Dokumentace konstatuje, že vyhodnocení provozu obytného souboru na možné
ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce (recipient) pod výpustí vyčištěných vod z
ČOV je provedeno ve specializované studii „Posouzení vlivu záměru Obytný soubor
Zahrady Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, která je uvedena
v příloze číslo 13 dokumentace.
Na základě tohoto hodnocení dokumentace konstatuje, že technická opatření
navržená při budování a provozu intenzifikované ČOV jsou reálně proveditelná a že
za uvedených předpokladů lze dosáhnout požadovaných kvalitativních limitů. Lze
proto konstatovat, že při jejich dodržení nebude mít vypouštění přečištěných
odpadních vod na Zákolanský potok negativní vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Etapa výstavby
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám apod. Pro etapu výstavby
související s posuzovaným záměrem jsou formulována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně bude
pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod vznikajících
v etapě výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

k zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů,
nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky
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Etapa provozu
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na vodu a vodní hospodářství lze
se závěry dokumentace principielně souhlasit. Nezbytná a zásadní je však koordinace
mezi jednotlivými etapami výstavby Obytného souboru Zahrady Pavlov a
navrhovanými technickými úpravami ČOV. Je celkem patrné, že bez uvažované
rekonstrukce ČOV nemůže být záměr realizovatelný.
Obdobně u problematiky řešení srážkových vod je dle názoru zpracovatelů posudku
nezbytné navrženou koncepci řešení doložit v podrobnějším rozpracování
dle
navrhovaných etap výstavby a jejich dokončení a současně podrobněji rozpracovat
v „Posouzení vlivu navrženého odvodňovacího systému Zahrady Pavlov na odtokový
režim recipientů“ skutečnosti, související s odst.(4) § 38 zákona č.254/2001 Sb.
v platném znění, který konstatuje:
(4) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících
nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) do půdních vrstev, z nichž by
mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k
individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.

Výše uvedený požadavek na doložení podrobnějšího rozpracování koncepce
navrhovaného odvodňovacího systému Pavlov lze zdůvodnit zejména tím, že celý
smysl navrhovaného řešení směřuje ke splnění požadavku správce obou
uvažovaných recipientů (Sulovického a Dobrovízského potoka), aby se celkové
povolené množství odváděných srážkových vod do vodotečí (při návrhovém dešti) po
provedení všech retenčních a vsakovacích opatření pohybovalo do 100 l/s. Celá
koncepce odvodňovacího systému je řešena tak, aby povolený odtok byl splněn.
Z doložených podkladů však není patrné, jak bude při realizaci jednotlivých etap tato
koncepce realizována jednotlivá navrhovaná retenční opatření, protože při absenci
těchto retenčních opatření nelze provést napojení na vodní tok.
Současně je nezbytné upozornit na problematiku uváděných modelových odtoků
z hlediska odvádění srážkových vod do recipientů, kdy je v příloze dokumentace
upozorněno na skutečnost, že ve stávajícím stavu je tento odtok v podstatě realizován
podél břehů dotčených vodních toků, nově bude odtok soustředěn. Relativně čisté
srážkové vody jsou obecně jedním z důvodů, proč v i v poměrně ne příliš čistém
vodním toku je zaznamenána populace raků. Protože dle podkladů dokumentace
dojde navrhovaným řešení dokonce ke snížení odtoku ze 180 l/s na 100 l/s, lze za
opodstatněné v rámci koncepce navrženého odvodňovacího systému Zahrady Pavlov
doložit odtokové poměry i za obvyklých srážkových poměrů.
Z dokumentace dále vyplývá, že území, ze kterých nelze dešťové vody odvést do
Sulovického potoka gravitačně by byly tyto vody přečerpávány a návrh odvodnění je
proto zpracován tak, že umožňuje přečerpávání dešťových vod z jižní části zástavby
do stávající dešťové kanalizace. Pro řádné zajištění přečerpávání je nutné doložit
potřebné retence u čerpací stanice pro případ výpadku elektrického proudu.
Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že kromě řešení ČOV z hlediska jejího
rozšíření a navrhovaného odvodňovacího systému Zahrady Pavlov je nezbytné
nejen realizovat organizační opatření k eliminaci rizik kontaminace srážkových vod, ale
doložit i návrh monitoringu, který bude dokladovat kvalitu srážkových vod odváděných
do recipientů.
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Z hlediska problematiky vypouštěných vod z bazénů zpracovatelský tým posudku
doporučuje, aby do navrhovaných opatření obecní vyhlášky bylo stanoveno, že 12
hod před zahájením vypouštění bazénu bude vypnuto automatické dávkování chlóru,
respektive odstraněny zbytky chlorových tablet. Volný chlór z bazénu spolehlivě
vytěká (do 5 hod.), respektive zreaguje na chloridy.
Jelikož podmiňující a v podstatě i limitující investicí posuzovaného záměru je
nezbytné rozšíření ČOV, a to nejen ve vztahu k samotnému způsobu řešení likvidace
vznikajících splaškových vod, ale i z hlediska závěrů Naturového hodnocení, je
nezbytné pro další projektovou přípravu záměru formulovat následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému Zahrady Pavlov se zohledněním jednotlivých etap výstavby
obytného souboru a s přihlédnutím k odstavci (4) §38 zákona č. 254/2001 Sb. v platném
znění; dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu dešťových vod musí být úplně
realizován před zahájením příslušné sekce výstavby rodinných domů a příslušné
infrastruktury; projekt infrastruktury bude realizován vždy v ucelených celcích včetně
systému retence srážkových vod; v rámci předložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému doložit údaje o rozdělení odváděných srážkových vod do
Sulovického a Dobrovízského potoka nejen při návrhovém dešti, ale i při obvyklých
srážkových poměrech; doložit návrh monitoringu dokladující jakost vypouštěných
srážkových vod do recipientů s tím, že bude jednoznačně stanoveno, kdo bude zajišťovat
tento monitoring

•

v rámci detailnější koncepce navrženého odvodňovacího systému bude doložen nezbytný
akumulační objem u čerpacích stanic odvádějící srážkové vody z území, kde nelze vody do
Sulovického potoka odvést gravitačně

•

při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do toku
Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové kanalizace do
Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně ovlivnit tyto vodoteče,
jako je například skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich blízkosti nebo
parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále je žádoucí v maximální
možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při těchto pracích

•

podmínkou realizace Obytného souboru Zahrady Pavlov musí být doložení kvalifikované
bilance nárůstu objemu odpadních splaškových vod během realizace jednotlivých etap
záměru; současně bude pro přehlednost doložen předpokládaný nárůst objemu odpadních
splaškových vod po rocích

•

projekt rozšíření ČOV musí zohledňovat doporučení stanovená v rámci závěrů Naturového
hodnocení, a to zejména:
§

§

§
§
§

v rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby koncentrace
znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po zprovoznění záměru,
splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody; vzhledem k tomu, že
s uvedením celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v roce 2015 je žádoucí, aby byly
plněny limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády
pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či splaškové odpadní
vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody nebo nečekaného havarijního
stavu je vhodné mít k dispozici otevřený náhradní retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež
zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV minimálně řádově desítky minut navíc
při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním počtem nově
připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu
upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové celkové
množství přiváděné odpadní vody
ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), protože
vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení rekonstruované ČOV
Hostouň ihned, ale postupně
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§
§

§

§

§

§

§
§

intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které budou
uváděny do provozu podle aktuální potřeby.
jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo
možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu do provozu
volit až dle aktuálních provozních podmínek.
pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační části zpět
do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace organického znečištění nutného pro
stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak
pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího
organického substrátu, například etanolu.
pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem zadaných
časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a aktuální koncentrace
amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.
v případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění
zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na filtračním médiu; tato síta
slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV spojenými s únikem kalu z
dosazovacích nádrží; snížením koncentrace nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení
odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění (CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový
fosfor)
zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, dlouhodobé
přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání nečištěných odpadních vod
do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, dostatečná retenční kapacita umožňující
překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů
apod.).
objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele stávající ČOV,
dostatečné chlazení odpadních vod.
v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická teplotní
čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do
Dobrovízského potoka; maximální teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského
potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.

•

dokumentace pro územní řízení na rozšíření ČOV (zpracovaná dle parametrů stanovených
v závěrech Naturového hodnocení) musí být předložena stavebnímu úřadu ke schválení
nejpozději spolu s dokumentací pro územní řízení na záměr Obytný soubor Zahrady Pavlov

•

pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (únik paliva, oleje z vozidla
a podobně) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, na jehož základě bude zajištěna
okamžitá likvidace znečištění

•

napojení lokality
na splaškovou kanalizaci a ČOV Hostouň musí být podmíněno
rekonstrukcí ČOV (uvedením rekonstruované ČOV do zkušebního provozu)

•

do splaškové kanalizace odvádějící vody z Obytného souboru Pavlov budou napojeny
pouze odpadní splaškové vody v souladu s Kanalizačním řádem; tento požadavek musí být
součástí smluvních podmínek napojení jednotlivých nemovitostí

•

podmínkou zahájení výstavby 1. etapy Obytného souboru Zahrady Pavlov bude schválení
obecní vyhlášky jež stanoví zákaz používání zimní chemické údržby (solení) komunikací
v prostoru navržené zástavby, jakož i zákaz používání insekticidů a dalších chemických
prostředků k hubení hmyzu v prostoru příkopů a dalších retenčních objektů v rámci
navržené zástavby, a to jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu

•

před kolaudací první z navrhovaných etap Obytného souboru Zahrady Pavlov již musí být
schváleno administrativní opatření ve formě obecní vyhlášky nebo potřebných úprav
kanalizačního řádu, které budou řešit problematiku vypouštění bazénové vody v prostoru
zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení objemu vypouštěné
bazénové vody do splaškové kanalizace, požadavek, aby 12 hodin před zahájením
vypouštění bazénu bylo vypnuto automatické dávkování chlóru, respektive byly
odstraněny zbytky chlorových tablet apod.); technické detaily administrativního opatření je
vhodné připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV, respektive využití zkušeností
s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných standardů čištění vod
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•

v rámci další projektové přípravy záměru zpracovat a následně zajistit
pravidelný
monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na období s nízkým
průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také přímo na odtoku z ČOV
před napojením na Dobrovízský potok – bude jednoznačně stanoveno, kdo bude
zajišťovat tento monitoring; získané údaje z monitoringu na vyžádání poskytovat orgánům
ochrany přírody; v případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí,
související s realizací hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve
spolupráci s provozovatelem ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení
stavu

D.I.5 Vlivy na půdu
nároky na půdní fond (ZPF, PUPFL)

Dokumentace konstatuje, že stavba obytného souboru Zahrady Pavlov bude
realizována na pozemcích, které jsou podle platné změny územního plánu číslo 2
určeny k zástavbě (určeno pro bydlení městského a venkovského typu). Využití půdy
v zájmovém území pro výstavbu obytného souboru je s územním plánem v souladu.
Pozemky v zájmovém území pro výstavbu obytného souboru jsou podle výpisu z
katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plochy, podle způsobu využití jsou vedeny
jako jiná plocha. Tyto pozemky byly již v minulosti vyňaty ze zemědělského půdního
fondu, a proto nemají přiřazeny kódy bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ).
V současnosti je předmětné území zemědělsky využíváno, a proto byl na celé ploše
budoucího trvalého záboru realizován pedologický průzkum, na jehož základě bude
provedena skrývka ornice (cca 30 cm) a podorničí (cca 15 cm).
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Malá
část stavby bude realizována v ochranném pásmu lesa. Z dokumentace je patrné, že
souhlas se stavbou v ochranném pásu lesa byl již vydán Magistrátem města Kladna.
V důsledku realizace obytného souboru Zahrady Pavlov se dle dokumentace
nepředpokládá žádné významné znečištění půdy v zájmovém území. Při provádění
stavby by v důsledku technické závady nebo nehody mohlo dojít k úniku paliva nebo
mazacích olejů ze stavebního stroje nebo nákladního automobilu. Pokud by k
takovému úniku došlo, byla by tato situace okamžitě řešena jako havárie a znečištění
by bylo neprodleně odstraněno.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Ve vztahu k nárokům na půdní fond ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Pro etapu výstavby z hlediska minimalizace rizik znečištění půd jsou formulovány
odpovídající doporučení. Lze se ztotožnit se závěry dokumentace, že vlivy na půdu lze
označit jako malé a málo významné.
Pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských
ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu

•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
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změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy

Dokumentace konstatuje, že výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov nezpůsobí
výrazné změny lokální topografie území. Vlivem předmětné stavby nedojde k
významnému ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani
poddolováním. Výstavba záměru nebude mít vliv na erozi půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S vyhodnocením vlivů na tyto složky životního prostředí lze vyslovit souhlas.
vlivy v důsledku ukládání odpadů

Dokumentace v jiných částech konstatuje, že provozem bude vznikat poměrně malé
množství odpadů. Povinnosti uvedené v dokumentaci vyplývají ze zákona o odpadech
a souvisejících legislativních předpisů.
Z hlediska problematiky odpadů lze vyslovit souhlas, že provoz z hlediska produkce
vznikajících odpadů a jejich odstranění by neměl mít významnější dopad do
jednotlivých složek životního prostředí.
Z hlediska problematiky odpadů vznikajících v etapě výstavby jsou pro další
projektovou přípravu formulována následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel 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 odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro etapu provozu není do návrhu stanoviska nutné formulovat doporučení protože
jasně vyplývají ze stávající platné legislativy v odpadovém hospodářství.
vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných
pásem těchto území.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru nebude mít negativní vlivy na
horninové prostředí v zájmovém území. Realizace záměru nebude mít negativní vlivy
na přírodní zdroje (na využívání hornin a nerostných zdrojů).
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným konstatováním ve vztahu k záměru na horninové prostředí a přírodní
zdroje lze vyslovit souhlas. Problematika případné kontaminace zemin respektive
podzemních či povrchových vod
byla komentována v předcházející části
předkládaného posudku.
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D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na flóru a faunu
Z dokumentace vyplývá, že z hlediska vlivů na floru na ploše lokality u obce Pavlov
uvažované pro výstavbu obytného souboru Zahrady Pavlov nebyly provedeným
průzkumem nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky MŽP číslo
395/1992 Sb., ve smyslu zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zoologickým průzkumem lokality pro výstavbu obytného souboru byl mimo jiné
zaznamenán výskyt celkem čtyř chráněných druhů živočichů. Z kontextu pozorování
však jednoznačně vyplývá, že uvedené chráněné druhy v plochách pro výstavbu
nežijí, nemají zde rozmnožovací areál, ani zde nehnízdí.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené chráněné druhy živočichů nejsou na dotčenou
lokalitu vázány (v zájmovém území se vyskytují krátkodobě na přeletu a na lovu,
hnízdí však mimo zájmové území) a nemají k předmětnému území pro výstavbu
obytného souboru výhradní vztah (vyskytují se v širším okolí zájmového území), bude
vliv realizace záměru na faunu nevýznamný. Dokumentace konstatuje, že podle
průzkumu zaměřeného na migraci živočichů v území , který je doložen v příloze číslo
8 dokumentace, je migrační potenciál okolí sledované lokality velmi nízký a výstavba
v lokalitě by neměla závažným způsobem omezovat dosavadní migraci menších
živočichů v okolí.
Z hlediska vlivů na prvky dřevin rostoucí mimo les dokumentace konstatuje, že na
pozemcích investora nedojde ke kácení dřevin, protože se v těchto plochách žádné
dřeviny nevyskytují. V souvislosti s úpravou stávající komunikace vedoucí z Pavlova
směrem k Unhošti budou odstraněny některé stromy doprovodné vegetace podél této
komunikace. Rozsah plánovaného kácení dřevin bude stanoven v dalším stupni
projektové přípravy stavby.
Ve vztahu k budoucímu ozelenění areálu se dokumentace věnuje problematice
veřejné zeleně a zeleně v soukromých zahradách.
Ve vztahu k veřejné zeleni je uváděno, že v území obytného souboru Zahrady Pavlov
budou realizovány parkové plochy s nově vysázenou zelení a místa pro oddych a
relaxaci. V celém území budou pravidelně rozmístěny parky osázené zelení, případně
doplněny malými rybníčky, které budou sloužit jako retence dešťových vod. Celou
zástavbu bude protínat páteřní komunikace přibližně ve směru sever-jih, jejíž prostor
bude doplněn zelenými pásy pro parkovou úpravu se stromořadím a keři
a ozeleněným příkopem pro povrchové odvodnění dešťových vod. Ulice budou
doplněny ostrůvky nebo pásy zeleně, případně stromy. Z hlediska zeleně
v soukromých zahradách je celkem logicky v dokumentaci konstatováno, že bude
řešena individuálně jejich majiteli.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace prezentuje poměrně ucelený systém východisek a předpokladů ve
vztahu k řešenému území, pro klasifikaci velikosti a významnosti vlivů na biotu je
rozhodující fakt, že zájmové území tvoří z velké části agrocenózy.
Dokumentace konstatuje, že lokalita není příliš zajímavá z hlediska výskytu a diverzity
živočichů a že průzkumem provedeným na plochách pro výstavbu nebylo zjištěno
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hnízdění ani biotop žádného z chráněných druhů bezobratlých živočichů, ani se zde
nepodařilo prokázat žádné chráněné a ohrožené druhy obratlovců.
Z hlediska identifikace vlivů mohl být zmíněn mírně negativní dopad kácení dřevin na
faunu (kontext hnízdních možností ve stromořadí u silnice) a ve fázi výstavby je
potenciálně nejvýznamnějším vlivem kromě skrývek vliv výkopů pro pokládku
inženýrských sítí, jejichž rozsah s ohledem na předpokládaný rozsah a hustotu
výstavby může představovat vznik vážnější migrační bariéry zejména pro drobnější
savce a epigeický hmyz. S ostatními výstupy lze v zásadě souhlasit bez vážnějších
připomínek, vlivy na dřeviny a floru jsou postaveny korektně. Nelze ale vyloučit
ruderalizaci území nástupem invazních rostlin.
Zpracovatelský tým posudku proto pokládá za potřebné respektovat následující
podmínky:
•

ještě před zahájením zemních prací v kontextu jednotlivých etap výstavby areálu provést
doplňující aktualizovaný zoologický doprůzkum jarního aspektu příslušného kalendářního
roku s cílem precizovat podmínky minimalizace vlivů na faunu zejména pro fázi výstavby

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

jednoznačně odůvodněná kácení dřevin řešit výhradně v období vegetačního klidu, za
kácené dřeviny řešit náhradní výsadbu autochtonními dřevinami v rámci sadových úprav

