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Přehled použitých zkratek
BPEJ
BRKO
ČIŽP
ČHMÚ
ČR
ČSN
EIA
HG
IG
KHS
k.ú.
LBC
LBK
LPF
MÚ
MŽP ČR
N
NPÚ
NV
O
OI
OÚ
OŽPaZ
PD
POV
PUPFL
RB
TKO
ÚPD
ÚSES
VKP
ZCHÚ
ZPF
ŽP



 bonitní půdně ekologické jednotky
 biologicky rozložitelné komunální odpady (složky KO)
 Česká inspekce životního prostředí
 Český hydrometeorologický ústav
 Česká republika
 Česká státní norma
 Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)
 hydro-geologický (průzkum)
 inženýrsko geologický (průzkum)
 Krajská hygienická stanice
 katastrální území
 lokální biocentrum
 lokální biokoridor
 lesní půdní fond
 městský úřad
 Ministerstvo životního prostředí České republiky
 odpady kategorie nebezpečné
 Národní památkový ústav
 Nařízení vlády
 odpady kategorie ostatní
 občanská iniciativa; oblastní inspektorát
 obecní úřad
 odbor životního prostředí a zemědělství (Krajský úřad Středočeského kraje)
 projektová dokumentace
 plán organizace výstavby
 plochy určené k plnění funkcí lesa
 referenční (výpočtový) bod
 tuhé komunální odpady
 územně-plánovací dokumentace
 územní systém ekologické stability
 významný krajinný prvek
 zvláště chráněné území
 zemědělský půdní fond
 životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č.
124/2008 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru

Obytný soubor Na Máchovně
zpracovaná firmou AMEC s.r.o., týmem pod vedením Ing. Stanislava Postbiegla, držitele
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97 ze dne 22.4. 1997, prodlouženého dne
11.8. 2006 rozhodnutím MŽP č.j. 46513/ENV/06). Dokumentace byla zpracována v období listopad
2009 – únor 2010.
Dokumentace byla oznamovatelem, firmou Red Residences (Beroun), a.s., předložena ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., na základě závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského
kraje, který je podle zákona příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 2
zákona s tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle zákona byla
stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí č.j.: 45335/ENV/06 vydaného dne 7.7.2006.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:


zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;



vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;



vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posuzovaným záměrem je výstavba obytného souboru v Berouně, sestávajícího z 11 bytových
domů, objektu mateřské školy, 46 řadových rodinných domů a související dopravní a technické
infrastruktury včetně terénních a sadových úprav.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 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 na celou stavbu“
Stavba je situována v proluce zastavěné části západního sektoru města Beroun, na pozemku o
rozloze cca 7,8 ha, jižně od ulice Na Máchovně. Na západě sousedí se stávající i plánovanou
zástavbou rodinných a bytových domů, na jihu s objekty firem Kverneland a Lidl u Plzeňské ulice a
na východě se stávajícím panelovým sídlištěm u ulice Košťálkova. V současné době je území
záměru zemědělsky obhospodařováno.
Záměr výstavby obytného souboru v dané lokalitě je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací města Berouna, schválenou dne 24.9.2001, doplněnou obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2001 a změnou č. 11 schválenou dne 14.3.2005. Plochy určené k zástavbě mají
předepsané funkční využití BH – bydlení hromadné, BI.1 – bydlení individuální městského typu,
SM – smíšené využití městského typu, OV – obslužná sféra, ZS – zeleň sídelní – veřejná, parky a
S.zou – smíšená krajinná zóna.
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Navržený obytný soubor je rozdělen do dvou částí. V 1. etapě výstavby bude realizován bytový
objekt BD-01 se souvisejícími zpevněnými plochami dopravní infrastruktury a sadovými plochami.
Ve 2. etapě bude ve střední a jižní části pozemku vybudováno 10 bytových domů označených
v projektu BD-02 až BD-11, objekt MŠ a 46 řadových domů označených jako RD-01 až RD46 a
následné terénní úpravy a výsadba zeleně.
Umístění staveb vychází ze svažité konfigurace terénu. Ve shodě s členěním lokality na plochy
funkčního využití území a vedením nových komunikací v areálu budou podél severního okraje a v
západní a jižní polovině souboru umístěny bytové domy o 3 až 4 nadzemních podlažích a 1 až 2
podlažích ustupujících. Výška domů bude gradovat v severní partii území tak, aby vyvážila hmotu
12-podlažních věžových panelových objektů stávající zástavby při východní hraně stavebního
pozemku. V návaznosti na výškové řešení již zrealizované komerční zástavby bude v jižní části
celku výška budov klesat až na úroveň 3 nadzemních a 1 ustupujícího podlaží.
Ve střední a severní partii západní poloviny území bude v souladu s požadavky územního plánu
umístěna individuální zástavba městského typu tvořená 5 liniemi řadových domů. Řadové domy
budou mít 1 suterénní podlaží a 2 podlaží nadzemní. Na jih od těchto domů bude umístěn solitérní
2-podlažní objekt mateřské školky.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "Obytný soubor Na Máchovně" zpracovaného
v srpnu 2009, dokumentace vlivů záměru "Obytný soubor Na Máchovně" zpracované v únoru 2010
a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se k technickému řešení
záměru prezentovanému v dokumentaci i k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek
pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název a zařazení záměru
Obytný soubor Na Máchovně