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

Vlivy na ekosystémy jsou i přes stručnost pojaty korektně, stavba uváděné aspekty
obecné ochrany přírody v zásadě neovlivní. Problematika vlivů na prvky systému
NATURA je řešena v samostatné kapitole a v samostatném posudku Naturového
hodnocení.
Významná je ale stávající i potenciální ruderalizace zájmového území výstavby, takže
lze očekávat i podporu šíření ruderálních, případně invazních druhů bylin, toto riziko je
nutné eliminovat prezentovaným doporučením:
•

důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení prací zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Dokumentace konstatuje, že v dosahu záměru a jeho možných vlivů se nachází
chráněné území vymezené v rámci soustavy Natura 2000 (soustava chráněných
území evropského významu vyhlášených podle požadavků směrnice 79/409/EHS o
ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích), a to evropsky významná lokalita
Zákolanský potok (CZ0213016).
Záměr tudíž spadá pod § 45 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo zpracováno specializované posouzení
vlivu záměru Obytný soubor Zahrady Pavlov na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Uvedené posouzení je v plném rozsahu
uvedeno v příloze číslo 13 dokumentace. V dokumentaci jsou potom shrnuty hlavní
výsledky provedeného hodnocení.
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Toto specializované posouzení konstatuje, že hodnocený záměr je situován jižně od
obce Pavlov, v k.ú. Pavlov u Unhoště. V relativní blízkosti hodnoceného záměru
(nejbližší vzdálenost činí přibližně 3,2 km od hranice EVL) se nachází EVL
Zákolanský potok, jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč. Vzhledem ke zjištěným
skutečnostem o stavu populace raka kamenáče na území EVL Zákolanský potok,
současném stavu EVL a antropogenních vlivech, jež na tuto lokalitu působí, je třeba
populaci raka kamenáče na území EVL považovat jako existující na hranici příznivého
stavu z hlediska ochrany a za potenciálně velmi ohroženou dalšími antropogenními
aktivitami.
Z posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok
(CZ0213016) po provedené analýze navrženého záměru, stavu EVL, předmětu
ochrany – raka kamenáče, jeho nároků na kvalitu prostředí a možných mechanismů
jeho ohrožení bylo vymezeno několik potenciálně problémových okruhů. Byla
navržena konkrétní zmírňující opatření při jejichž realizaci dojde k eliminaci rizika
významně negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok.
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je konstatováno, že hodnocený záměr
nebude mít, za přijetí konkrétních opatření významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v souladu s požadavky zákona č.100/2001
Sb. je součástí předkládaného posudku vypracování oponentního posudku na
„Posouzení vlivu Obytný soubor Zahrady Pavlov na evropsky významné oblasti a ptačí
oblasti podle §45 i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění“, které bylo vypracováno taktéž osobou autorizovanou k provádění posouzení
podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Doporučení, která vyplynula z posouzení vlivu Obytný soubor Zahrady Pavlov na
evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok (CZ0213016), které se především
týkají problematiky vody a vodního hospodářství jsou plně respektována a jsou
specifikována v předkládaném posudku v kapitole vlivů na vody. Ve vztahu k vlivům na
populaci raka kamenáče je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno
následující doporučení:
•

zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (minimálně 2-krát ročně, jaro,
podzim) v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do Dobrovízského
potoka (několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV) s tím, že bude jednoznačně
stanoveno, kdo bude zajišťovat tento monitoring

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje z hlediska vlivů na krajinu následující zásadní skutečnosti:
Pro oblast v místě krajinného rázu Pavlov:
ü posuzovaná stavba není situována v ploše žádného registrovaného významného
krajinného prvku ani VKP „ze zákona“, pouze severovýchodním okrajem je
v kontaktu s pásem dřevin, evidovaným jako lesní porost

41

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

ü posuzovaný záměr vizuálně nekontaminuje žádné území zvýšené ochrany
krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona 114/1992 Sb. nebo § 6 zákona 20/1987
Sb.
ü projektovaná zástavba v místě krajinného rázu vizuálně nekontaminuje žádné
velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území přírody a krajiny ve smyslu
§ 14 zákona 114/1992 Sb.
ü hodnocenou zástavbou nebude vizuálně degradována žádná přírodní dominanta
krajiny
ü stavba v místě krajinného rázu pohledově nedegraduje žádnou kulturní
(historickou) dominantu krajiny
ü z hlediska krajinného měřítka a vztahů představuje vymezené MKR intenzivní
zemědělskou krajinu s minimálním podílem sídelních (respektive obecně
nezemědělských) ploch; rozsáhlá plánovaná sídelní zástavba s uplatněním
i rozměrnějších budov zde tedy představuje poměrně výraznou změnu krajinné
struktury - uvedenou změnu ale provázejí minimálně tři pozitivně hodnotitelné
aspekty:
a) celková koncepčnost posuzovaného projektu;
b) logické odstupňování zástavby;
c) etapizace prací

Závěrem dokumentace konstatuje, že z hlediska krajinného měřítka, ani z pohledu
funkčních vztahů hodnocená zástavba nevnáší do sledovaného území žádný výrazně
cizorodý prvek. Zatímco z hlediska krajinného měřítka je záměr považován za zásah
sice výrazný, jehož projev je ale v dané velmi hrubozrnné krajině spíše indiferentní,
z hlediska funkčních vztahů lze projekt hodnotit spíše jako mírný přínos (koncepční
oživení dosud stagnujícího a vizuálně fádního krajinného segmentu).
Pro oblast v místě krajinného rázu Hostivicko:
ü v měřítku oblasti krajinného rázu bude případné vizuální ovlivnění významných
krajinných prvků minimální
ü posuzovaný záměr v oblasti krajinného rázu vizuálně nekontaminuje žádné území
zvýšené ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona číslo 114/1992 Sb. nebo
§ 6 zákona číslo 20/1987 Sb.
ü projektovaná zástavba v oblasti krajinného rázu vizuálně nekontaminuje žádné
zvláště chráněné území přírody a krajiny ve smyslu § 14 zákona číslo 114/1992
Sb.
ü hodnocenou zástavbou nebude vizuálně degradována žádná přírodní dominanta
krajiny, protože vymezená OKR výraznější dominantu tohoto typu postrádá
ü zástavba v oblasti krajinného rázu pohledově nedegraduje žádnou kulturní
(historickou) dominantu krajiny
ü v rozsahu celé oblasti krajinného rázu nebudou stávající měřítko ani funkční
vztahy posuzovaným záměrem dotčeny prakticky vůbec, protože sídelní celky
obdobného rozsahu a charakteru jsou v OKR již aktuálně přítomny
Na základě zjištěných skutečností je možno dle dokumentace z hlediska krajinného
rázu považovat hodnocený obytný soubor Zahrady Pavlov za záměr v dané lokalitě
bez problémů akceptovatelný.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Rozhodujícím aspektem je dle názoru zpracovatelského týmu posudku především
způsob agregace jednotlivých objektů navrhovaného obytného souboru, poměr ploch
zeleně, prostupnost a průhlednost areálu, zapojení do krajiny vnějším ozeleněním
včetně zajištění neostrých hranic, dále pak vzájemné architektonické, hmotové a
prostorové relace mezi určujícími objekty areálu či jejich skupinami. Z dokumentací a
přílohami předložených podkladů lze mít za to, že prezentované pojetí areálu je
architektonicky, urbanisticky a prostorově kvalitnější než většina běžné kobercové
zástavby v posledních obdobích realizovaných areálů developerské výstavby.
Na základě výše provedeného rozboru zpracovatelský tým posudku pokládá za
potřebné do návrhu stanoviska promítnout
následující podmínky, zásady a
doporučení:
•

vyloučit pojetí jakýchkoli nápadných prvků akvizice a reklamy v areálu z důvodu zachování
čistoty architektonického výrazu řešených objektů a staveb a prevence nežádoucího
působení areálu z hlediska jeho začlenění do krajiny

•

v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, který bude
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude respektovat zejména
následující zásady:
§
§
§

§
§

bude uplatněn pohledově otevřený vstup prvků dřevin do vnitřních prostorů areálu
preferovat skupinovou výsadbu s podílem mozaiky ploch včetně tvorby polopropustných a
průhledových okrajů výsadeb při přechodu areálu do krajiny
v pohledově významných skupinách nebo soliterních prvcích uplatnit vzrostlé, zapěstované
jedince s minimálním obvodem 16-20 cm z důvodu rychlejšího zapojení vysázených porostů do
krajino-estetických funkcí dotčeného území; uplatnit i věkově diferencované jedince dřevin
především v keřových výsadbách uplatnit vyšší zastoupení dřevin, které produkují plody sloužící
jako potrava ptactvu
k navrženým sadovým úpravám řešeného prostoru budou použity odrostky domácích druhů
dřevin se zapěstovanou korunou a kořenovým balem; taktéž pro osázení vodních ploch v rámci
navrhované koncepce odvodňovacího systému Zahrady Pavlov budou použity volně se
vyskytující autochtonní druhy vodních rostlin

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

Navrhovaný záměr neohrozí nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či
jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizován na území, kde se výše uvedená
díla či památky nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k velikosti a charakteru záměru budou vlivy
záměru na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší přijatelné a budou se týkat především
obyvatel nejbližších rodinných domů v ulicích, kterými bude vedena doprava
související s jeho provozem.
Rovněž vlivy na významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 byly
vyhodnoceny, za předpokladu implementace navržených opatření, jako přijatelné.
Dokumentace uvádí, že na základě údajů uváděných v jednotlivých kapitolách
dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané území za únosný v etapě
výstavby i v etapě provozu, pokud budou do projektové dokumentace promítnuta a
následně realizována doporučená opatření uvedená v kapitole D.IV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení je v zásadě odpovídající skutečnému stavu. Ze strany zpracovatelů
posudku bez zásadnějších připomínek. Za zásadní opatření je třeba považovat
opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a
zejména se zohledněním doporučení, která vzešla z „Posouzení vlivu Obytný soubor
Zahrady Pavlov na evropsky významné oblasti a ptačí oblasti podle §45 i zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění“ s tím, že opatření
vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez
ohledu na proces EIA.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dokumentace konstatuje, že během výstavby záměru není předpokládán výskyt
nestandardních stavů či havárií, s výjimkou případných úniků provozních náplní ze
stavební mechanizace a dopravních prostředků, které budou eliminovány přímo jejich
obsluhou. Na staveništi budou k dispozici sorbenty a nádoby na použité sorbenty.
Dále je konstatováno, že výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný
rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních
nehod, případně požáru, nepřevýší běžně akceptované riziko.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku zastává názor, že uvedené hodnocení lze považovat korektní.
Odpovídající podmínky pro eliminaci rizik v etapě výstavby jsou formulována
v předcházející části předkládaného posudku.
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci předložené dokumentace nebyly technologické ani dispoziční varianty
předloženy. Záměr tak je posuzován jednovariantně. K této kapitole není připomínek.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní
hranice.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru lze k této části dokumentace konstatovat, že
posouzení technického řešení záměru může pouze vycházet z úrovně projektového
řešení záměru ve vztahu k poznání zájmového území. Vzhledem k charakteru záměru
lze technické řešení s ohledem na dosažený stupeň poznání označit za
akceptovatelné včetně souvisejícího a podmiňujícího rozšíření ČOV ve vztahu
k parametrům jakosti vypouštěné vyčištěné odpadní vody. Posudkem je doporučeno
pro další přípravu záměru detailněji dopracovat koncepci navrženého odvodňovacího
systému Zahrady Pavlov.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatel vycházel především ze vstupních informací oznamovatele ve fázi
zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního
prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány
s akceptovatelnou vypovídací
schopností a umožňují pokračovat v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, i
když je třeba upozornit na některé nejasnosti v různých částech posuzované
dokumentace. Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit
realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních
vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Zpracovatel posudku v dokumentaci navržená opatření ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje,
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů (pokud nepovažuje za odůvodněné je v návrhu stanoviska ponechat), které
musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány. V této
kapitole jsou sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k
hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného
provozu na životní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí a to pro fázi přípravy,
výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
orgánu státní správy:
Pro fázi přípravy:
• podmínkou realizace Obytného souboru Zahrady Pavlov musí být doložení kvalifikované
bilance nárůstu objemu odpadních splaškových vod během realizace jednotlivých etap
záměru; současně bude pro přehlednost doložen předpokládaný nárůst objemu odpadních
splaškových vod po rocích
•

projekt rozšíření ČOV musí zohledňovat doporučení stanovená v rámci závěrů Naturového
hodnocení, a to zejména:
§

§

§
§

v rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby koncentrace
znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po zprovoznění záměru,
splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody; vzhledem k tomu, že
s uvedením celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v roce 2015 je žádoucí, aby byly
plněny limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády
pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či splaškové odpadní
vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody nebo nečekaného havarijního
stavu je vhodné mít k dispozici otevřený náhradní retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež
zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV minimálně řádově desítky minut navíc
při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním počtem nově
připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu
upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové celkové
množství přiváděné odpadní vody
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§

§
§

§

§

§

§

§
§

ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), protože
vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení rekonstruované ČOV
Hostouň ihned, ale postupně
intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které budou
uváděny do provozu podle aktuální potřeby.
jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo
možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu do provozu
volit až dle aktuálních provozních podmínek.
pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační části zpět
do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace organického znečištění nutného pro
stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak
pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího
organického substrátu, například etanolu.
pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem zadaných
časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a aktuální koncentrace
amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.
v případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění
zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na filtračním médiu; tato síta
slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV spojenými s únikem kalu z
dosazovacích nádrží; snížením koncentrace nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení
odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění (CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový
fosfor)
zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, dlouhodobé
přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání nečištěných odpadních vod
do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, dostatečná retenční kapacita umožňující
překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů
apod.).
objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele stávající ČOV,
dostatečné chlazení odpadních vod.
v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická teplotní
čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do
Dobrovízského potoka; maximální teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského
potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.

• dokumentace pro územní řízení na rozšíření ČOV (zpracovaná dle parametrů stanovených
v závěrech Naturového hodnocení) musí být předložena stavebnímu úřadu ke schválení
nejpozději spolu s dokumentací pro územní řízení na záměr Obytný soubor Zahrady Pavlov
• napojení lokality
na splaškovou kanalizaci a ČOV Hostouň musí být podmíněno
rekonstrukcí ČOV (uvedením rekonstruované ČOV do zkušebního provozu)
• do splaškové kanalizace odvádějící vody z Obytného souboru Pavlov budou napojeny pouze
odpadní splaškové vody v souladu s Kanalizačním řádem; tento požadavek musí být
součástí smluvních podmínek napojení jednotlivých nemovitostí
• součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému Zahrady Pavlov se zohledněním jednotlivých etap výstavby
obytného souboru a s přihlédnutím k odstavci (4) §38 zákona č. 254/2001 Sb. v platném
znění; dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu dešťových vod musí být úplně
realizován před zahájením příslušné sekce výstavby rodinných domů a příslušné
infrastruktury; projekt infrastruktury bude realizován vždy v ucelených celcích včetně
systému retence srážkových vod; v rámci předložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému doložit údaje o rozdělení odváděných srážkových vod do
Sulovického a Dobrovízského potoka nejen při návrhovém dešti, ale i při obvyklých
srážkových poměrech; doložit návrh monitoringu dokladující jakost vypouštěných
srážkových vod do recipientů s tím, že bude jednoznačně stanoveno, kdo bude zajišťovat
tento monitoring
• v rámci detailnější koncepce navrženého odvodňovacího systému bude doložen nezbytný
akumulační objem u čerpacích stanic odvádějící srážkové vody z území, kde nelze vody do
Sulovického potoka odvést gravitačně
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• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• podmínkou realizace celého záměru bude vybudování protihlukového valu při severní
hranici území Obytného souboru Zahrady Pavlov o výšce 4m a délce 420 metrů a
protihlukové clony v nejsevernější části pozemku a na severovýchodní a východní straně
pozemku o výšce 4m a délce max. 240 metrů; v rámci další projektové přípravy upřesnit
umístění navrhovaných protihlukových clon a valu z hlediska jejich počátku a konce, a to
včetně etapizace výstavby těchto protihlukových opatření ve vztahu k etapám výstavby
Obytného souboru Zahrady Pavlov
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

způsob

čištění

vozidel

• pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody budou použity kotelny vybavené
nízkoemisními kondenzačními kotli
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)
• vyloučit pojetí jakýchkoli nápadných prvků akvizice a reklamy v areálu z důvodu zachování
čistoty architektonického výrazu řešených objektů a staveb a prevence nežádoucího
působení areálu z hlediska jeho začlenění do krajiny
• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, který bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody a bude respektovat zejména následující zásady:
§
§
§

§
§

bude uplatněn pohledově otevřený vstup prvků dřevin do vnitřních prostorů areálu
preferovat skupinovou výsadbu s podílem mozaiky ploch včetně tvorby polopropustných a
průhledových okrajů výsadeb při přechodu areálu do krajiny
v pohledově významných skupinách nebo soliterních prvcích uplatnit vzrostlé, zapěstované
jedince s minimálním obvodem 16-20 cm z důvodu rychlejšího zapojení vysázených porostů do
krajino-estetických funkcí dotčeného území; uplatnit i věkově diferencované jedince dřevin
především v keřových výsadbách uplatnit vyšší zastoupení dřevin, které produkují plody sloužící
jako potrava ptactvu
k navrženým sadovým úpravám řešeného prostoru budou použity odrostky domácích druhů
dřevin se zapěstovanou korunou a kořenovým balem; taktéž pro osázení vodních ploch v rámci
navrhované koncepce odvodňovacího systému Zahrady Pavlov budou použity volně se
vyskytující autochtonní druhy vodních rostlin

• v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

Pro fázi výstavby:
• informovat obyvatele obce Pavlov v dostatečném předstihu o délce a charakteru
jednotlivých etap a dílčích fází výstavby. Pro účely informování obyvatel ustanovit kontaktní
osobu, na kterou se budou moci občané obrátit s případnými žádostmi nebo stížnostmi
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
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• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
• ještě před zahájením zemních prací v kontextu jednotlivých etap výstavby areálu provést
doplňující aktualizovaný zoologický doprůzkum jarního aspektu příslušného kalendářního
roku s cílem precizovat podmínky minimalizace vlivů na faunu zejména pro fázi výstavby
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
• jednoznačně odůvodněná kácení dřevin řešit výhradně v období vegetačního klidu, za
kácené dřeviny řešit náhradní výsadbu autochtonními dřevinami v rámci sadových úprav
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• pro minimalizaci prašnosti při dopravě volně ložených sypkých hmot, musí vozidla
dopravující tyto materiály používat plachty k jejich zakrytí
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• používat hlučné mechanismy nebo technologie pouze v určené době; v době od 21,00 do
22,00 hod a od 6,00 do 7,00 hod provádět pouze nehlučné stavební práce (přípravné práce)
• minimalizovat chod hlučných strojů, zařízení a nákladních automobilů naprázdno; vypínat
po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.), motory nákladních
vozidel a stavebních mechanismů
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně bude
pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod vznikajících
v etapě výstavby
• k zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů
nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky
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• při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do toku
Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové kanalizace do
Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně ovlivnit tyto vodoteče,
jako je například skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich blízkosti nebo
parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále je žádoucí v maximální
možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při těchto pracích
• v rámci další projektové přípravy záměru zpracovat a následně zajistit pravidelný monitoring
průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na období s nízkým průtokem)
v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také přímo na odtoku z ČOV před
napojením na Dobrovízský potok – bude jednoznačně stanoveno, kdo bude zajišťovat tento
monitoring; získané údaje z monitoringu na vyžádání poskytovat orgánům ochrany přírody;
v případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s realizací
hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve spolupráci s provozovatelem
ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení stavu
• podmínkou zahájení výstavby 1. etapy Obytného souboru Zahrady Pavlov bude schválení
obecní vyhlášky jež stanoví zákaz používání zimní chemické údržby (solení) komunikací
v prostoru navržené zástavby, jakož i zákaz používání insekticidů a dalších chemických
prostředků k hubení hmyzu v prostoru příkopů a dalších retenčních objektů v rámci
navržené zástavby, a to jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu
• před kolaudací první z navrhovaných etap Obytného souboru Zahrady Pavlov již musí být
schváleno administrativní opatření ve formě obecní vyhlášky nebo potřebných úprav
kanalizačního řádu, které budou řešit problematiku vypouštění bazénové vody v prostoru
zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení objemu vypouštěné
bazénové vody do splaškové kanalizace, požadavek, aby 12 hodin před zahájením
vypouštění bazénu bylo vypnuto automatické dávkování chlóru, respektive byly odstraněny
zbytky chlorových tablet apod.); technické detaily administrativního opatření je vhodné
připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV, respektive využití zkušeností
s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných standardů čištění vod
• dodavatel 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 odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro fázi provozu:
• po každé ukončené etapě výstavby záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ bude
provedeno autorizované měření hluku včetně dopravně inženýrského průzkumu; výběr
měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví
• pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (únik paliva, oleje z vozidla
a podobně) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, na jehož základě bude zajištěna
okamžitá likvidace znečištění
• důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení prací zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace
• zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (minimálně 2-krát ročně, jaro,
podzim) v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do Dobrovízského potoka
(několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV) s tím, že bude jednoznačně stanoveno, kdo
bude zajišťovat tento monitoring
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované
dokumentaci vyjádřily:
1) Středočeský kraj
Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana
vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti
č.j: 032432/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 23.2. 2010
Podstata vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací za podmínky dodržení všech eliminačních
opatření stanovených Středočeským krajem: projekt musí obsahovat 70%
nezastavěné plochy, 30% veřejné zeleně, za každou bytovou jednotku se vysadí dva
stromy.
Součástí tohoto rozhodnutí je i závazné prohlášení Obchodní společnosti QEQ
Czech, s.r.o. o vybudování občanské vybavenosti, dle přílohy č. 1 k Tisku
0287(2010), a to včetně vybudování školky a infrastrukturního majetku v obci
(vodovod, kanalizace....)
Stanovisko:
Ve vztahu k závaznému prohlášení obchodní společnosti QEQ Czech,
s.r.o.zpracovatelský tým posudku konstatuje, že si vyžádal textovou část Předběžných
základních bodů plánovací smlouvy mezi QEQ Czech, s.r.o. a obcí Pavlov z července
2009, ze které jsou patrné závazky společnosti ve vztahu k obci, a které lze
sumarizovat následovně:
ü QEQ zajistí na své náklady veřejnou infrastrukturu na pozemcích QEQ p.č. 473/4 a 564/3. a to
inženýrské sítě (vodovod, splašková a dešťová kanalizace včetně odvodňovacích zařízení),
kompletní komunikace, chodník a zpevněné plochy včetně veřejného osvětlení, sadové úpravy
veřejných ploch, dětská hřiště v rozsahu cca 1000 m2, ochranný val a protihlukovou stěnu podél
železniční trati, provozuschopnou mateřskou školku pro max. 60 dětí nejpozději ke kolaudaci II.
etapy (označeno jako vnitřní infrastruktura)
ü QEQ zajistí na své náklady veřejnou infrastrukturu mimo vlastní pozemky, a to dešťovou kanalizaci
do Dobrovízského potoka, propojení vodovodního přivaděče DN 800 Želivka se stávajícím obecním
vodovodem (označeno jako vnější infrastruktura)
ü QEQ se bude podílet na výstavbě následující veřejné infrastruktury mimo vlastní pozemky, a to
vybudováním vodovodního přivaděče z přivaděče DN 800 Želivka a dešťové kanalizace do
Sulovického potoka v úseku výústní objekt řad od šachty Š1 – Š23 délky cca 1.35 km, rozšířením
ČOV v Hostouni v rozsahu nezbytném pro potřeby Projektu QEQ a navíc s další rezervou 250 EO
pro stávající obec Pavlov a vybudováním plynové přípojky ze stávajícího VTL plynovodu k železniční
trati včetně regulační stanice na pozemcích QEQ
ü dále se QEQ zavázala vyplatit obci příspěvek na obecní infrastrukturu v dohodnutém obejmu
prostředků

Ve vztahu k uvedeným % ploch lze z dikce uvedeného vyjádření vyvodit, že
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací. Avšak při splnění požadovaného – tedy
zachovat 70% nezastavěné plochy a 30% veřejné zeleně – v podstatě nelze záměr
realizovat. Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v rámci změny č.2 Územního
plánu sídelního útvaru Pavlov se posuzovaný záměr týká následujících ploch:
Ø Plochy pro bydlení městského typu – BM
Ø Plochy pro bydlení venkovského typu – BV
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Konkrétně pro tyto plochy je územním plánem stanoveno využití, které jsou v této
změně specifikovány na stranách 4 a 5, které jsou pro orientaci doloženy:
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Z uvedené části územního plánu a z podkladů uvedených v posuzované dokumentaci
na str. 94 vyplývá, že tabelárním porovnáním maximálního podílu zastavěných a
zpevněných ploch dle územního plánu a dle projektu, jakož i porovnáním ploch
zeleně dle územního plánu a dle projektu jsou požadované plochy plně v souladu
s územním plánem.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že mu nepřísluší v rámci procesu EIA stanovovat
jednoznačnou podmínku týkající se počtů stromů vysázených za každou bytovou
jednotku, protože zastává názor, že zejména ve vztahu ke krajinnému rázu je nejprve
nezbytné vypracovat komplexní projekt sadových úprav, který bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody a bude minimálně respektovat zásady,
prezentované v předcházející části předkládaného posudku. V tomto smyslu je
formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
2) Povodí Vltavy
závod Dolní Vltava
č.j.: 7783/2010-PVL SP 2010/2761
vyjádření ze dne: 8.2. 2010
Podstata vyjádření:
Jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy jsou k záměru
„Obytný soubor Zahrady Pavlov“ má následující připomínky:
- napojení inženýrských sítí je nutno projednat s příslušnými správci, především
z hlediska dostatečné kapacity
- požadujeme napojení lokality na splaškovou kanalizaci a ČOV Hostouň podmínit
rekonstrukcí stávající ČOV (uvedením rekonstruované ČOV do zkušebního
provozu)
- čerpací stanice budou mít dostatečnou akumulační kapacitu (6-8 hodin) pro
případ výpadku el. energie a signalizaci poruch na stálou obsluhu
- do splaškové kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody
v souladu s Kanalizačním řádem, toto bude smluvní podmínkou napojení
jednotlivých nemovitostí – je upozorněno, že odpady z drtičů odpadků nejsou dle
vodního zákona a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. odpadními vodami
Stanovisko:
Požadavek na projednání napojení inženýrských sítí s příslušnými správci není náplní
procesu EIA a musí být řešeno v rámci další přípravy záměru. Obdobně musí být ve
smlouvě s jednotlivými majiteli objektů řešena problematika odpadů z drtičů odpadků.
Ostatní připomínky formulované ve vyjádření Povodí Vltavy jsou zapracovány do
podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
3) Česká inspekce, oblastní inspektorát Praha
č.j: ČIŽP/41/IPP/0902777.004/10/PKJ
vyjádření ze dne: 12.2. 2010
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska ochrany vody, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany
lesa bez připomínek.
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Stanovisko:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře zpracovatelského týmu posudku.
b) Z hlediska ochrany přírody je v dokumentaci je uvedeno, že v rámci záměru budou
káceny dřeviny rostoucí mimo les a křoviny, proto upozorňujeme, že pro kácení dřevin
rostoucích mimo les a též křovin rostoucích mimo les, je dle zákona č. 114/1992 Sb.,
třeba povolení od příslušných orgánů ochrany přírody.
Dále požadujeme, aby v rámci dalšího řízení a dále v rámci dílčích povolení orgánů
ochrany přírody byly konkretizovány jednotlivé zásahy do prvků ÚSES, VKP, Natura
2000, přírodní rezervace a ochranných pásem přírodních rezervací, dále do
přirozeného vývoje a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a dále, aby
byla konkretizována jednotlivá opatření či náhrada ekologické újmy pro jednotlivé
lokality a tak mohly být jednotlivými orgány přírody zhodnoceny vlivy jednotlivých
zásahů a určeny podmínky pro tyto zásahy, jelikož z předmětné dokumentace rozsah
těchto zásahů není dostatečně patrný a ani navrhovaná opatření nejsou příliš
konkrétní a tak nelze posoudit jejich vliv na životní prostředí. Dále z pohledu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, žádáme o kompenzaci
ekologické újmy, která bude řešena v procesu stavebního povolení společně
s eventuálním kácením dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, včetně
následné péče.
Stanovisko:
Součástí posuzované dokumentace je příloha č.11 „Dendrologický průzkum a finanční
ohodnocení zeleně“, ze kterého je patrné, že celá plocha zájmového území je
v současnosti intenzivně zemědělsky využívána. V rámci řešeného území se nachází
doprovodná vegetace podél komunikace vedoucí z Pavlova směrem k Unhošti –
jedná se starší alej jabloní jejíž celkové finanční ohodnocení činí 76 290,- Kč. Jak je
správně uvedeno ve vyjádření ČIŽP, pro kácení je třeba povolení příslušných orgánů
přírody dle zákona č.114/92 Sb. Protože se jedná o jasnou povinnost vyplývající
z příslušného složkového zákona, není třeba tento požadavek formulovat v návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
Z dokumentace je dále z příslušných kapitol patrné, že ve vlastním území pro realizaci
záměru se žádný prvek ÚSES nenachází. Dále je z dokumentace patrné, že zájmové
území pro realizaci záměru nezasahuje do žádného maloplošného nebo
velkoplošného zvláště chráněného území.
Z dokumentace je dále patrné, v dosahu obytného souboru a jeho možných přímých
vlivů se nenachází žádný přírodní park.
Dokumentace dále konstatuje, že na ploše lokality u obce Pavlov uvažované pro
výstavbu obytného souboru Zahrady Pavlov nebyly provedeným průzkumem nalezeny
žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky MŽP číslo 395/1992 Sb., ve smyslu
zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zoologickým průzkumem
lokality pro výstavbu obytného souboru byl mimo jiné zaznamenán výskyt celkem čtyř
chráněných druhů živočichů. Z kontextu pozorování však jednoznačně vyplývá, že
uvedené chráněné druhy v plochách pro výstavbu nežijí, nemají zde rozmnožovací
areál, ani zde nehnízdí.
Přesto je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulována podmínka, aby ještě
před zahájením zemních prací v kontextu jednotlivých etap výstavby areálu byl
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proveden doplňující aktualizovaný zoologický doprůzkum jarního aspektu příslušného
kalendářního roku s cílem precizovat podmínky minimalizace vlivů na faunu zejména
pro fázi výstavby.
Otázka kompenzace ekologické újmy z pohledu zákona č.114/1992 Sb. bude řešena
v souladu s tímto zákonem mimo proces EIA, opatření pro eliminaci negativních vlivů
na přírodu jsou předkládaným posudkem formulována, obdobně tak i požadavek na
vypracování projektu sadových úprav.
4) Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
č.j: 030751/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 19.2. 2010
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska ochrany přírody se souhlasí se závěry „Posouzení vlivu záměru podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb.“ a požaduje se provedení v něm navrhovaných opatření
k eliminaci rizika negativních vlivů záměru na předmět ochrany a celistvost EVL
Zákolanský potok.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že veškeré požadavky k eliminaci rizika
negativních vlivů záměru na předmět ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok jsou
zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
b) Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo
nemá připomínky.
Stanovisko:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře zpracovatelského týmu posudku.
5) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
č.j: 4829-2.5/2009/Kl/Hr
vyjádření ze dne: 19.2. 2010
Podstata vyjádření:
Souhlasí se záměrem za podmínky, že po výstavbě druhé etapy je třeba měřením
ověřit platnost hlukové studie pro chráněný venkovní prostor staveb v ulici Lidická.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v návrhu stanoviska příslušnému úřadu je
formulováno doporučení v tom smyslu, že po každé ukončené etapě výstavby záměru
„Obytný soubor Zahrady Pavlov“ bude provedeno autorizované měření hluku včetně
dopravně inženýrského průzkumu; výběr měřících míst bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví.
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6) Občanské sdružení PRO KLADNO
Mgr. Jan Mourek - předseda
č.j: 035361/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 27.2. 2010
Podstata vyjádření:
a) V současné době není k dispozici projekt rozšíření kapacity ČOV Hostouň, do které
mají být svedeny odpadní vody z areálu Zahrady Pavlov. Záměr na rozšíření ČOV má
být řešen dodatečnou dokumentací (viz Naturové posouzení, str. 18). Autor
Naturového hodnocení Banaš správně konstatuje, že negativní vlivy realizace záměru
nelze v současné době vyloučit, respektive je lze vyloučit pouze při splnění jím
navržených opatření. Nesplnění těchto podmínek by mohlo mít na EVL Zákolanský
potok a populace obou druhů raků významný negativní vliv. V předložené
dokumentaci (Sulek) je návrh rozšíření ČOV Hostouň popsán pouze velmi stručně a
není jasné, zda jsou v tomto návrhu všechna navržená opatření na eliminaci
negativních vlivů zohledněna. Projekt rozšíření ČOV není přílohou předložené
dokumentace. Jsem přesvědčen, že rozšíření ČOV je nedílnou součástí
posuzovaného záměru a vlivy záměru nelze kvalifikovaně posoudit, bez toho, aby byl
zároveň posouzen projekt na ČOV. Žádám proto, aby v posudku a v následném
stanovisku k dokumentaci záměru bylo investorovi uloženo, aby předložil úplný
projekt rozšíření kapacity a intenzifikaci ČOV do dalších stupňů projektové
dokumentace, nejpozději jako podklad pro územní řízení. Pokud nebude úplný projekt
na ČOV přiložen, nelze územní rozhodnutí na záměr Zahrady Pavlov vydat. Žádám,
aby v posudku a ve stanovisku byla všechna navržená opatření na intenzifikaci ČOV
uložena jako závazná, ne pouze jako doporučení, jak je to v některých případech
formulováno. Pokud nebudou některá z nich do výsledného projektu zahrnuta, je třeba
doložit, že to nebude mít negativní vliv na výslednou kvalitu přečištěné vody a že
budou splněny imisní standardy pro lososové vody.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku nezastává názor, že projekt rozšíření musí být nezbytně
součástí dokumentace EIA, obdobně jako není součástí dokumentace EIA ani projekt
záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“. V rámci procesu EIA by měly být stanoveny
podmínky, za kterých je případně záměr realizovatelný. Z doložené dokumentace
a souvisejících příloh je zjevné, jaká technická řešení, především ve vztahu k eliminaci
rizik na EVL, musí zahrnovat rekonstrukce ČOV. Veškeré návrhy formulované
v Naturovém posouzení ve vztahu k ČOV jsou zapracována do podmínek návrhu
stanoviska. Je celkem logické, že zprovoznění jakékoliv z etap posuzovaného záměru
nemůže být realizováno, pokud tomu nebude kapacitně uzpůsobena ČOV. Proto je i
v návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby dokumentace pro územní řízení na
rozšíření ČOV (zpracovaná dle parametrů stanovených v závěrech Naturového
hodnocení) byla předložena stavebnímu úřadu ke schválení nejpozději spolu
s dokumentací pro územní řízení na záměr Obytný soubor Zahrady Pavlov.
Podstata vyjádření:
b) V dokumentaci (Sulek) chybí prognóza, jak bude postupně přibývat odpadních vod
během realizace jednotlivých etap záměru, je uveden pouze celkový roční úhrn pro
závěr ve výsledném rozsahu, a to jako jedno číslo, bez uvedení intervalu spolehlivosti.
Pro správné fungování ČOV je přitom nezbytné mít postupný očekávaný nárůst
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objemu odpadních vod doložen a podle toho její kapacitu postupně navyšovat.
Žádám, aby v posudku a v následném stanovisku k dokumentaci posuzovaného
záměru bylo investorovi uloženo, aby v podkladech pro územní řízení předložil
kvalifikovaný odhad nárůstu objemu odpadních vod během realizace jednotlivých etap
záměru a byl vyjádřen interval spolehlivosti tohoto odhadu. Na základě toho musí
v podkladech pro územní rozhodnutí předložit také podrobný harmonogram
navyšování kapacity a intenzifikace ČOV Hostouň, který zajistí požadovanou
výslednou kvalitu vypouštěné vody, aby populace raka kamenáče a raka říčního
nebyla ohrožena. V Naturovém posouzení je diskutován problém s vypouštěním vody
ze soukromých bazénů do splaškové kanalizace. Jako konkrétní opatření je navrženo
přijetí obecní vyhlášky a kanalizační řád. Žádám, aby jejich podrobný návrh byl
doložen již jako podklad pro územní řízení.
Stanovisko:
S uvedenou připomínkou o absenci prognózy postupného nárůstu produkce
splaškových vod lze vyslovit souhlas. V tomto smyslu již bylo v předcházející části
posudku formulováno odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
Problematika vypouštění vod ze soukromých bazénů je nepochybně aspekt, který by
neměl zůstat bez povšimnutí ve vztahu k provozu ČOV. Tato problematika je ošetřena
formulováním podmínky do návrhu stanoviska. Zpracovatelský tým posudku však
nezastává názor, že je nezbytné aby podrobný návrh opatření byl doložen jako
podklad pro územní řízení, protože technické detaily administrativního opatření je
vhodné připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV, respektive využití
zkušeností s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných standardů čištění
vod.
c) Některá navržená opatření pro eliminaci negativních vlivů záměru na EVL
Zákolanský potok (Naturové posouzení) jsou nelogicky a chybně uvedena mezi
opatřeními při provozu záměru. Přitom je nutné je realizovat již během výstavby
záměru. Jedná se zejména o tato opatření:
- Dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu srážkových vod z prostoru
navržené zástavby je zapotřebí realizovat před zahájením výstavby obytné
zástavby a související infrastruktury.
- Při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže
do toku Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové
kanalizace do Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně
ovlivnit tyto vodoteče, jako je např. skládkování zeminy či stavebního materiálu
v jejich blízkosti, parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále
je žádoucí v maximální možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při
těchto pracích.
Stanovisko:
S uvedeným konstatováním je ze strany zpracovatelského týmu posudku vysloven
souhlas.
d) V Naturovém posouzení je podle mého názoru správně uvedeno, že navýšení
množství přečištěných odpadních vod z ČOV Hostouň povede k navýšení průtoku
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recipientu a v důsledku toho k dílčím změnám sedimentačních poměrů a změnám
mikrobiotopů raka kamenáče (analogicky to platí i pro raka říčního). Tyto změny jsou
zde vyhodnoceny jako mírně negativní vliv. Tento vliv by neměl být podceňován.
Domnívám se, že pokud je dílčí aspekt záměru hodnocen jako mírně negativní vliv,
mělo by se to projevit i v celkovém hodnocení. Závěr Naturového posouzení toto zcela
opomíjí, což považuji za zkreslení skutečnosti. Zároveň nejsou v tomto ohledu
navržena žádná kompenzační opatření. Žádám, aby v posudku a v následném
stanovisku k dokumentaci posuzovaného záměru byla investorovi pro další fáze řízení
uložena opatření pro kompenzaci mírně negativního záměru na populaci raka
kamenáče, především případného zániku mikrobiotopů. Navrhuji, aby byla uložena
revitalizace části koryta Dobrovízského potoka, která rozšíří přirozený biotop obou
druhů raků v EVL Zákolanský potok. Konkrétně pro tyto účely doporučuji cca 250 m
koryta Dobrovízského potoka bezprostředně pod výpustí z rybníka, tedy na jižní
hranici EVL Zákolanský potok. V současné době je zde koryto narovnané a
vydlážděné betonovými prefabrikáty. Tento úsek doporučují pro revitalizaci i Fischer a
Fischerová, jejich studie je přílohou dokumentace. Způsob provedení revitalizace je
nutné předem konzultovat s příslušnými odborníky.
Stanovisko:
Z hlediska procesu hodnocení NATURA je v závěru hodnocení konstatováno, že
záměr nemá negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. V průběhu hodnocení byl
zjištěn mírně negativní vliv. Podle metodiky MŽP (Věstník Ministerstva životního
prostředí, ročník XVII, částka 11, listopadu 2007), lze zařadit kapitolu „Zmírňující
opatření k vyloučení negativních vlivů“. Nelze přistoupit k předepsání kompenzačních
opatření. Předepsání (jejich definování) kompenzačních opatření není potom
v kompetenci hodnotitele (ergo ani posuzovatele). Revitalizace části toku není
v daném případě zmírňující opatření, ale má jednoznačně charakter kompenzace.
Proto ji správně autor hodnocení charakterizuje jako doporučené opatření.
e) Posuzovaný záměr počítá s odvodem srážkových vod do Dobrovízského a
Sulovického potoka s tím, že budou realizována opatření pro maximalizaci vsakování
srážkových vod v areálu obytného komplexu. Je doložena dostatečná retenční
kapacita navržených opatření. I přesto je podle mého názoru nutné uložit v posudku a
stanovisku k dokumentaci záměru následující opatření, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění EVL Zákolanský potok a jeho předmětu ochrany:
- Pro odvodnění do koryta Sulovického potoka je uvedeno maximální množství vody
při navrhovaném dešti 180 l.s-1.ha-1, což odpovídá dešti s periodicitou 1x za 2
roky. Chybí ale odhad , jaký objem vody bude do recipientu odcházet za
obvyklých srážkových poměrech. Žádám, aby tyto údaje byly doplněny jako
podklad pro územní řízení.
- Není stanoven očekávaný odtok z areálu vedený přímo do Dobrovízského potoka,
a to ani pro návrhový déšť s dvouletou periodocitou. Stejně jako v předchozím
případě je nutné údaje doplnit jako podklad pro územní řízení.
- Trasy dešťové kanalizace a její vyústění do obou recipientů jsou znázorněny jen
velmi hrubě a orientačně. Jako podklad pro územní řízení požaduji, aby byly
doplněny konkrétní a přesné zákresy s podrobným popisem technického řešení.
- Upozorňuji na fakt, že napojení odváděných dešťových vod z areálu je možné
teprve poté, kdy budou plně funkční všechna navržená retenční opatření. Bude-li
probíhat napojení jednotlivých částí areálu po etapách, je možné danou část
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připojit na recipient teprve poté, kdy budou v této části areálu retenční opatření
plně funkční. Toto je nutné stanovit v posudku a stanovisku jako závaznou
podmínku pro realizaci posuzovaného záměru.
Odvodňovací příkopy v areálu mají být osázeny vodními rostlinami. V podkladech
pro územní řízení je třeba doplnit, kterých druhů bude pro tyto účely využito.
Žádám, aby byly použity výhradně autochtonní druhy rostlin, a to pouze ty, které
jsou v této oblasti běžné. Doporučuji pro výsadbu upřednostnit volně se
vyskytující autochtonní genotypy a nevyužívat pěstované sazenice cizích
genotypů. Tímto opatřením se zamezí případnému šíření invazních druhů rostlin
do povodí EVL Zákolanský potok.