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je následující:
Kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod:

10.6

Název:

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu

Celková kapacita záměru:
Plocha záměru

77 180 m2

Zastavěná plocha bytových domů a MŠ

15 201 m2

Zastavěná plocha řadových RD

4 395 m2

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

26 320 m2

Zeleň na terénu

31 263 m2

Počet parkovacích stání
- bytových domů a MŠ
- řadových domů

991 (z toho 783 v hromadné garáži)
92 (46 v garážích, 46 před garážemi).

Záměr řeší výstavbu obytného souboru v Berouně, sestávajícího z 11 bytových domů, objektu
mateřské školy, 46 řadových rodinných domů a související dopravní a technické infrastruktury
včetně terénních a sadových úprav.

I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Beroun

Katastrální území:

Beroun (602868)

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Red Residences (Beroun), a.s.

I.5. IČ oznamovatele
27085821

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Štěpánská 535/6
120 00 Praha 2
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:





úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová
dokumentace hodnoceného záměru bude reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska
příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění),
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje vlastní textovou část a 6 samostatných příloh:
1 – Grafické přílohy
2 – Hluková studie
3 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví
4 – Inventarizace potenciálně dotčených dřevin
5 – Popis dřevin určených k pokácení
6 – Posudky zastínění
Vlastní textová část obsahuje 67 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4
k zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „Obytný soubor Na Máchovně“ v k.ú. Beroun naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše
citovaného zákona bylo 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 citovanému zákonu,
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
Obytný soubor „Na Máchovně“
bude posuzován podle citovaného zákona.
Dokumentace bude zaměřena především na dopracování okruhů a otázek, které vlastní oznámení uvádí
v některých bodech okrajově, dále těch, na něž upozorňují stanoviska dotčených orgánů, tzn. musí se
vypořádat se všemi uvedenými připomínkami a zaměřit se na níže uvedené oblasti. Jedná se zejména o
připomínky ČIŽP – rozsah kácení, provedení biologického průzkumu (komplexní posouzení dotčených
dřevin), dále připomínky města Beroun – dopravní infrastruktura (úprava cyklostezek), nízká kapacita
mateřské školy (nutné zvýšení počtu míst), třídění odpadů (zvýšení počtu stanovišť), sadové úpravy, odvod
dešťových vod.
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Příslušný úřad požaduje zpracovat podrobnou hlukovou studii, která posoudí vliv hluku na stávající obytnou
zástavbu, požaduje respektovat závazné regulativy ÚP, zaměřit se na protihluková opatření.
Odůvodnění:
Příslušný úřad rozeslal předložené oznámení všem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. V termínu pro vyjádření v průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad obdržel 2
vyjádření samosprávy, 5 vyjádření dotčených orgánů státní správy a 1 vyjádření občanů, zastoupených
Společenstvím vlastníků bytových jednotek 1359 – 60, Beroun. Obdržená vyjádření obsahují zásadní
připomínky, týkající se zejména dopravní obslužnosti a infrastruktury, kácení stromů, biologického
průzkumu, nízké kapacity mateřské školy, odpadového hospodářství a kompenzačních, zejména
protihlukových opatření.
Vzhledem k povaze a rozsahu záměru, jeho umístění i rozsahu vlivů rozhodl příslušný úřad tak, jak je výše
uvedeno.“
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody a ochranu
přírody jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za
běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole se posuzuje obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace a prověřuje se úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Uvádí se zde
nedostatky ve zpracování dokumentace a vyhodnocuje, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení - Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace pro posouzení záměru. Mezi
nejdůležitější patří popis rozsahu a umístění záměru, popis zvažovaných variant a technického
řešení. Jsou zde uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Popis řešení doplňují
grafické (mapové) přílohy dokumentace.