Stanovisko:
Uvedená doporučení v zásadě nejsou v rozporu s názorem zpracovatelského týmu
posudku a v rozsahu potřebném pro proces posuzování vlivů na životní prostředí jsou
zapracována do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
f) Záměr neuvažuje nakládání se srážkovými vodami z vozovek a parkovišť.
V případě těchto vod hrozí kontaminace ropnými látkami. Navržené předčištění takto
kontaminované vody spolu s ostatními dešťovými vodami filtrací přes travní porosty a
půdní profil je v Naturovém posouzení i v dokumentaci považováno za dostatečně
účinné. Žádám, aby toto tvrzení bylo v podkladech pro území rozhodnutí přesvědčivě
doloženo. Žádám, aby v posudku a ve stanovisku k záměru bylo uloženo, že imisní
limity pro lososové vody musí splňovat i veškeré srážkové vody odváděné z areálu
záměru do Dobrovízského a Sulovického potoka.
Stanovisko:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit v zásadě souhlas. V podobě odpovídající
procesu posuzování vlivů na životní prostředí je zapracováno do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu odpovídající doporučení.
g) Jako potenciální riziko pro populaci raka kamenáče je v Naturovém posouzení
správně uvedeno solení vozovek, které je nutné vyloučit, stejně jako aplikaci
insekticidů a dalších chemických prostředků v odvodňovacích příkopech a dalších
retenčních zařízeních. Pro vyloučení těchto negativních vlivů je navrženo přijetí
administrativního opatření – např. obecní vyhlášky zakazující tyto činnosti. Žádám,
aby podrobný návrh této vyhlášky byl připraven již jako podklad pro územní řízení.
Stejně tak je nutné následně zakotvit zákaz solení ve smlouvách s firmami udržujícími
vozovky.
Stanovisko:
Uvedená rizika je jednoznačně nutné eliminovat. V tomto smyslu je i formulováno
odpovídající doporučení do návrhu stanoviska s tím, že zpracovatelský tým posudku
nepovažuje za nezbytné nutné, aby podrobný návrh vyhlášky musel být již součástí
dokumentace pro územní řízení.
h) Jako jedno z opatření na eliminaci negativních vlivů na populaci raka kamenáče je
navržen pravidelný monitoring raků a pravidelný monitoring kvality vody. Není ovšem
uvedeno, kdo jej bude provádět a kdo jej bude financovat. Chybí také popis
parametrů, které by měly být sledovány. Žádám, aby financování monitoringu
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populací obou druhů raků i kvality vody v povodí Zákolanského potoka bylo uloženo
investorovi jako podmínka realizace záměru. Je také nutno ošetřit, jakým způsobem
bude zajišťován další dlouhodobý monitoring, v případě, že investor areál prodá.
Vyřešení těchto otázek je nutné uložit jako podmínku pro územní řízení.
Stanovisko:
Není věcí posudku řešit návrh monitoringu z hlediska sledovaných parametrů, ani kdo
jej bude provádět respektive financovat. To by mělo být právě obsahem tohoto
monitoringu a v tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
g) V dodatku vyjádření oznámení záměru jsem upozornil na fakt, že provedené
biologické hodnocení záměru se vztahuje pouze na vlastní areál záměru, nikoli na
povodí Zákolanského potoka, do kterého budou odváděny dešťové vody a přečištěné
splaškové vody. Součástí dokumentace je sice posouzení vlivu záměru na EVL
Zákolanský potok a populaci raka kamenáče, které je nejdůležitější. Neproběhlo ale
hodnocení vlivů na další složky biologických společenstev. Na tok Zákolanského
potoka je pravděpodobně vázána řada dalších zvláště chráněných nebo indikačně
významných druhů živočichů, které mohou být realizací záměru dotčeny (vodní ptáci,
ryby, obojživelníci, velcí vodní mlži apod.). Žádám, aby bylo v posudku a stanovisku
k záměru uloženo provést biologické hodnocení vlivu záměru na další zvláště
chráněné a indikačně významné skupiny živočichů, případně rostlin. Toto biologické
hodnocení je třeba předložit jako podklad pro územní řízení.
Stanovisko:
Při realizaci všech navržených opatření v rámci rozšíření ČOV nespatřuje
zpracovatelský tým posudku důvod požadovat další biologické hodnocení vlivu
záměru na další zvláště chráněné a indikačně významné skupiny živočichů, případně
rostlin, protože z dokumentace kromě poměrně podrobně řešené problematiky
vodního hospodářství nejsou identifikovány žádné relevantní vlivy, ze kterých by
mohly být vyvozeny dopady na další organismy vázané na vodní toky.
h) V rámci zjišťovacího řízení vyjádřilo občanské sdružení Econord, o.s. obavu, že
se předloženou menší variantou záměru pokusil investor původní rozsáhlý záměr
rozdělit na více dílčích záměrů, které se mu snáze podaří jednotlivě prosadit.
Vzhledem k tomu, že současná podoba záměru pokrývá pouze část území určeného
územním plánem k nové obytné zástavbě, je tato obava na místě. Kumulativní vlivy
záměru s případnou další novou zástavbou v katastru Pavlova nejsou v dokumentaci
uvažovány. Žádám, aby jako podmínka pro realizaci záměru byl požadován závazný
doklad, že investor záměru Zahrady Pavlov nebude v katastru obce realizovat žádnou
další obytnou zástavbu, a to ani podlimitní záměry, které nevyžadují zjišťovací řízení.
Stejné závazné vyjádření by měla vydat obec Pavlov. V případě, že oznamovatel tyto
požadované doklady nedodá, musí nechat vyhodnotit vlivy záměru i pro případ
zástavby dalších ploch dle platného UP obce Pavlov.
Stanovisko:
Předmětem posudku v rámci probíhajícího procesu EIA je posouzení předložené
dokumentace tak, jak požaduje příloha č.5 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
Není tedy náplní posudku zabývat se případnými dalšími neexistujícími záměry.
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Zpracovateli posudku tedy nepřísluší formulovat ve stanovisku výše požadovanou
podmínku a dokonce takovouto podmínkou limitovat závěry probíhajícího procesu
posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně nelze požadovat, aby posudek
takovouto podmínku formuloval pro obec Pavlov. Metodicky není ani správný názor,
že pokud oznamovatel tyto požadované podklady nedodá, musí nechat vyhodnotit
vlivy záměru i pro případ zástavby dalších ploch dle platného územního plánu obce
Pavlov.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že pokud by teoreticky do zájmového území
přišel jiný investor, bude jeho povinností v procesu EIA takovéto případné kumulativní
vlivy vyhodnotit. Pokud výše zmíněná obava směřuje zejména k možnému dalšímu
vlivu na EVL Zákolanský potok, potom lze vyslovit názor v konzistentnost Krajského
úřadu z hlediska jeho názoru na potenciální vliv na EVL Zákolanský potok. Pokud
nelze vliv vyloučit, potom z dikce zákona o posuzování vlivů na životní prostředí musí
být i případné podlimitní záměry podrobeny procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
i) V dokumentaci jsou jen vágně popsány parkové úpravy a další veřejná zeleň
v rámci areálu. Chybí specifikace použitých dřevin, druhové složení travních směsí a
dalších okrasných rostlin. Tyto informace jsou podstatné nejen pro výslednou
estetickou podobu záměru, ale zásadním způsobem ovlivňují biotu na dané lokalitě.
Žádám, aby bylo v posudku a stanovisku k dokumentaci záměru uloženo specifikovat
konkrétní druhy a kultivary dřevin a bylin a jejich zastoupení, které budou využity
v parkových úpravách. Žádám, aby byly v maximální možné míře upřednostněny
vhodné autochtonní druhy listnáčů, doporučuji, aby byly autochtonní dřeviny
zastoupeny alespoň ze 70%. Je třeba v každém případě vyloučit potenciálně invazní
druhy rostlin.
Stanovisko:
Princip procesu posuzování vlivů na životní prostředí předchází konečnému
projektovému řešení záměru a proto nelze požadovat, aby v procesu EIA byl případně
k dispozici projekt sadových úprav s definováním konečného počtu dřevin, druhů
dřevin a jejich umístění.
Kromě toho je třeba připomenout, že podle §5 odst 4, 5 zákona č.114/1992 Sb.
v platném znění není povoleno rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin bez souhlasu
orgánu ochrany přírody. Má se tedy za samozřejmé, že výsadby nepůvodních rostlin
podléhají automaticky povolovacímu procesu orgánů ochrany přírody a není nutné
povinnost dublovat v dokumentaci EIA nebo jiných materiálech (fakticky s nižší právní
závazností než je zákon).
Jako oprávněný však lze chápat požadavek, jaké druhy dřevin, keřů, případně rostlin
(u navrhovaných vodních ploch) by měla sadová úprava obsahovat. V návrhu
stanoviska příslušnému úřadu je proto formulováno doporučení, aby byl v rámci další
přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, který bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody a bude respektovat
zásady uvedené
v příslušné podmínce návrhu stanoviska.
Pozn.1: Veškerá
vyjádření
předkládaného posudku.

obdržená

k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Společnost QEQ Czech, s.r.o. zamýšlí realizovat výstavbu obytného komplexu
s celkem 319 rodinnými domy a apartmány, ve kterých se předpokládá realizovat
celkem 324 bytových jednotek. Stavba je realizována v souladu s územním plánem
obce Pavlov. Stavět se bude postupně od roku 2011 do roku 2015.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na faunu ve vztahu na EVL
Zákolanský potok a s tím související vlivy na vodu a vodní hospodářství a dále vlivy
hlukové zátěže z dopravy.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů na záměr
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Bohumilem Sulkem, CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 11038/1710/OHRV/93, číslo autorizace
45129/ENV/06.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV
ve variantě navržené oznamovatelem
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a
dalšími předpisy při respektování podmínek formulovaných v návrhu stanoviska.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

I.2. Kapacita záměru:

Posuzovaný záměr
kapacitními údaji:

lze

charakterizovat

následujícími

Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného
souboru Zahrady Pavlov, má rozlohu 19,74 ha. Pozemky
investora v zájmovém území pro výstavbu obytného
souboru (p.č. 473/4 a p.č. 564/3 v k.ú. Pavlov u Unhoště)
mají celkovou plochu dle výpisu z katastru nemovitostí
32,28 ha. Investor však nebude pozemky zastavovat
obytným souborem celoplošně a plochy nevyužité pro
výstavbu obytného souboru zůstanou nezastavěné.
Hodnocený záměr představuje výstavbu 319 rodinných
domů a apartmánů ve kterých se předpokládá realizovat
celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1.
etapě postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etapě 109
bytových jednotek a ve 3. etapě 64 bytových jednotek.
Předpokládá se, že v objektech záměru bude bydlet zhruba
1 100 osob.
Součástí obytného souboru Zahrady Pavlov bude
občanská vybavenost, jejíž součástí bude například
prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody,
kanceláře,
mateřská
škola,
sportovní
centrum.
Předpokládané
přibližné
velikosti
užitných
ploch
jednotlivých typů ploch občanské vybavenosti jsou uvedeny
v následujícím přehledu:
§
§
§

komerční plochy a kancelářské plochy
mateřská škola
sportovní centrum

215 m2
400 m2
200 m2.

V území obytného souboru bude vybudováno celkem 527
parkovacích stání, z toho 473 odstavných stání pro
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rezidenty bude vybudováno na soukromých pozemcích
majitelů rodinných domů a 54 parkovacích stání pro
návštěvy bude umístěno podél veřejných komunikací.
I.3. Umístění:

kraj: Středočeský
obec: Pavlov
KÚ: Pavlov u Unhoště

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

QEQ Czech, s.r.o.

I.5. IČO oznamovatele:

279 04 318

I.6. Sídlo oznamovatele:

QEQ Czech, s.r.o.
Praha 5, Bucharova 2641/14,
PSČ 158 00

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení záměru v rozsahu přílohy č.3 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
s využitím §6 zákona byla vypracována v srpnu 2009 oprávněnou osobou Ing.
Bohumilem Sulkem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
11038/1710/OHRV/93, číslo autorizace 45129/ENV/06.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
byla vypracována v lednu 2010 oprávněnou osobou Ing. Bohumilem Sulkem, CSc.,
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 11038/1710/OHRV/93, číslo
autorizace 45129/ENV/06.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer,CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku číslo autorizace
9/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.45657/ ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v květnu 2010.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:

2

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení záměru na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo
v srpnu 2009
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 17.8.2009
Ø Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 26.10.2009 s následujícím závěrem:
„Záměr „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ v k.ú. Pavlov u Unhoště, naplňuje dikci
bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného
zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude dále
posuzován podle zákona.
Ø Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 byla příslušným úřadem zveřejněna dne
26.1.2010
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 8.3.2010
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 7.5.2010
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na faunu ve vztahu na EVL
Zákolanský potok a s tím související vlivy na vodu a vodní hospodářství a dále vlivy
hlukové zátěže z dopravy. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit
za malé a málo významné.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
Ø Středočeský kraj
Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana
vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti
č.j: 032432/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 23.2. 2010
Ø Povodí Vltavy
závod Dolní Vltava
č.j.: 7783/2010-PVL SP 2010/2761
vyjádření ze dne: 8.2. 2010
Ø Česká inspekce, oblastní inspektorát Praha
č.j: ČIŽP/41/IPP/0902777.004/10/PKJ
vyjádření ze dne: 12.2. 2010
Ø Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
č.j: 030751/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 19.2. 2010
Ø Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
č.j: 4829-2.5/2009/Kl/Hr
vyjádření ze dne: 19.2. 2010
Ø Občanské sdružení PRO KLADNO
Mgr. Jan Mourek - předseda
č.j: 035361/2010/KUSK
vyjádření ze dne: 27.2. 2010
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na faunu ve vztahu na EVL
Zákolanský potok a s tím související vlivy na vodu a vodní hospodářství a dále vlivy
hlukové zátěže z dopravy. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit
za malé a málo významné.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného
záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná především o detailnější
dopracování koncepce navrženého odvodňovacího systému Zahrady Pavlov.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi
přípravy, výstavby a provozu záměru.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní
řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně.
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření dotčených
orgánů státní správy, obce a veřejnosti, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto
stanoviska.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného
posudku nejsou akceptovány.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.a
zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů, veřejnosti, a zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává
podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV
ve variantě navržené oznamovatelem s tím, že níže uvedené podmínky tohoto
stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace
stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Pro fázi přípravy:
• podmínkou realizace Obytného souboru Zahrady Pavlov musí být doložení kvalifikované
bilance nárůstu objemu odpadních splaškových vod během realizace jednotlivých etap
záměru; současně bude pro přehlednost doložen předpokládaný nárůst objemu odpadních
splaškových vod po rocích
•

projekt rozšíření ČOV musí zohledňovat doporučení stanovená v rámci závěrů Naturového
hodnocení, a to zejména:
§

§

§
§
§

§
§

§

v rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby koncentrace
znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po zprovoznění záměru,
splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody; vzhledem k tomu, že
s uvedením celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v roce 2015 je žádoucí, aby byly
plněny limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády
pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či splaškové odpadní
vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody nebo nečekaného havarijního
stavu je vhodné mít k dispozici otevřený náhradní retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež
zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV minimálně řádově desítky minut navíc
při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním počtem nově
připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu
upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové celkové
množství přiváděné odpadní vody
ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), protože
vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení rekonstruované ČOV
Hostouň ihned, ale postupně
intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které budou
uváděny do provozu podle aktuální potřeby.
jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo
možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu do provozu
volit až dle aktuálních provozních podmínek.
pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační části zpět
do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace organického znečištění nutného pro
stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak
pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího
organického substrátu, například etanolu.
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§

§

§

§
§

pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem zadaných
časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a aktuální koncentrace
amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.
v případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění
zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na filtračním médiu; tato síta
slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV spojenými s únikem kalu z
dosazovacích nádrží; snížením koncentrace nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení
odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění (CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový
fosfor)
zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, dlouhodobé
přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání nečištěných odpadních vod
do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, dostatečná retenční kapacita umožňující
překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů
apod.).
objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele stávající ČOV,
dostatečné chlazení odpadních vod.
v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická teplotní
čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do
Dobrovízského potoka; maximální teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského
potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.

• dokumentace pro územní řízení na rozšíření ČOV (zpracovaná dle parametrů stanovených
v závěrech Naturového hodnocení) musí být předložena stavebnímu úřadu ke schválení
nejpozději spolu s dokumentací pro územní řízení na záměr Obytný soubor Zahrady Pavlov
• napojení lokality
na splaškovou kanalizaci a ČOV Hostouň musí být podmíněno
rekonstrukcí ČOV (uvedením rekonstruované ČOV do zkušebního provozu)
• do splaškové kanalizace odvádějící vody z Obytného souboru Pavlov budou napojeny pouze
odpadní splaškové vody v souladu s Kanalizačním řádem; tento požadavek musí být
součástí smluvních podmínek napojení jednotlivých nemovitostí
• součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému Zahrady Pavlov se zohledněním jednotlivých etap výstavby
obytného souboru a s přihlédnutím k odstavci (4) §38 zákona č. 254/2001 Sb. v platném
znění; dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu dešťových vod musí být úplně
realizován před zahájením příslušné sekce výstavby rodinných domů a příslušné
infrastruktury; projekt infrastruktury bude realizován vždy v ucelených celcích včetně
systému retence srážkových vod; v rámci předložení detailnější koncepce navrženého
odvodňovacího systému doložit údaje o rozdělení odváděných srážkových vod do
Sulovického a Dobrovízského potoka nejen při návrhovém dešti, ale i při obvyklých
srážkových poměrech; doložit návrh monitoringu dokladující jakost vypouštěných
srážkových vod do recipientů s tím, že bude jednoznačně stanoveno, kdo bude zajišťovat
tento monitoring
• v rámci detailnější koncepce navrženého odvodňovacího systému bude doložen nezbytný
akumulační objem u čerpacích stanic odvádějící srážkové vody z území, kde nelze vody do
Sulovického potoka odvést gravitačně
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• podmínkou realizace celého záměru bude vybudování protihlukového valu při severní
hranici území Obytného souboru Zahrady Pavlov o výšce 4m a délce 420 metrů a
protihlukové clony v nejsevernější části pozemku a na severovýchodní a východní straně
pozemku o výšce 4m a délce max. 240 metrů; v rámci další projektové přípravy upřesnit
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umístění navrhovaných protihlukových clon a valu z hlediska jejich počátku a konce, a to
včetně etapizace výstavby těchto protihlukových opatření ve vztahu k etapám výstavby
Obytného souboru Zahrady Pavlov
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

způsob

čištění

vozidel

• pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody budou použity kotelny vybavené
nízkoemisními kondenzačními kotli
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)
• vyloučit pojetí jakýchkoli nápadných prvků akvizice a reklamy v areálu z důvodu zachování
čistoty architektonického výrazu řešených objektů a staveb a prevence nežádoucího
působení areálu z hlediska jeho začlenění do krajiny
• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, který bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody a bude respektovat zejména následující zásady:
§
§
§

§
§

bude uplatněn pohledově otevřený vstup prvků dřevin do vnitřních prostorů areálu
preferovat skupinovou výsadbu s podílem mozaiky ploch včetně tvorby polopropustných a
průhledových okrajů výsadeb při přechodu areálu do krajiny
v pohledově významných skupinách nebo soliterních prvcích uplatnit vzrostlé, zapěstované
jedince s minimálním obvodem 16-20 cm z důvodu rychlejšího zapojení vysázených porostů do
krajino-estetických funkcí dotčeného území; uplatnit i věkově diferencované jedince dřevin
především v keřových výsadbách uplatnit vyšší zastoupení dřevin, které produkují plody sloužící
jako potrava ptactvu
k navrženým sadovým úpravám řešeného prostoru budou použity odrostky domácích druhů
dřevin se zapěstovanou korunou a kořenovým balem; taktéž pro osázení vodních ploch v rámci
navrhované koncepce odvodňovacího systému Zahrady Pavlov budou použity volně se
vyskytující autochtonní druhy vodních rostlin

• v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

Pro fázi výstavby:
• informovat obyvatele obce Pavlov v dostatečném předstihu o délce a charakteru
jednotlivých etap a dílčích fází výstavby. Pro účely informování obyvatel ustanovit kontaktní
osobu, na kterou se budou moci občané obrátit s případnými žádostmi nebo stížnostmi
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
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• ještě před zahájením zemních prací v kontextu jednotlivých etap výstavby areálu provést
doplňující aktualizovaný zoologický doprůzkum jarního aspektu příslušného kalendářního
roku s cílem precizovat podmínky minimalizace vlivů na faunu zejména pro fázi výstavby
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
• jednoznačně odůvodněná kácení dřevin řešit výhradně v období vegetačního klidu, za
kácené dřeviny řešit náhradní výsadbu autochtonními dřevinami v rámci sadových úprav
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• pro minimalizaci prašnosti při dopravě volně ložených sypkých hmot, musí vozidla
dopravující tyto materiály používat plachty k jejich zakrytí
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• používat hlučné mechanismy nebo technologie pouze v určené době; v době od 21,00 do
22,00 hod a od 6,00 do 7,00 hod provádět pouze nehlučné stavební práce (přípravné práce)
• minimalizovat chod hlučných strojů, zařízení a nákladních automobilů naprázdno; vypínat
po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.), motory nákladních
vozidel a stavebních mechanismů
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně bude
pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod vznikajících
v etapě výstavby
• k zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů
nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky
• při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do toku
Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové kanalizace do
Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně ovlivnit tyto vodoteče,
jako je například skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich blízkosti nebo
parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále je žádoucí v maximální
možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při těchto pracích
• v rámci další projektové přípravy záměru zpracovat a následně zajistit pravidelný monitoring
průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na období s nízkým průtokem)
v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také přímo na odtoku z ČOV před
napojením na Dobrovízský potok – bude jednoznačně stanoveno, kdo bude zajišťovat tento
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monitoring; získané údaje z monitoringu na vyžádání poskytovat orgánům ochrany přírody;
v případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s realizací
hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve spolupráci s provozovatelem
ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení stavu
• podmínkou zahájení výstavby 1. etapy Obytného souboru Zahrady Pavlov bude schválení
obecní vyhlášky jež stanoví zákaz používání zimní chemické údržby (solení) komunikací
v prostoru navržené zástavby, jakož i zákaz používání insekticidů a dalších chemických
prostředků k hubení hmyzu v prostoru příkopů a dalších retenčních objektů v rámci
navržené zástavby, a to jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu
• před kolaudací první z navrhovaných etap Obytného souboru Zahrady Pavlov již musí být
schváleno administrativní opatření ve formě obecní vyhlášky nebo potřebných úprav
kanalizačního řádu, které budou řešit problematiku vypouštění bazénové vody v prostoru
zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení objemu vypouštěné
bazénové vody do splaškové kanalizace, požadavek, aby 12 hodin před zahájením
vypouštění bazénu bylo vypnuto automatické dávkování chlóru, respektive byly odstraněny
zbytky chlorových tablet apod.); technické detaily administrativního opatření je vhodné
připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV, respektive využití zkušeností
s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných standardů čištění vod
• dodavatel 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 odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro fázi provozu:
• po každé ukončené etapě výstavby záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ bude
provedeno autorizované měření hluku včetně dopravně inženýrského průzkumu; výběr
měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví
• pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (únik paliva, oleje z vozidla
a podobně) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, na jehož základě bude zajištěna
okamžitá likvidace znečištění
• důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení prací zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace
• zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (minimálně 2-krát ročně, jaro,
podzim) v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do Dobrovízského potoka
(několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV) s tím, že bude jednoznačně stanoveno, kdo
bude zajišťovat tento monitoring
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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Příloha 2
Oponentní posudek na „Posouzení vlivu Obytný
soubor Zahrady Pavlov na evropsky významné
oblasti a ptačí oblasti podle §45 i zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění“
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Úvod
Zadání
Zpracované dílo je „Naturovým posudkem“ hodnocení vlivů záměru „Obytný soubor Zahrady
Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které bylo zpracováno

v rámci

dokumentace vlivů záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na životní prostředí.
„Naturový posudek“ je zpracován v rozsahu Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11,
listopadu 2007).
„Naturový posudek“ byl zadán RNDr. Tomášem Bajerem CSc., zpracovatelem posudku o
vlivech záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na životní prostředí a bude součástí tohoto
posudku.

Cíl posudku
Cílem zpracování „Naturového posudku“ je prověřit správnost části dokumentace naturového
hodnocení záměru. Jedná se zejména o posouzení úplnosti a správnosti v hodnocení
uvedených údajů a závěrů hodnocení zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na
předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které jsou, nebo
mohou být dotčeny hodnoceným záměrem.

Předmět posudku
Posuzováno je hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z ledna
2010 vypracované v rozsahu 55 stran. Zpracovatelem hodnocení je RNDr. Marek Banaš,
autorizovaná osoba pro hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.

Legislativní rámec hodnocení
Hodnocení je prováděno na základě ustanovení §§ 45c a 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, kterými byly do našeho právního řádu implementovány dvě
směrnice Evropských společenství, a to směrnice Rady 79/409/EHS, ze dne 2. dubna 1979,
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o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“), a směrnice Rady 92/43/EHS,
ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (dále jen „Směrnice o stanovištích“).
Území, vyhlašovaná na základě obou směrnic, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
spolu vytvářejí soustavu Natura 2000.

Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.

Evropsky významné lokality
Za účelem ochrany typů přírodních stanovišť a druhů živočichů a rostlin, jejichž ochrana
vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (jsou uvedeny v příloze I (stanoviště)
a II (druhy živočichů a rostlin) Směrnice o stanovištích) se vytvářejí evropsky významné
lokality.
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud jeho přirozený
areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují
a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují
a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů
z hlediska ochrany je příznivý. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za příznivý,
jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje
jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není
a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně
budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému
zachování jeho populací.
Mezi Evropsky významné lokality patří lokality, které již byly zařazeny do tzv. „evropského
seznamu“. Dále tam patří lokality, zařazené do tzv. „národního seznamu“, což je seznam
lokalit vyžadujících zvláštní územní ochranu a splňující zákonem dané podmínky, která byly
zařazeny do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na
základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících
územní ochranu. Dále mezi ně patří tzv. sporné lokality, což jsou lokality, které splňují
podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyly tam zařazeny, a vyskytuje se na
nich prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského
seznamu se s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se
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o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí
Rady Evropské unie.
Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť nebo evropsky významné druhy, za
jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny
jako prioritní v přílohách Směrnice o stanovištích.
Lokality, zařazené do národního seznamu stanovila vláda nařízením č. 132/2005, Sb.,
přičemž v seznamu jsou odlišeny lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť
a prioritních druhů. Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam spolu s dalšími
požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. Lokality, které budou zařazeny do
evropského seznamu, a sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce
zákonů formou sdělení.
Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality již požívají
předběžnou ochranu a v plném rozsahu pro ně musí být prováděno hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů.

Ptačí oblasti
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti
populací druhů ptáků stanovených v přílohách Směrnice o ptácích, které se vyskytují na
území České republiky a které stanovuje vláda nařízeními.

Sledování stavu
Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů
a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit a získané
informace předávají Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování
Ministerstvo životního prostředí vypracuje každých 6 let zprávu, která obsahuje mj.
i zhodnocení stavu evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky významných
druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem
na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Tato zpráva pak musí být předložena
Komisi a také zveřejněna. Podrobnosti o tom, jaký stav evropského stanoviště a jaký stav
evropsky významného druhu se z hlediska ochrany považuje za příznivý stanoví vláda
nařízením.

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho
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důsledků na toto území a stav jeho ochrany (výjimkou jsou plány péče zpracované orgánem
ochrany přírody pro toto území a lesní hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy).
Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle předchozího odstavce se postupuje podle
zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.),
pokud zákon nestanoví jiný postup.
Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit výše uvedený záměr (dále jen
„předkladatel"), je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů ode dne
doručení žádosti. Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001
Sb.
Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná
koncepce nebo záměr předmětem posouzení (pokud zákon neupravuje postup jinak,
postupuje se podle zákona č. 100/2001 Sb.).
Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel
zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že
vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
Výše uvedené posouzení mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní
autorizace, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.
Orgán, který je příslušný ke schválení výše uvedené koncepce nebo záměru, jej může
schválit, jen pokud na základě stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za dále uvedených podmínek.
Pokud hodnocení prokáže negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
a neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou
koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za
současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření stanoví
rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení
koncepce nebo záměru. Uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě
důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné správy. Ministerstvo
životního prostředí o uložených a provedených kompenzačních opatřeních informuje Komisi.
Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze
koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné
bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy,
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vydala-li k zamýšlené koncepci nebo záměru stanovisko Komise. Ministerstvo životního
prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi
o stanovisko.

Základní údaje o záměru
Název záměru:
Obytný soubor Zahrady Pavlov

Rozsah (kapacita) záměru:
Navržená stavba obytného souboru Zahrady Pavlov řeší novostavbu komplexu obytných
objektů (rodinných domů, apartmánů), souvisejících objektů občanské vybavenosti (prodejna
potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody, kancelářské prostory, mateřskou školu,
sportovní centrum), objektů sítí technické infrastruktury, přípojek inženýrských sítí a napojení
na dopravní infrastrukturu.
Plochy
Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov, má
rozlohu 19,74 ha. Pozemky investora v zájmovém území pro výstavbu obytného souboru
(p.č. 473/4 a p.č. 564/3 v k.ú. Pavlov u Kladna) mají celkovou plochu dle výpisu z katastru
nemovitostí 32,28 ha. Investor však nebude pozemky zastavovat obytným souborem
celoplošně a plochy nevyužité pro výstavbu obytného souboru zůstanou nezastavěné. Jsou
to plochy, které jsou určeny dle územního plánu pro předpokládanou výstavbu silnic
a komunikací a přilehlé plochy se zelení. Dále jsou zde plochy, které dle územního plánu
zůstávají vedeny jako zemědělská orná půda a budou ponechány pro zemědělskou činnost.

Výstavba rodinných domů a občanské vybavenosti se bude realizovat ve dvou funkčních
plochách dle územního plánu obce Pavlov, a to v ploše pro bydlení městského typu a v ploše
pro bydlení venkovského typu. Plocha pro bydlení včetně občanské vybavenosti má ve
funkční ploše městského typu na pozemku investora rozlohu 8,66 ha. Plocha pro bydlení
včetně občanské vybavenosti má ve funkční ploše venkovského typu na pozemku investora
rozlohu 3,58 ha. Pro výstavbu obytného souboru bude zapotřebí vybudovat infrastrukturu,
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kterou budou tvořit komunikace se zelenými pásy, parkové plochy a podzemní inženýrské
sítě.
Zbývající část plochy území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady
Pavlov, bude ve funkční ploše maloplošná zeleň, kde budou umístěny protihlukové stěny
a ochranný zemní val, který bude celý ozeleněný. Kromě těchto objektů bude ještě podél
železniční trati realizována silnice, která je v územním plánu vyznačena jako stavba ve
veřejném zájmu.