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Hodnocení - Podkapitola Základní údaje obsahuje všechny informace požadované zákonem a je
dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace uvádí jak odůvodnění
potřeby a umístění záměru, tak popis technického řešení záměru.
Popis je doplněn obrázky v textu dokumentace i mapovými přílohami, které dokladují umístění a
prostorové parametry stavby.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za dostačující.
Informace o původním zjišťovacím řízení (z roku 2004) nejsou doplněny o srovnání původního a
aktuálního záměru z hlediska kapacit (plochy, parkovací stání), není uveden rozsah záměru, na
který již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Rovněž informace u kumulaci s jinými
záměry uvádí pouze informace o tzv. 3. etapě (BD-12) a nikoli o okolních záměrech (patrných i
z přiložených situací a územního plánu – Berounské Dvorce, zástavba podél silnice Plzeňská).
Výčet navazujících rozhodnutí se omezuje na územní rozhodnutí a stavební povolení, přičemž je
zřejmé, že potřebných rozhodnutí bude více (např. rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les).
Údaje o vstupech
Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou
záměrem dotčeny. Kapitola obsahuje výčet pozemků dotčených stavbou, uvádí základní informace
(parcelní čísla, druh a způsob využití, BPEJ, výměra). Celková výměra zemědělské půdy určená
k trvalému odnětí ze ZPF činí cca 7,8 ha. Trvalý ani dočasný zábor mimo plochu staveniště není
uvažován.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody v etapě výstavby i
provozu záměru. Jako zdroj vody je uvažováno napojení na stávající vodovodní řad D110 v ul.
Na Máchovně, se zaokruhováním na stávající řad D125 z jihu zájmového území.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin pro výstavbu a provoz posuzovaného záměru. Za provozu se
uvádí potřeba el. energie, zemního plynu a tepelné energie.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí dopravní nároky záměru (doprava v klidu a vyvolané dopravní intenzity).
Celkové dopravní nároky vyvolané záměrem činí 1 300 OA/den na příjezdu a shodný počet na
odjezdu, 30 NA/den na příjezdu a shodný počet na odjezdu.
Stavební doprava je odhadována na desítky vozidel za den, bude upřesněna v dalších etapách
přípravy záměru.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
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V textu kapitoly by bylo vhodné prezentovat údaje o rozdělení dopravy na jednotlivé příjezdové
trasy (komunikace). Tyto údaje jsou částečně uvedeny v části C.II. dokumentace a v hlukové
studii, nicméně zde není znázorněn pentlogram, který představuje grafické znázornění dopravní
sítě s intenzitami dopravy.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem jak
pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu. Vytápění bytových domů a mateřské školy je navrženo
napojením na teplovodní rozvod centralizovaného systému zásobování teplem. Řadové domy
budou vytápěny vlastními zdroji s využitím zemního plynu.
Doprava je charakterizována jako plošný a liniový zdroj znečišťování ovzduší a jsou uvedeny
emise z dopravy vázané na záměr.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Dokumentace neuvádí očekávané navýšení emisí z výroby tepelné energie pro zásobování
bytových domů a MŠ v centrálním zdroji. Pro dopravu jsou uvedeny pouze emisní faktory,
nikoli absolutní hodnoty emitovaných látek. Dále se popis emisí z dopravy podrobněji nezabývá
plošnými zdroji (parkoviště) ani garážemi pod jednotlivými objekty.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných v průběhu
výstavby a provozu záměru. Jsou uvedeny základní informace o produkci splaškových i
srážkových vod a způsob nakládání s těmito vodami. Veškeré odpadní splaškové vody budou
odváděny do stávající jednotné kanalizace a dále na ČOV Beroun. Srážkové vody budou částečně
zasakovány a částečně odváděny rovněž do jednotné kanalizace. Podmínky pro detailní řešení
nakládání se srážkovými vodami budou definovány na základě podrobného IG a HG průzkumu
lokality.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpady
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru a za jeho provozu.
Pro etapu výstavby je uváděn přehled očekávaných odpadů a možnosti jejich odstraňování. Pro
fázi provozu je uveden výčet odpadů a proveden návrh a posouzení počtu odpadních nádob, jak
pro současný stav, tak pro výhled. Dále je uveden rozbor frekvence odvozu odpadů pro jednotlivé
typy kontejnerů (odpadů).