Mezi pozemky investora vede komunikace III. třídy Hostouň - Unhošť, jejíž rekonstrukce je
součástí záměru investora. Zpevněná plocha komunikace včetně přiléhající zeleně bude
zachována. Plocha této komunikace, není součástí ploch investora.
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Rodinné domy a apartmány
Hodnocený záměr představuje výstavbu 319 rodinných domů a apartmánů ve kterých se
předpokládá realizovat celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1. etapě
postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etapě 109 bytových jednotek a ve 3. etapě 64
bytových jednotek. Předpokládá se, že v objektech záměru bude bydlet zhruba 1 100 osob.
Komerční prostory
Součástí obytného souboru Zahrady Pavlov bude občanská vybavenost, jejíž součástí bude
například prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody, kanceláře, mateřská
škola, sportovní centrum. Předpokládané přibližné velikosti užitných ploch jednotlivých typů
ploch občanské vybavenosti jsou uvedeny níže:

•

komerční plochy a kancelářské plochy ........................................... 215 m2

•

mateřská škola ................................................................................. 400 m2

•

sportovní centrum .......................................................................... 200 m2.

Parkování
V území obytného souboru bude vybudováno celkem 527 parkovacích stání, z toho 473
odstavných stání pro rezidenty bude vybudováno na soukromých pozemcích majitelů
rodinných domů a 54 parkovacích stání pro návštěvy bude umístěno podél veřejných
komunikací.

Všechna parkovací stání budou na úrovni terénu, podzemní stání nejsou projektována. Pro
obsluhu objektů občanské vybavenosti se na vymezených povrchových parkovištích
předpokládá 22 parkovacích stání.

Umístění záměru:
kraj:

Středočeský

obec:

Pavlov

katastrální území:

Pavlov u Unhoště (k.ú. číslo 718351)

parcelní čísla pozemků:

473/4, 564/3
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Hodnocený záměr obsahuje následující hlavní části:
A.) Rodinné domy a apartmány
B.) Komerční prostory
C.) Infrastruktura pro Obytný soubor Zahrady Pavlov
Ad A) Rodinné domy a apartmány:
Jedná se o navrženou výstavbu 319 rodinných domů a apartmánů ve kterých se předpokládá
realizovat celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1. etapě postaveno 151
bytových jednotek, ve 2. etapě 109 bytových jednotek a ve 3. etapě 64 bytových jednotek.
Předpokládá se, že v objektech bude celkem bydlet zhruba 1 100 osob.

Ad B) Komerční prostory:
Součástí Obytného souboru Zahrady Pavlov bude občanská vybavenost, jejíž součástí bude
například prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody, kanceláře, mateřská
škola, sportovní centrum. Předpokládané přibližné velikosti užitných ploch jednotlivých typů
ploch občanské vybavenosti jsou následující:
•

komerční plochy a kancelářské plochy

215 m2

•

mateřská škola

400 m2

•

sportovní centrum

200 m2

Ad C) Infrastruktura pro Obytný soubor Zahrady Pavlov:
V této části záměru je řešena infrastruktura pro obsluhu a zásobování celkem 324 bytových
jednotek (v 319 rodinných domech) a také příslušné občanské vybavenosti. Součástí návrhu
Infrastruktury je též výkresová dokumentace.

Členění infrastruktury jednotlivé stavební objekty:

SO 01 HTÚ, TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉPLOCHY
SO 02-01 Rekonstrukce stávající komunikace III/0067
SO 02-02 Komunikace a veřejné zpevněné plochy
SO 02-03 Vodorovné a svislé dopravní značení
SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ
SO 03-01 Kanalizace splaškové
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SO 03-02 Přípojky splaškové kanalizace
SO 04 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ- VEŘEJNÉ
SO 04-01 Odvodňovací zařízení
SO 04-02 Odvodnění do Dobrovízského potoka
SO 04-03 Přípojky odvodnění nemovitostí
SO 05 VODOVOD
SO 05-01 Vodovody
SO 05-02 Propojení vodovodních řadů
SO 05-03 Vodovodní přípojky
SO 06 PLYNOVOD
SO 06-01 Plynovody
SO 06-02 Plynovodní přípojky
SO 07 ROZVODY VN
SO 07-01 Přípojka VN
SO 07-02 Trafostanice
SO 08 ROZVODY NN
SO 08-01 Rozvody NN
SO 09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 09-01 Veřejné osvětlení obce
SO 09-02 Veřejné osvětlení vnitrosídlištní
SO 10 SLABOPROUDÉ ROZVODY
SO 10-01 Telefonní rozvody O2
SO 10-02 Slaboproudá zařízení ČD
SO 10-03 Slaboproudé rozvody - rezerva
SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY
SO 11-01 Sadové úpravy veřejných a ostatních ploch
SO 12 PROTIHLUKOVÉ A ANTIVIBRAČNÍ BARIÉRY
SO 12-01 Protihlukový val
SO 12-02 Protihlukové stěny
SO 12-03 Antivibrační příkopy
SO 13 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
SO 13-01 Rekonstrukce železničního přejezdu
Jednotlivé výše uvedené stavební objekty v rámci Infrastruktury jsou podrobně popsány
v dokumentaci k územnímu rozhodnutí (viz Anonymus 2009).
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Bližší popis stavebních objektů vztahujících se k hodnocení EVL Zákolanský potok:

SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ
SO 03-01 Kanalizace splaškové
SO 03-02 Přípojky splaškové kanalizace
SO 04 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ- VEŘEJNÉ
SO 04-01 Odvodňovací zařízení
SO 04-02 Odvodnění do Dobrovízského potoka
SO 04-03 Přípojky odvodnění nemovitostí
SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – VEŘEJNÁ
V současné době je obec Pavlov odkanalizována splaškovou kanalizací do ČOV Hostouň.
Možnost napojení navrženého záměru je podmíněna zkapacitněním ČOV Hostouň, jež je
řešeno v samostatném projektu jako vyvolaná investice. Tento projekt nebyl v době
zpracování naturového hodnocení k dispozici.
Splaškové vody budou z celého areálu vedeny do stávající splaškové kanalizace DN 300
v ul. Lidické za drahou ČD. Tato stávající kanalizace je uložena příliš mělko na to, aby do ní
bylo možno gravitačně odkanalizovat navrhovanou zástavbu. Proto bylo navrženo
přečerpávání splaškových vod. V celém území je navržena jedna přečerpávací stanice, která
bude umístěna jižně od nového kruhového objezdu a budou do ní přiváděny gravitačně
všechny splaškové vody z prostoru západně od ul. Lidické a z prostoru východně – prostor
plánované 3. etapy výstavby.
Celková bilance očekávané produkce odpadních vod je uvedena v kap. 2.3.2.

SO 03-01 Kanalizace splaškové:
Jedná se o stoky DN 300, které budou umístěny prakticky v každé ulici. Šachty budou
standardního provedení betonové s monolitickým dnem a litinovým poklopem. Vzhledem
k nepříznivým sklonovým poměrům je značná část kanalizace vedena v minimálních
dohodnutých sklonech 7 ‰.
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SO 03-02 Přípojky splaškové kanalizace:
Pro každou stavební parcelu bude zhotovena domovní přípojka profilu DN 200, která bude
vždy ukončena revizní šachtou. Pouze v odůvodněných případech je možno umístit čistící
kus do objektu, tam kde není možno z prostorových důvodů umístění revizní šachty. Přípojky
budou na stoky připojeny pomocí vysazených vložek.

SO 04 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ – VEŘEJNÉ
Území navržené výstavby patří do povodí dvou potoků – Sulovického (severozápadní
prostor) a Dobrovízského.

Odvodnění do Sulovického potoka:
Severní část zájmového území bude, po využití retenčních prostor v prostoru zástavby,
napojena na stávající dešťovou kanalizaci obce Pavlov. Připojovací bod na dešťovou
kanalizaci bude na okraji obce Pavlov, v ulici Lidická před železničním přejezdem.
Předpokládaná trasa dešťové kanalizace bude pokračovat v komunikaci až k navrhovanému
kruhovému objezdu v trubním vedení. Křížení železniční trati bude řešeno protlakem.
Stávající dešťová kanalizace ústí přes stávající retenční nádrž v obci do Sulovického potoka.
Do budoucna je uvažováno, že bude využito stávající napojení dešťové kanalizace na
Sulovický potok.
Retenční nádrž má povolenou celkovou velikost odtoku 200 l/s (při návrhovém dešti
180 l/s ha, době trvání návrhového deště 15 minut a předpokládané periodicitě 1x za dva
roky). Na základě dohody mezi OÚ Pavlov, investorem logistického areálu na severu Pavlova
a investorem obytného souboru Zahrady Pavlov byl tento povolený odtok rozdělen mezi výše
uvedené tři subjekty. Na základě tohoto rozdělení může z území obytného souboru Zahrady
Pavlov odtékat při návrhovém dešti 70 l/s srážkové vody. Uvedená hodnota však
neznamená, že dané množství vody z obytného souboru bude v daném objemu najednou
skokově vypouštěno do recipientu Sulovického potoka.

Odvodnění do Dobrovízského potoka:
Odtok dešťových vod z jižní části zastavovaného území obytného souboru Zahrady Pavlov
bude, po využití retenčních prostor v místě zástavby, veden směrem na Dobrovízský potok
protékající severovýchodně od zájmového území záměru. Do Dobrovízského potoka budou
dešťové vody zaústěny přes nově navrženou retenční nádrž.
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Nová dešťová kanalizace do Dobrovízského potoka povede trubním vedením obecní cestou
a v místě stávajícího propustku bude křížit železniční trať. Dále bude kanalizace vedena opět
trubním vedením obecní cestou (v současnosti rozoraná a využívaná jako pole) až ke
karlovarské silnici. Zde bude trubní vedení přecházet v otevřený příkop podél ulice
Karlovarské. Ke křížení karlovarské silnice se využije stávající propustek. Dále trasa povede v
otevřeném příkopu podél obecní cesty (dnes staveništní komunikace) až k zaústění do
Dobrovízského potoka, resp. do retenční nádrže.
Toto řešení je zásadně preferováno pro odvodnění celé části území spadající do povodí
Dobrovízského potoka, tj. větší části z celkového odtoku, případně může být využit i pro tu
část území záměru, která do povodí Dobrovízského potoka nepatří. K dořešení tohoto
přivaděče je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy, proto zároveň nelze vyloučit etapové
řešení, při kterém budou dešťové vody z prvních etap výstavby dočasně odváděny do
Sulovického potoka. Z území, ze kterých nelze dešťové vody odvést do Sulovického potoka
gravitačně by byly tyto vody přečerpávány a návrh odvodnění je proto zpracován tak, že
umožňuje přečerpávání dešťových vod z jižní části zástavby do stávající dešťové kanalizace.
Případná čerpací stanice by byla umístěna u východního okraje budoucího areálu.

SO 04-01 Odvodňovací zařízení
Hlavními páteřními prvky odvodňovacího systému v areálu budou příkopy vedené podél
centrálních komunikací. Tyto příkopy budou tak hluboké, aby do nich bylo možno
odkanalizovat odvodnění pláně komunikací (cca min. 1,0 m) a napojit ostatní odvodňovací
zařízení. V souladu s požadavkem zahraničního architekta budou tyto příkopy navrženy
v kombinaci příkop-mokřad. Budou osázeny vodními rostlinami pro zvýšení podílu výparu
s lokálně naplánovanou stálou hladinou vody. Délka těchto příkopů bude cca 2750 m
s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 1100 m3 (Kuk 2010).
Dalšími odvodňovacími zařízeními v areálu bude kombinace vsakovacích rýh s drenážním
potrubím, odvodňovacích vpustí, plných kanalizačních potrubí (při křížení drenáží s vjezdem,
komunikacemi, apod.) a úseků, kde bude voda vedena po vozovce v mělkých zpevněných
příkopech. Tato odvodňovací zařízení budou zaústěna do hlavních páteřních příkopů.
Generelní snahou je decentralizovaně vést dešťovou vodu do příkopků, kde se pročistí
vsakem přes zatravněnou humózní vrstvu (tloušťka min 0,3 m) do drenážního potrubí (za
současné regulace velikosti odtoku). Z těchto drenážních potrubí (profil DN 200÷400 – profil
DN 400 bude použit jen v nutných případech předpoklad cca 5 % délky) bude odváděna do
hlavních páteřních příkopů. Aby bylo možno co nejvíce využít retenční schopnosti drenážních
potrubí včetně okolního štěrkového lože, počítá se s osazením hradítek v kontrolních
šachtách. Voda bude kolem těchto šachet vedena pouze průsakem štěrkovou vrstvou.
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Do těchto odvodňovacích zařízení by byly zaústěny i přepady z retenčních prostor na
soukromých pozemcích. Přítok z těchto prostor by byl časově opožděn tak, aby došlo
k minimalizaci maximálního odtoku z celého areálu. Délka těchto odvodňovacích zařízení
bude cca 8258 m s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 200 m3 (Kuk 2010).
Součástí odvodňovacích zařízení budou i retenční prostory, které budou umístěny v prostoru
navrhovaných parků. Bude se jednat o retenční prostory vytvořené mělkou povrchovou
depresí (charakterově suché poldry). Tyto plochy budou zakomponovány do řešení parků.
Celková plocha těchto retenčních prostor bude cca 5 267 m2 s využitelnou celkovou retenční
kapacitou cca 1320 m3 (Kuk 2010).
Další plochou je navrhovaná retence se stálou hladinou v prostoru zástavby. Retence bude
mít plochu v maximální hladině (i s retencí) 1228 m2 s objemem stálého nadržení cca 550 m3
s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 360 m3..
V jihovýchodní části území, kde jsou vhodnější podmínky pro vsakování do spodních vrstev
vychází že v celoroční bilanci dojde k vsáknutí všech přebytečných dešťových vod, které
nebudou využity pro zalévání. Ve zbývající části území se vsákne cca 70 % nevyužitých
dešťových vod.
Potřebná velikost retenčních zařízení v povodí Sulovického a Dobrovízského potoka činí pro
I. - III. etapu v nejhorší zvažované variantě (za použití návrhového deště o intenzitě 180 l/s ha
a době trvání 15 min) necelých 1200 m3. Navržená odvodňovací zařízení jsou celkově
schopna pojmout cca 1800 m3 vody, což tedy pro potřeby areálu s rezervou postačí.
Podrobný návrh retenčních prostor bude vybilancován v dalším stupni PD podle postupu
výstavby a optimalizace řešení jednotlivých částí odvodňovacího systému.

SO 04-02 Odvodnění do Dobrovízského potoka
Tento přivaděč bude přednostně řešen jako otevřený zatravněný příkop, v případě velkých
hloubek, majetkoprávní požadavků, atd. jako mělce vedená dešťová kanalizace. Celková
délka přivaděče bude 1839,86 m. Byl vznesen požadavek, aby v úseku přes pole na k.ú.
Červený újezd byl přivaděč zatrubněn. Zatrubnění končí po přechodu Karlovarské silnice,
odkud pokračuje otevřené koryto (příkop). Protlak pod silnící bude proveden z ocelové trouby
DN 900, do které bude vloženo LTH potrubí DN 600 se zámkovými spoji. Startovací šachta
bude umístěna u hrany jižního příkopu.
Součástí objektu je i výstavba retenčního prostoru (poldru) na pozemku p.č. 508. Pozemek
se nachází v místě zaústění odvodnění do Dobrovízkého potoka. Retenční kapacita zařízení
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je započítaná do celkových součtů ret. ploch areálu. Kapacita zařízení bude cca 420 m³.
Odvodňovací otevřené koryto prochází retenčním zařízením a přes výústní zařízení bude
napojeno do potoka. Výústní zařízení bude provedeno formou dvojitého požeráku.

SO 04-03 Přípojky odvodnění nemovitostí
Odvádění dešťových vod z jednotlivých nemovitostí bude vedeno jednak (převážně) přes
zásobní nádrže s retenčním a vsakovacím prostorem a jednak z ploch, které nelze do těchto
zařízení zaústit. Vody, které nebudou zachycovány a vsakovány u jednotlivých nemovitostí
budou odtékat do veřejných odvodňovacích zařízení. Přípojky budou tvořeny podzemním
prosakovacím prostorem, mělce vedenými přípojkami, nebo povrchově vedenými přípojkami
podél obrubníků či příkopky. V mnoha případech bylo nutno navrhnout tyto přípojky
sdružené. Vody ze soukromých pozemků, alespoň z míst, kde by mohlo dojít k jejich
kontaminaci (komunikace, parkoviště, apod.), budou vedeny vsakem přes zatravněnou
humózní vrstvu, aby došlo k jejich pročištění a k případnému zachycení splavenin při
haváriích (Kuk 2010).
Konkrétně je u jednotlivých objektů navržena zásobní nádrž na dešťové vody velikosti cca
1,5 m3. Při vlastní realizaci nádrže je nutno vykopat jámu cca 17 m3 velkou (hloubka
v průměru 3 m až k propustnějším vrstvám). Zásyp této jámy okolo nádrže (do úrovně 0,5 m
pod terén) je navržen z hrubého štěrku, čímž se získá další retenční prostor cca 3 m3. Do
tohoto retenčního prostoru bude zaústěn přepad ze zásobní nádrže. Přepad ze štěrkového
retenčního prostoru do veřejného odvodňovacího systému bude průsakem přes štěrkem
zaplněný podzemní drén. Celkový retenční objem na každé parcele tak bude cca 4,5 m3. Při
průměrné velikosti parcel cca 420 m2 s koeficientem odtoku 0,38 je objem při návrhovém
dešti (180 l*s-1*ha-1 a t=15 min) 2,56 m3. Navržená velikost retence s rezervou překračuje
objem návrhového deště. Jen pro ilustraci desetiletý déšť doby trvání 40 min dosáhne
objemu 4,7 m3, dvacetiletý déšť doby trvání 20 min dosáhne objemu 4,5 m3 (Kuk 2010).

Délka provozu záměru
S provozem Obytného provozu Zahrady Pavlov se počítá od okamžiku kolaudace po dále
nespecifikovanou dobu (minimálně do skončení doby životnosti objektů).

Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez ohledu na
realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména intenzivní zemědělské hospodaření
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v povodí Dobrovízského, Sulovického i Zákolanského potoka, provoz na komunikaci R6 a její
údržbu, vypouštění nečištěných splaškových komunálních vod z některých obcí ve výše
uvedených povodích či existence připravovaného logistického parku firmy Immorent
(Quelfor). Nelze vyloučit, že kumulace všech těchto aktivit, včetně posuzovaného záměru by
mohla mít, bez přijetí zmírňujících opatření, významný negativní vliv na předmět ochrany EVL
Zákolanský potok – raka kamenáče a ekologickou integritu EVL.

Údaje o vstupech
Půda – zábor půdy.
Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov, má
rozlohu 19,74 ha (Sulek 2009).
Rozsah záboru půdy a související zásahy do půdního profilu pro daný záměr nejsou
problematické z hlediska ochrany lokalit Natura 2000.

Voda
Jak na staveništi, tak za běžného provozu Obytného souboru Zahrady Pavlov bude
používána pouze pitná voda. Veškeré požadavky na pitnou vodu budou kryty dodávkami
z veřejné vodovodní sítě.

Ostatní surovinové a energetické zdroje – těžba surovin, přípojky sítí
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin
a materiálů pro období výstavby ani jejich přesná množství. Největší objem bude
představovat beton pro betonáž na stavbě (základy, základové desky, železobetonové
skelety objektů, stropy, komunikace, atd.), betonové prefabrikáty pro výstavbu objektů
(překlady, atd.) a ocelové konstrukce (Sulek 2009).
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna z nově vybudované staveništní
přípojky vysokého napětí a dočasné staveništní trafostanice. Po uvedení obytného souboru
Zahrady Pavlov do běžného provozu bude využívána elektrická energie a plyn z veřejných
rozvodných sítí (Sulek 2009).
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Nároky na dopravní infrastrukturu
Pro obytnou zástavbu bude vybudováno celkem 473 odstavných stání pro rezidenty a 54
parkovacích stání pro návštěvy. Doprava vyvolaná provozem obytného souboru Zahrady
Pavlov bude tvořena převážně dopravou obyvatel domů, případně jejich návštěvníků a z
menší části dopravní obsluhou objektů občanské vybavenosti. Vyvolaná doprava záměru
byla vyčíslena na 596 automobilů denně, to znamená, že do/ze zájmové lokality bude denně
uskutečněno přibližně 1 192 jízd. Z tohoto počtu bude 20 jízd lehkými nákladními automobily
a 4 jízdy ostatními nákladními vozidly (Sulek 2009).

Údaje o výstupech
Emise do ovzduší

Jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší související s provozem záměru lze zařadit jako
bodové zdroje a liniové zdroje znečišťování ovzduší. Plošné zdroje znečišťování ovzduší
nejsou v případě obytného souboru Zahrady Pavlov uvažovány. Za bodové zdroje
znečišťování ovzduší jsou v rámci záměru považovány komíny kotlů na zemní plyn, které
budou sloužit k vytápění objektů záměru a k výrobě teplé užitkové vody. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší související s provozem záměru bude, po jeho realizaci a uvedení do
provozu, představovat automobilová doprava na komunikační síti a na komunikacích uvnitř
území záměru vyvolaná jeho provozem (Sulek 2009).
Detaily týkající se očekávané produkce emisí jsou uvedeny v oznámení EIA (viz Sulek 2009).
Emise do ovzduší produkované hodnoceným záměrem nejsou problematické z hlediska
ochrany lokalit Natura 2000.
Odpadní vody
Emitované odpadní vody mohou být potenciálně problematické ve vztahu k EVL Zákolanský
potok, proto je věnován této kapitole rozšířený prostor.
Do kategorie „odpadní vody“ lze zařadit jednak vlastní odpadní vody (vznikající v průběhu
výstavby a za provozu) a také dešťové vody.
Odpadní vody v průběhu výstavby:
V období výstavby budou na staveništi vznikat především splaškové odpadní vody ze
sociálních zařízení staveniště (šatny, umývárny, WC) a srážkové odpadní vody.
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Množství splaškových odpadních vod vyprodukovaných během výstavby záměru bude
značně proměnlivé v závislosti na počtu zaměstnanců na staveništi, a proto je nelze v dané
fázi projektové přípravy stavby odpovědně stanovit. Orientačně lze předpokládat, že
množství splaškových odpadních vod ze staveniště bude zhruba odpovídat spotřebě pitné
vody na staveništi (nejvýše 1,25 l/s) (Sulek 2009).
Splaškové vody z objektů zařízení staveniště budou svedeny do dočasných bezodtokových
jímek umístěných u těchto objektů. Jímky budou pravidelně vyváženy na smluvně zajištěnou
čistírnu odpadních vod. Po vybudování splaškové kanalizace záměru by mohly být splaškové
odpadní vody z objektů zařízení staveniště vypouštěny do této kanalizace a čištěny na ČOV
v

Hostouni.

Předpokladem takového

řešení bude

souhlas

správce

kanalizace

a

provozovatele ČOV. Pokud by souhlas nebyl vydán, bude s odpadními vodami nakládáno
původním způsobem. Čerpání ani odvádění srážkových, případně průsakových vod ze
staveniště není uvažováno a proto nebude třeba ani jejich čištění
Odpadní vody za provozu

Za běžného provozu budou v objektech záměru Obytný soubor Zahrady Pavlov produkovány
prakticky pouze splaškové odpadní vody. Nepravidelně mohou vzniknout odpadní vody
z bazénů nebo z topných systémů. Složení (kvalita) a množství těchto vod umožní za
podmínek stanovených kanalizačním řádem jejich vypouštění do splaškové kanalizace
Splaškové odpadní vody budou vznikat především v sociálních zařízeních obytných domů,
(bytové kuchyně, WC a koupelny) a částečně také v zázemí obchodních jednotek, případně
jiných nebytových funkcí záměru (sociální zařízení, kuchyňky, sprchy sportovních zařízení a
podobně). Množství vypouštěných splaškových odpadních vod z objektů obytného souboru
Zahrady Pavlov bude zhruba odpovídat potřebě pitné vody
Podle předběžných výpočtů, provedených projektantem na základě předpokládaného počtu
obyvatel záměru, bude průměrné denní množství splaškových odpadních vod odváděných z
lokality činit zhruba 218 m3. Průměrná roční produkce splaškových odpadních vod byla
stanovena výpočtem přibližně na 77 664 m3. Kvalita splaškových odpadních vod z objektů
obytného souboru Zahrady Pavlov bude srovnatelná s kvalitou odpadních vod z obdobných
obytných souborů a bude splňovat kritéria kanalizačního řádu (Sulek 2009).
Veškeré vypouštěné odpadní vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na
stávající ČOV v obci Hostouň. Předpokladem je intenzifikace - zvýšení kapacity této ČOV
před uvedením záměru zahrady Pavlov do provozu, což není součástí předložené
dokumentace (tento záměr bude řešen dodatečnou dokumentací). S ohledem na charakter
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splaškových odpadních vod a napojení záměru na veřejný kanalizační systém není
uvažována vlastní čistírna odpadních vod.
V následující tabulce je uveden přehled použitých průměrných hodnot kvalitativních
ukazatelů vypouštěných splaškových odpadních vod i odpovídající vypočtený celkový
hmotový tok znečištění za rok. Výpočet bilance vypouštěného znečištění ve splaškových
odpadních vodách provedený pro průměrné hodnoty běžného znečištění splaškových
odpadních je třeba považovat pouze za orientační .
Kvalita splaškových vod vypouštěných z obytného souboru Zahrady Pavlov do kanalizace a
na ČOV i jejich množství bude konzultováno v dalších stupních přípravy projektu jak
s provozovatelem kanalizace, tak s projektantem předpokládaného zvýšením kapacity
čistírny odpadních vod Hostouň, na kterou budou splaškové odpadní vody z obytného
souboru odváděny.
Dešťové vody
Celoroční bilance srážkových vod je vypočtena z množství srážek 520 mm/rok. Celkový
okamžitý odtok dešťových vod zachycených v posuzovaném areálu do dešťové kanalizace
byl vypočten projektantem pro návrhový déšť o intenzitě 180 l.s-1.ha-1 (Sulek 2009).
Celkový maximální okamžitý odtok dešťových vod z odvodňovaného území záměru po jeho
realizaci byl stanoven výpočtem na 1 361,60 l/s (před realizací opatření na snížení odtoku
srážkových vod). Stávající odtok dešťových vod ze stejného území byl stanoven stejným
způsobem jako odtok po dokončení výstavby s ohledem na stávající stav ploch v území z
hlediska jejich součinitele odtoku a činí zhruba 181,78 l/s (Sulek 2009).
Na základě porovnání stávajícího a budoucího okamžitého odtoku dešťových vod z ploch
určených pro realizaci obytného souboru Zahrady Pavlov je možno konstatovat, že bez
opatření na snížení odtoku srážkových vod by se při navrhovaném zastavění areálu zvýšil
odtok dešťových vod v důsledku realizace záměru více než sedmkrát (Sulek 2009).
Jak vyplývá z technických dokumentací a podrobné retenční studie (viz Kuk 2010) dešťové
vody při provozu záměru proto budou v maximální možné míře v území zasakovány a
pozdrženy v retenčních objektech. Konkrétně budou srážkové vody vsakovány na
soukromých a veřejných plochách pomocí suchých poldrů, vsakovacích rýh, příkopů, a
retenčních nádrží.
3

Kupříkladu celkový retenční objem na každé parcele bude činit cca 4,5 m . Při průměrné
velikosti parcel cca 420 m2 s koeficientem odtoku 0,38 bude objem vody při návrhovém dešti
(180 l*s-1*ha-1 a t=15 min) 2,56 m3 na každé parcele. Navržená velikost retence tedy
s rezervou překračuje objem návrhového deště. Jen pro ilustraci lze uvést, že desetiletý déšť
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doby trvání 40 min dosáhne objemu 4,7 m3, dvacetiletý déšť doby trvání 20 min dosáhne
objemu 4,5 m3 . Podobně budou fungovat i ostatní části navrženého retenčního systému
V jihovýchodní části území, kde jsou vhodnější podmínky pro vsakování do spodních vrstev
vychází že v celoroční bilanci dojde k vsáknutí všech přebytečných dešťových vod, které
nebudou využity pro zalévání. Ve zbývající části území se vsákne cca 70 % nevyužitých
dešťových vod .
Potřebná velikost retenčních zařízení je cca 1130 m3, navržená odvodňovací zařízení jsou
celkově schopna pojmout cca 1800 m3 vody, což tedy pro potřeby areálu s rezervou postačí.
Navržené retenční objekty zároveň výrazně zpomalí odtok vody z území. Jak vyplývá
z provedené retenční studie. navržené retenční objekty vyvolají zlepšení odtokových poměrů
z prostoru navržené zástavby v areálu Zahrady Pavlov oproti stávajícímu stavu.
V době výstavby objektů infrastruktury, to znamená do vybudování definitivního odvodnění
obytného souboru, bude dešťová voda sváděna povrchovými příkopy do vsakovacích jímek,
ze kterých bude vsakována do terénu. Jímky budou umístěny mimo prostor stavby objektů
infrastruktury .
Předpokládá se, že dešťové vody nebudou znečištěny. Předčištění a zachycení splavenin
bude zajišťovat průsak přes travní porosty a zeminu příkopů a vsakovacích zařízení.
Odpady
Odpady související s realizací a provozem záměru lze rozdělit na odpady, které budou
vznikat při jeho výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu záměru.
Spektrum produkovaných

odpadů

je

relativně široké, přičemž bližší informace o

produkovaných odpadech lze nalézt v oznámení EIA .
Zásadní je skutečnost, že nebezpečné odpady budou na staveništi shromažďovány ve
shromažďovacích prostředcích, které budou vyhovovat požadavkům § 5 vyhlášky MŽP číslo
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do
okolí nebo neoprávněné manipulaci. Odpady budou předávány specializované firmě oprávněné osobě dle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Při provozu Obytného souboru Zahrady Pavlov bude nebezpečný odpad předáván v určenou
dobu na určená místa nebo do sběrných dvorů.

Záření
V souvislosti s realizací záměru nelze očekávat emise záření, jež by mohlo jakkoliv ohrozit
předměty ochrany či celistvost lokalit soustavy Natura 2000.
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Ostatní (hluk, vibrace apod.)
Hluk související s výstavbou a provozem záměru byl ve fázi identifikace možných negativních
vlivů stavby a provozu záměru vyhodnocen jako jeden z potenciálních faktorů narušení
životního prostředí (viz Sulek 2009). Vlivy hluku související s realizací záměru lze očekávat
jak při provádění stavební činnosti, tak během jeho běžného provozu. Detaily o hlukových
emisích v souvislosti s hodnoceným záměrem jsou uvedeny v textu oznámení EIA.

Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO
Posouzení úplnosti a správnosti naturového hodnocení v dokumentaci EIA.

Předložené hodnocení obsahuje následující části:
Úvod
Zadání
Údaje o záměru
Základní charakteristika zájmového území a údaje o evropsky významných lokalitách
a ptačích územích.
Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dotčených lokalit
potenciálně dotčených záměrem
Popis dotčené lokality
Identifikace a základní popis dotčených předmětů ochrany
Hodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok
(hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení, hodnocení vlivů záměru na dotčený
předmět ochrany, hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL Zákolanský potok,
hodnocení možných kumulativních vlivů, srovnání významnosti vlivů jednotlivých
variant záměru včetně nulové varianty).
Návrh konkrétních opatření k eliminaci rizika negativních vlivů záměru na předmět
ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok.
Závěr
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Rejstříky, seznamy, přílohy.

Struktura a náplň hodnocení odpovídá metodice uvedené ve Věstníku MŽP z listopadu 2007.
ročník XVII, částka 11. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny.

Identifikace lokalit soustavy Natura 2000
Autor hodnocení v kapitole 3 resp. 3.3 identifikuje lokalitu soustavy Natura 2000, která může
být dotčena hodnoceným záměrem. Jedná se o následující lokalitu:
Evropsky významná lokalita Zákolanský potok (CZ 0213016) — záměr je od EVL vzdálen
přibližně 3,2 km.
Žádná další lokalita soustavy Natura 2000 se v blízkosti záměru nenachází.

Stanovisko posuzovatele
Autor hodnocení postupoval při identifikaci dotčených lokalit na základě skutečnosti,
vyplývající z přenosu látek složkami životního prostředí, jež mohou ovlivňovat biotu v území.
Látky přenášené vodním prostředí mohou procházet územím aniž by ztrácely svoji škodlivost,
zvláště pak v tocích s relativně malou vodnatostí. Proto autor hodnocení zahrnul do
potenciálně ovlivněných lokalit i poměrně vzdálenou lokalitu, která nemá s hodnoceným
záměrem přímý geografický kontakt. S touto konstrukcí posuzovatel v plném rozsahu
souhlasí.

Popis dotčené lokality.

Evropsky významná lokalita Zákolanský potok (CZ 0213016)

Předměty ochrany
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentinum)

Charakteristika evropsky významné lokality Zákolanský potok.
Popis stávajícího stavu a aktuálních negativních vlivů působících na tuto EVL.

23

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

Kapitola podrobně popisuje stávající stav lokality EVL především kvalitu vody doloženou
rozbory provedenými v roce 2009 (Svobodová at Wanner 2009 ).
Za hlaví negativní vlivy působící na stav lokality považuje – špatné čistění odpadních vod
v obci Středokluky, absence ČOV v obci Číčovice. Za další negativní vlivy působící na kvalitu
vody v EVL považuje autor přítomnost rybníků, které přispívají k celkové eutrofizaci vodního
prostředí. Dalším typem zdroje znečistění jsou splachy ze zemědělské půdy.
Za pozitivní jev v území považuje otevření ČOV v obci Makotřasy. Změna kvality vody
uvedením ČOV do provozu nebyla použitými literárními odkazy zaznamenána.

Stanovisko posuzovatele
Kapitola je zpracována kvalitně v maximálním možném rozsahu zjištěných

informací

popisujících kvalitu prostředí a poměrně rozsáhlé hodnocení stavu území z pohledu výskytů
negativních vlivů působících na lokalitu soustavy Natura 2000. Celá kapitola je uzavřena
zprávou o stavu lokality, zjištěném vlastním šetřením autora hodnocení na lokalitě. Z pohledu
úplnost a kvality kapitoly není co vytknout a čím kapitolu dopracovat. Se zpracováním
kapitoly jako posuzovatel souhlasím.

Identifikace a základní popis dotčených předmětů ochrany lokality
Rak kamenáč jako jediný předmět ochrany uvedené EVL.
Autor popisuje detailně nároky na stanoviště tohoto druhu a to v podobě abiotických
podmínek (fyzikální a chemické vlastnosti vodního prostředí vhodného pro život druhu). Dále
uvádí hlavní rizikové faktory výskytu s ohledem na biotické podmínky.
V další části je uveden výskyt raka kamenáče v rámci

EVL a vodních přítocích vstupujících

do EVL. U každého vodního toku autor popisuje vývoj kvality populace v nedávné historické
minulosti. Informace čerpá z literatury vztahující se k hodnocené lokalitě. Pro přehlednost
celou situaci na závěr kapitoly zpřehledňuje v podobě tabulek.

Stanovisko posuzovatele
Předmět ochrany je popsán detailně, jsou uvedeny biologicky důležité informace, vývoj
populace v ČR a stav předmětu ochrany v EVL. U předmětu ochrany je v EVL aktualizován
stav v době provádění hodnocení. Stav předmětu ochrany je aktualizován individuálně a to
následujícím způsobem.
1) na základě literárních údajů.
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Literární údaje jsou aktuální a proto nebylo nutné provádět vlastní aktualizaci stavu předmětu
ochrany v EVL.

Hodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu
Vyhodnocení úplnosti podkladů
Zpracovatel provedli hodnocení na základě následujících podkladů:
Od zadavatele hodnocení – oznámení záměru
dokumentace záměru (včetně hlukové a rozptylové studie
shrnutí netechnického rázu
orientační mapový zákres záměru
Dále pak provedli místní šetření identifikované lokality. Výskyt předmětů ochrany byl zjištěn
na základě literárních údajů věnovaných stavu populace duhu na lokalitě.

Stanovisko posuzovatele
Z hlediska zjišťování informací o stavu populací předmětů ochrany v blízkosti záměru lze říci,
že autor hodnocení udělal vše potřebné k získání úplných informací. Provedl jednak místní
šetření, jednak dohledal zpracovávanou studii druhu na lokalitě. Posuzovatel souhlasí
s názorem autorů hodnocení, že byly získány informace dostačující pro provedení hodnocení
v rozsahu uvedeném v citované metodice hodnocení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.

Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
V kapitole je uvedena tabulka (č.5) uvádějící stupnici hodnocení významnosti vlivů.

Hodnota

-2

Termín

Významně
negativní
vliv

Charakteristika / popis vlivu
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
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Hodnota

Termín

Charakteristika / popis vlivu
Vylučuje realizaci záměru / schválení koncepce (resp. záměr / koncepci je
možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Omezený / mírný / nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
přirozeného vývoje druhu.
Realizování záměru / schválení koncepce je možné, případné vlivy dále
minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Realizace záměru / schválení koncepce je možná bez dalších opatření.

Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a provozu navrženého záměru na
předmět ochrany EVL Zákolanský potok – raka kamenáče.