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Hluk a vibrace
Dokumentace uvádí stručný popis zdrojů hluku při výstavbě i za provozu. Se záměrem je spojena
zejména automobilová doprava, která bude dominantním zdrojem hluku. Ostatní zdroje (VZT,
klimatizace apod.) nejsou podstatné.
Zdroje hluku jsou podrobněji popsány v příloze dokumentace č. 2 – Hluková studie.
Vliv vibrací je vyloučen. Zdroje záření nebudou využívány.
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Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Informace o zdrojích hluku v této kapitole jsou poměrně stručné, neuvádí se zde
počet ani doba provozu jednotlivých zdrojů. Potřebné informace jsou obsaženy v hlukové studii,
která je přílohou dokumentace.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace v této kapitole uvádí popis území a jeho základních charakteristik. Z hlediska
nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území lze konstatovat:
1. Územní systém ekologické stability - není dotčen.
2. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 - v dotčeném území nejsou
situovány.
3. Významné krajinné prvky - nejsou dotčeny.
4. Kulturní památky a archeologie – kulturní ani historické památky nejsou v území situovány,
na základě znalosti lokality lze očekávat výskyt archeologických nálezů.
5. Celková zátěž území - dokumentace uvádí, že území záměru není zatěžováno nad míru
únosného zatížení.

Hodnocení - Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí
v zájmovém území záměru. V textu jsou podány podstatné informace v požadovaném rozsahu.
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona a obsahuje potřebné informace.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní informace o kvalitě ovzduší v zájmovém území a stručnou
klimatickou charakteristiku území. Území města Beroun spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Podle výsledků prováděných měření se kvalita ovzduší pohybuje u NO2 s rezervou pod
úrovní platného limitu, u PM10 dochází k překračování limitu u maximálních denních koncentrací.
Z hlediska emisí je nejvýznamnějším zdrojem automobilová doprava a lokální zdroje vytápění.

Hodnocení - Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace uvádí základní údaje o zdrojích hluku a hlukové zátěži v dotčeném území. Hluková
situace je daná zejména hlukem z provozu a pozemních komunikacích v širším okolí – dálnice D5
a silnice II/605. Významné průmyslové zdroje se v lokalitě neuplatňují.
Podle výsledků hlukové studie lze konstatovat, že v území jsou za současné situace plněny
hygienické limity pro denní i noční dobu.
Jiné závažné fyzikální či biologické faktory nejsou uváděny.

Hodnocení - Informace o hlukové zátěži území lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách na území výstavby. Je popsána
hydrologická situace území s povodím dotčených vodních toků. Oblast je chudá na povrchovou i
podzemní vodu a nejsou zde významnější vodní zdroje.
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Úroveň hladin podzemní vody se pohybuje od 0,2 - 1 m pod terénem (severovýchodní okraj
plochy) po 3 – 5 m v severní a střední části zájmového území. V průběhu roku úroveň hladiny silně
kolísá v závislosti na srážkách.

Hodnocení - Informace o povrchových a podzemních vodách lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
Půda
Záměr je situován na plochách zemědělské půdy, plochy určené k plnění funkcí lesa nejsou
dotčeny. Dokumentace uvádí základní charakteristiky dotčených půdních představitelů na základě
BPEJ, půdy jsou zařazeny do II. a V. třídy ochrany ZPF.

Hodnocení - Informace o půdách v zájmovém území lze považovat za dostačující. Na upřesnění
(za účelem posouzení míry zásahu do zemědělské půdy) by bylo vhodné uvádět rozsah či podíl
půd v jednotlivých třídách ochrany.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí závěry rešeršní práce pro vymezené staveniště. Uvádí základní geologickou
charakteristiku území a popis geologických poměrů. Jsou popsány základní typy a charakter
podložních vrstev.
Dokumentace uvádí hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických podmínek
zájmového územní. Vlivem vybudování kanalizační stoky došlo ke zdrénování části území
z přilehlé části štěrkové terasy. V severní části staveniště nelze vyloučit občasný výskyt napjaté
hladiny podzemní vody se značnou proměnlivostí v průběhu roku.
Záměr nezasahuje na území ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území ani
dobývacích prostorů.
Horninové prostředí je zařazeno jako středně až vysoce propustné pro plyny, radonové riziko je
označeno jako vyšší.

Hodnocení - Informace o horninovém prostředí a přírodních zdrojích lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna, krajina
Dokumentace uvádí informace o území z hlediska biogeografického s popisem dotčených jednotek
– Karlštejnský bioregion, Křivoklátský bioregion. Na území nezasahují prvky ÚSES žádné úrovně,
není zde žádný VKP ani ZCHÚ.
Flóra a fauna území jsou popsány na základě provedených průzkumů území. Nejvýznamněji bude
dotčena vegetace na okrajích území, kterou bude nutné odstranit v rámci výstavby záměru.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů nejsou v území zjištěny ani registrovány.

Hodnocení - Dokumentace obsahuje popis potřebných charakteristik a uváděné informace lze
považovat za dostačující. Bez připomínek.
Krajina
Dokumentace uvádí krajinou charakteristiku dotčeného území, které je za současné situace
výrazně poznamenáno urbanizací. Jde o stávající zástavbou na východě, západě i na jihu
zájmového prostoru i další technické stavby v okolí (silniční komunikace, průmyslové areály atd.).

Hodnocení – Popis krajiny a jejího stavu lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
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Hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. V prostoru záměru nejsou situovány žádné
památkové objekty ani drobná solitérní architektura. Centrum města je vyhlášeno jako městská
památková zóna.
Dokumentace uvádí výskyt známých archeologických lokalit v okolí záměru. Území Berounska
představuje již od pravěku vyhledávanou sídelní oblast, kde je poměrně značný výskyt
archeologických nálezů. V širším okolí proběhlo několik archeologických průzkumů, které odhalily
řadu pozůstatků z různých období (především pravěkých kultur).

Hodnocení – Popis hmotného majetku a památek lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Dopravní a jiná infrastruktura
Dokumentace uvádí popis dopravní infrastruktury a počtech vozidel na dotčených komunikacích.

Hodnocení – Popis dopravní a jiné infrastruktury lze považovat za dostačující. Vhodné by bylo
doplnění o grafické znázornění dopravní infrastruktury a pentlogramy dopravy, jak pro současný
tak pro výhledový stav.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace se omezuje na konstatování, že nebyly zjištěny žádné závažné problémy v kvalitě
životního prostředí, které by vylučovaly možnost umístění záměru a že nedojde k jeho
neúnosnému zatížení.

Hodnocení - Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je provedeno poměrně
stručně bez rozboru jednotlivých složek životního prostředí. Se závěry hodnocení uvedeného v
dokumentaci lze však souhlasit bez zásadních připomínek.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Dokumentace hodnotí vlivy na obyvatelstvo v oblastech:
a)
b)
c)

vlivy na zdraví obyvatel,
sociální a ekonomické důsledky,
začlenění stavby, faktory pohody.