Z textu kapitoly vyplývají následující potenciálně negativní vlivy na předmět ochrany.
−

Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění splaškových
vod ze staveniště

−

Riziko případných změn chemismu vodního prostředí a nárazového zvýšení průtoku
v tocích v důsledku vypouštění dešťových vod ze staveniště

−

Riziko případného přímého ovlivnění vodotečí stavebními pracemi

−

Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku nedostatečného čištění
splaškových vod

−

Riziko případných negativních změn teploty vody ve vodotečích v důsledku vypouštění
přečištěných odpadních vod z objektu ČOV

−

Riziko navýšení množství přečištěných odpadních vod vypouštěných z objektu ČOV

−

Riziko případného nárazového zvýšení průtoku v tocích a změn jejich chemismu
v důsledku vypouštění dešťových vod z prostoru záměru

Stanovisko posuzovatele
Hodnocení významnosti vlivů pro předmět ochrany rak kamenáč v EVL Zákolanský potok.
Z komentáře vyplývá, že autor hodnocení neshledali žádný přímý negativní vliv záměru na
tento druh v hodnocené EVL. Byly zjištěny vlivy potenciální, které lze vhodným způsobem
omezit nebo zcela eliminovat.
Z uvedených možných negativních vlivů záměru na předmět ochrany považuje autor za
možné v případě
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Riziko případných negativních změn teploty vody ve vodotečích v důsledku
vypouštění přečištěných odpadních vod z objektu ČOV.
V tomto případě autor hodnocení přepokládá možné ovlivnění za pouze teoretické a
přiklání se k možnosti, že nedojde k ovlivnění, vlivem změny teploty, především proto,
že převaha kanálů vedoucích vodu z lokality záměru je otevřená.
Riziko navýšení množství přečištěných odpadních vod vypouštěných z objektu ČOV.
V tomto případě autor hodnocení zkoumá celkovou vodní bilanci v jednotlivých
částech toku (přítoků). Předpokládá, že změnou průtoku vody v korytě toku bude
dotčen proces korytotvorných procesů, řízení splaveninového režimu a celková
geomorfologie toku. Tato skutečnost je neoddiskutovatelná a nelze předpokládat jiný
průběh dějů ve vodním toku. Další skutečností je, že vzhledem k postupnému
budování areálu a samotné výstavby se bude jednat o proces pomalý a za určitých
podmínek lze předpokládat pouze mírně negativní vliv záměru.
Riziko případných změn chemismu v tocích v důsledku vypouštění dešťových vod
z prostoru záměru.
Jako možný mírný negativní vliv autor uvádí možné ovlivnění kvality vody způsobené
zimní údržbou areálu. Vzhledem k tomu, že v současnosti není informace o zimní
údržbě k dispozici, staví tuto možnost jako teoretickou stejně tak jako možnost
ovlivnění kvality vody možným únikem ropných látek na živičných površích areálu
(např. havárie automobilu s únikem paliv atd.).
V uvedené části lze souhlasit s konstrukcí potenciálních vlivů. Méně lze souhlasit
s teoretickou konstrukcí řešení z logického hlediska. Havarijní stav (např. únik ropných
látek při havárii) a likvidaci takového stavu neodstraní havarijní plán, ale přijatá
opatření podle takového plánu, ke kterým musí být v území nebo v kanalizaci, ve
vodním toku, připravena opatření, která budou podle takového plánu realizována.
Jedná se pouze o logickou nepřesnost v jinak precizně zpracované kapitole, kde autor
hodnocení hodnotil každou možnost ovlivnění předmětu ochrany v EVL hodnoceným
záměrem.

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost EVL Zákolanský potok
Autor hodnocení se v kapitole zaměřil především na zjištění zda hodnocený záměr
•

způsobuje změny důležitých ekologických funkcí

•

významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL Zákolanský potok

•

redukuje diverzitu lokality
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•

vede ke fragmentaci lokality

•

vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětu ochrany

•

narušuje naplňování cílů ochrany lokality

Tento postup je plně v souladu s metodickým doporučením MŽP pro postup při hodnocení
záměru.
V další části – výsledky vyhodnocení vlivu na celistvost lokality- autor konstatuje, že tyto
otázky vyřešil v kapitole 4.2.2. tj. v kapitole Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých
vlivů výstavby a provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL
Zákolanský potok – raka kamenáče.
Tato kapitola je velmi rozsáhlá a vyplývá z ní, že záměr nezpůsobuje změny
důležitých ekologických funkcí EVL Zákolanský potok.
Dále záměr nemá přímý vliv na plochy výskytu předmětu ochrany.
Záměr nemá vliv na diverzitu v EVL Zákolanský potok.
Záměr nevede ke geografické fragmentaci EVL Zákolanský potok.
Záměr nebude mít vliv na klíčové charakteristiky EVL Zákolanský potok (při splnění
opatření eliminujících možná rizika).
Záměr nenarušuje naplňování cíle ochrany EVL Zákolanský potok.

Stanovisko posuzovatele
Vlivy jsou hodnoceny v textu předchozích kapitol s maximální možnou mírou opatrnosti
odpovídají cennosti uvedené lokality a předmětu ochrany. Hodnocení nelze nic vytknout.
Nelze také zavést do hodnocení nové skutečnosti. Jako posuzovatel s uvedeným
hodnocením souhlasím.

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů záměru.
Autor vycházel v uvedené kapitole zejména ze stávajícího stavu lokality (území) a ze znalosti
navrhovaných záměrů v okolí.
Za stávající kumulativní vlivy v území považuje zejména
-

stávající zemědělské hospodaření v krajině

-

rybniční hospodaření

-

doposud přetrvávající vypouštění splaškových vod do životního prostředí
v blízkosti EVL
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-

zimní údržbu R6

-

způsob odvádění dešťových vod z obce Pavlov

-

způsob odvádění dešťových vod z navrhovaného logistického areálu firmy
Immorent

Dále v této kapitole autor hodnocení konstatuje, že kumulující se negativní jevy lze částečně
eliminovat přejetím zmírňujících opatření. Tato opatření jsou uvedena v následující kapitole.
Dále autor hodnocení doporučuje provedení opatření jež jsou v kompetenci ostatních
subjektů hospodařících v krajině. Jedná se zejména o
- částečnou revitalizaci koryt toků Sulovický potok, Dobrovský potok, Zákolanský
potok
- zajištění čistění splaškových vod okolních obcí
- zajištění ochranného pásu zeleně podél vodních toků
- zamezení nárazového vypouštění srážkových vod z logistického areálu firmy
Immorent.

Stanovisko posuzovatele

Autor využil dobrou znalost území získanou při samotném místním šetření a získanou
z literárních podkladů.
Soubor opatření doporučených v této kapitole lze opravdu chápat jako doporučení,
především proto, že zasahují do práv jiných subjektů v území. Sem patří především zajištění
ochranného pásu zeleně podél vodního toku.
Další opatření jako je tzv. „částečná revitalizace“ koryt vodních toků není upřesněna a autor
zřejmě měl na mysli revitalizaci části vodního toku a revitalizace vodního toku „úplná“ tj. spolu
s rozvlněním koryta toku, spolu se střídáním proudných a tišinných úseků, výsadba
doprovodné zeleně a vytvoření pásma zeleně podél vodního toku. Na takovém procesu se
musejí podílet vlastníci samotného vodního toku a vlastníci přilehlých nemovitostí.

Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant záměru včetně nulové varianty.

Autor hodnotil předložený záměr v jediné variantě. V kapitole srovnává aktivní variantu s tzv.
nulovou variantou. Podle konstatování autora jsou obě varianty shodné v působení na
předmět ochrany v EVL Zákolanský potok.
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Stanovisko posuzovatele

Z průběhu hodnocení vyplývá skutečnost konstatovaná autorem. Skutečnost vycházející ze
současného stavu krajiny je taková, že na předmět ochrany působí tolik kumulujících se
negativních vlivů, že záměr samotný nepřináší žádný významný negativní vliv na předmět
ochrany a celistvost lokality Zákolanský potok.

Návrh konkrétních opatření k eliminaci rizika negativních vlivů záměru na
předmět ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok.
Autor navrhuje následná opatření vedoucí eliminaci negativního vlivu záměru na předmět
ochrany EVL Zákolanský potok.
Jedná se o následující opatření:
Opatření při výstavbě záměru:
•

Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní řád
na staveništi, jež zajistí v případě havárií stavební mechanizace apod., provedení
okamžité likvidace znečištění.

•

Dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu srážkových vod z prostoru navržené
zástavby je zapotřebí realizovat před zahájením výstavby obytné zástavby a související
infrastruktury

•

Při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do toku
Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové kanalizace do
Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně ovlivnit tyto vodoteče,
jako je např. skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich blízkosti, parkování
stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále je žádoucí v maximální možné
míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při těchto pracích.

Opatření při provozu záměru:
•

Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů z vozidel
apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, který zajistí okamžitou likvidaci
znečištění.
Technicky zajistit takovou technologii ČOV, aby koncentrace znečišťujících látek
v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV, po zprovoznění záměru, splňovala
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limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody. Vzhledem k tomu, že
s uvedením celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v r. 2015 je žádoucí,
aby byly plněny limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády.
•

Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň je žádoucí akceptovat následující požadavky:
−

počítat se stanoveným maximálním počtem nově připojených obyvatel na kanalizační
síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu.

−

upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové
celkové množství přiváděné odpadní vody.

−

vzhledem

k etapové

výstavbě

rodinných

domů

nedojde

k nárůstu

zatížení

rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně – ČOV dimenzovat na postupně
se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů).
−

intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které by
byly uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Jednotlivé nově postavené
biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo možno provozovat
pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu do provozu volit až
dle aktuálních provozních podmínek.

−

pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační
části zpět do denitrifikační části. Důvodem je zvýšení koncentrace organického
znečištění nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace. Pokud opatření interní
recirkulace nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku
bude nezbytné zajistit dávkování externího organického substrátu, například etanolu.

−

pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem
zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a
aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.

−

je vhodné doplnit bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění zbytkových
koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na filtračním médiu. Tato síta
slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV spojené s únikem kalu
z dosazovacích nádrží. Snížením koncentrace nerozpuštěných látek dojde zároveň i
k zlepšení odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění (CHSKcr, BSK5,
celkový dusík, celkový fosfor).

−

zajistit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie,
dlouhodobé přerušení přívodu el. energie apod.) nedojde k vytékání nečištěných
odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, dostatečná retenční
kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu odpadních vod na
jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.).
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−

objekt ČOV řešit jako otevřený system, jež umožní dle informace provozovatele
stávající ČOV dostatečné chlazení odpadních vod.

−

v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce je vhodné umístit
automatická

teplotní

čidla,

která

provozovatele

neprodleně

informují

o

případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do Dobrovízského potoka. Maximální
teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální
teplotní rozdíl mezi oběma médii jsou stanoveny v nařízení Vlády č. 71/2003 Sb.
−

pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či
splaškové odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody
nebo nečekaného havarijního stavu je vhodné mít k dispozici otevřený náhradní
retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru
ČOV minimálně řádově desítky minut navíc.

•

Zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (min. 2-krát ročně, jaro, podzim)
v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do Dobrovízského potoka
(několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV).

•

Zajistit pravidelný monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na
období s nízkým průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také
přímo na odtoku z ČOV před napojením na Dobrovízský potok.

•

Získaná data z monitoringu pravidelně poskytovat orgánům ochrany přírody.

•

V případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s
realizací hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve spolupráci
s provozovatelem ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení stavu.

•

Připravit administrativní opatření (návrh obecní vyhlášky, návrh kanalizačního řádu), jež
stanoví pravidla pro řešení případného hromadného vypouštění bazénové vody
v prostoru zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení objemu
vypouštěné bazénové vody do splaškové kanalizace apod.). Technické detaily
administrativního opatření je vhodné připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV,
resp. využití zkušeností s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných
standardů čištění vod.

•

Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání zimní chemické údržby (solení) komunikací v prostoru navržené zástavby.

•

Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání insekticidů a dalších chemických prostředků k hubení hmyzu v prostoru příkopů
a dalších retenčních objektů v rámci navržené zástavby
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Stanovisko posuzovatele

Kapitola je zařazena a naplněna vzhledem ke skutečnosti, že byl u dotčeného předmětu
ochrany zjištěn mírně negativní vliv hodnocený nejhůře hodnotou -1. Přestože se jedná o
precizní práci, bylo by vhodné upřesnit některé z výroků v kapitole uvedených.
Pro Opatření při výstavbě záměru upřesnit text
Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní
řád na staveništi, jehož dodržováním a realizací dojde k prevenci havárie případně
okamžité likvidace znečištění vniklého při havárii.
Pro Opatření při provozu záměru upřesnit text
Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů
z vozidel apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, jehož dodržením dojde k
zajištění okamžité likvidace znečištění.
Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň je žádoucí akceptovat následující
požadavky
- v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit
automatická

teplotní

čidla,

která

provozovatele

neprodleně

informují

o

případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do Dobrovízského potoka. Maximální
teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální
teplotní rozdíl mezi oběma médii jsou stanoveny v nařízení Vlády č. 71/2003 Sb.

Závěr.

V závěru autor konstatuje, že hodnocený záměr „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ nebude
mít významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí .

Stanovisko posuzovatele

V souladu s výsledky hodnocení pro identifikovanou lokalitu soustavy Natura, lze souhlasit
s autorem hodnocení, že záměr nebude mít významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle
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§ 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na toto území, na jeho celistvost a na populaci druhu
rak kamenáč, který je předmětem ochrany v uvedené lokalitě. Tato skutečnost je v souladu
se skutečností, že byl pouze v jedinném případě zjištěn mírný negativní vliv (-1) ve stupnici
hodnocení pro vliv spojený s možným navýšením průtoku vlivem zvýšení průtoku z ČOV a
s ním spojený vliv na morfologii toku a zánikem mikrohabitatů pod vyústěním ČOV. Resp.
Posun těchto mikrohabitatů na nedefinovatelné jiné místo. Na základě této skutečnosti
(zjištění mírného negativního vlivu) mohl autor hodnocení přistoupit k návrhu zmírňujících
opatření uvedených v kapitole „Návrh konkrétních opatření k eliminaci rizika negativních vlivů
záměru na předmět ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok“

Návrh stanoviska
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit (EVL).
Při charakterizování vlivů záměru na celistvost lokalit soustavy Natura 2000 je třeba sledovat
zejména vlivy které:
●způsobují změny důležitých ekologických funkcí
●významně redukují plochy výskytu typů stanovišť
●redukují diverzitu lokality
● vedou ke fragmentaci lokality
●vedou ke ztrátě, nebo redukci klíčových charakteristik lokality
●narušuje naplňování cílů ochrany lokality.
Hodnocením nebyly identifikovány potenciální vlivy, které by mohly vést k vlivu na celistvost
lokality EVL Zákolanský potok z uvedených důvodů.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nepříznivých vlivů záměru na předmět
ochrany.
Opatření při výstavbě záměru:
Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní
řád na staveništi, jehož dodržováním a realizací dojde k prevenci havárie případně
okamžité likvidace znečištění vniklého při havárii.

34

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
OBYTNÝ SOUBOR ZAHRADY PAVLOV

Dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu srážkových vod z prostoru
navržené zástavby je zapotřebí realizovat před zahájením výstavby obytné zástavby a
související infrastruktury.
Při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do
toku Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové
kanalizace do Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně
ovlivnit tyto vodoteče, jako je např. skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich
blízkosti, parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále je žádoucí
v maximální možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při těchto pracích

Opatření při provozu záměru:
•

Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů z vozidel
apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, jehož dodržením dojde k

zajištění

okamžité likvidace znečištění..
•

Technicky zajistit takovou technologii ČOV, aby koncentrace znečišťujících látek v toku
Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV, po zprovoznění záměru, splňovala limity dané
nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody. Vzhledem k tomu, že s uvedením
celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v r. 2015 je žádoucí, aby byly plněny
limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády.

•

Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň je žádoucí akceptovat následující požadavky:
−

počítat se stanoveným maximálním počtem nově připojených obyvatel na kanalizační
síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu.

−

upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové
celkové množství přiváděné odpadní vody.

−

vzhledem

k etapové

výstavbě

rodinných

domů

nedojde

k nárůstu

zatížení

rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně – ČOV dimenzovat na postupně
se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů).
−

intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které by
byly uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Jednotlivé nově postavené
biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo možno provozovat
pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu do provozu volit až
dle aktuálních provozních podmínek.

−

pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační
části zpět do denitrifikační části. Důvodem je zvýšení koncentrace organického
znečištění nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace. Pokud opatření interní
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recirkulace nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku
bude nezbytné zajistit dávkování externího organického substrátu, například etanolu.
−

pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem
zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a
aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.

−

je vhodné doplnit bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění zbytkových
koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na filtračním médiu. Tato síta
slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV spojené s únikem kalu
z dosazovacích nádrží. Snížením koncentrace nerozpuštěných látek dojde zároveň i
k zlepšení odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění (CHSKcr, BSK5,
celkový dusík, celkový fosfor).

−

zajistit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie,
dlouhodobé přerušení přívodu el. energie apod.) nedojde k vytékání nečištěných
odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, dostatečná retenční
kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu odpadních vod na
jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.).

−

objekt ČOV řešit jako otevřený system, jež umožní dle informace provozovatele
stávající ČOV dostatečné chlazení odpadních vod.

−

v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická
teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě
vody vypouštěné do Dobrovízského potoka. Maximální teplota vody po smíchání
s pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma
médii jsou stanoveny v nařízení Vlády č. 71/2003 Sb.

−

pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či
splaškové odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody
nebo nečekaného havarijního stavu je vhodné mít k dispozici otevřený náhradní
retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru
ČOV minimálně řádově desítky minut navíc.

•

Zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (min. 2-krát ročně, jaro, podzim)
v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do Dobrovízského potoka
(několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV).

•

Zajistit pravidelný monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na
období s nízkým průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také
přímo na odtoku z ČOV před napojením na Dobrovízský potok.
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•

Získaná data z monitoringu pravidelně poskytovat orgánům ochrany přírody.

•

V případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s
realizací hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve spolupráci
s provozovatelem ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení stavu.

•

Připravit administrativní opatření (návrh obecní vyhlášky, návrh kanalizačního řádu), jež
stanoví pravidla pro řešení případného hromadného vypouštění bazénové vody
v prostoru zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení objemu
vypouštěné bazénové vody do splaškové kanalizace apod.). Technické detaily
administrativního opatření je vhodné připravit na základě diskuse s provozovatelem ČOV,
resp. využití zkušeností s provozem ČOV, tak aby bylo dosaženo požadovaných
standardů čištění vod.

•

Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání zimní chemické údržby (solení) komunikací v prostoru navržené zástavby.

•

Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání insekticidů a dalších chemických prostředků k hubení hmyzu v prostoru příkopů
a dalších retenčních objektů v rámci navržené zástavby.
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