Vlivy na zdraví obyvatel
Dokumentace hodnotí vlivy na veřejné zdraví pomocí metodiky hodnocení zdravotních rizik.
Hodnocení vychází z platných metodických postupů a zabývá se vlivy hluku. Posouzení je
předmětem samostatné přílohy č. 3 Posouzení vlivů na veřejné zdraví.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví vychází ze zpracované hlukové studie, která stanovuje hodnoty
hlukové zátěže pro jednotlivé varianty a typy zdrojů. Z provedených výpočtů vyplývá, že realizace
záměru je spojena s významnou změnou akustického tlaku A pro hluk z dopravy, zejména u domů
na okraji současné zástavby.
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Pro většinu dotčených hlukově chráněných prostor v lokalitě dosahuje hluk z dopravy prahových
hodnot zejména obtěžování a rušení hlukem ve spánku pro průměrně citlivou populaci. Podíl osob
obtěžovaných hlukem se vlivem vyvolané dopravy zvýší řádově v jednotkách procent, u silně
obtěžovaných obyvatel činí tento nárůst cca 1%, což může představovat řádově jednotky jedinců.
Tuto záměrem vyvolanou změnu podílu silně obtěžovaných obyvatel je tedy možno
charakterizovat za nevýznamnou a subjektivně nepostřehnutelnou. Významnější změna na hranici
subjektivního vjemu je očekávána u stávajících bytových domů bezprostředně sousedících
s plochou záměru, která ve stávajícím stavu představuje velmi klidnou lokalitu. Plnění hygienických
limitů je však u těchto objektů spolehlivě dosažitelné.
Z hlediska možného ovlivnění veřejného zdraví je posuzovaný záměr přijatelný.
Sociální a ekonomické důsledky
Dokumentace konstatuje, že realizace záměru vyvolá v této oblasti mírně pozitivní důsledky,
z hlediska velikostí malé.
Začlenění stavby, faktory pohody
Záměr nepředstavuje negativní změnu charakteru místa ani krajinného rázu či vizuálních vjemů.
Negativní ovlivnění faktorů pohody není očekáváno.

Hodnocení - Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby; s uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Dokumentace se nezabývá podrobněji sociálními důsledky, ani ovlivněním faktoru pohody, které
patří do oblasti vlivů na obyvatelstvo.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší popisnou formou s tím, že vliv provozu na imisní situaci
bude nízký. Zásobování bytových domů a mateřské školy tepelnou energií bude z centrálního
systému, vlastní zdroje budou pouze v řadových domech. Vliv dopravy bude úměrný počtu vozidel
a nebude příčinou překračování imisních limitů.

Hodnocení - Popis vlivů na ovzduší je proveden popisnou formou, jejíž využití lze akceptovat u
záměrů, u kterých nelze očekávat významné vlivy na kvalitu ovzduší.
Dokumentace se nijak nezabývá nutným navýšením výroby tepelné energie u centrálního zdroje,
na který budou objekty napojeny, případně výkonovými parametry tohoto zdroje s možnou
rezervou pro napojení navrhované výstavby. Ve špičkových odběrech se jedná o 2,8 MW, což
není zcela zanedbatelná hodnota. V další etapě přípravy záměru je třeba doložit kapacitu
centrálního zdroje tepelné energie.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku v příloze č. 2 - Hluková studie.
Na základě provedených výpočtů se uvádí, že za současné situace se hluková zátěž pohybuje od
cca 34 – 56 dB(A) ve dne a cca 26 – 48 dB(A) v noci. Po uvedení do provozu jsou vypočtené
hodnoty hladin hluku v rozmezí cca 32 – 58 dB(A) ve dne a cca 24 – 49 dB(A) v noci. Navýšení
hladin hluku u stávajících objektů podél stávajících komunikací dosahuje hodnot do 1,2 dB.
Navýšení hladin hluku u stávajících objektů v klidovém prostředí dosahuje max. 15 – 18 dB.
Uvedený nárůst se týká výpočtových bodů, kde jsou za současné situace velmi nízké hladiny
hluku, na okraji stávající zástavby. V těchto bodech lze i přes uvedený nárůst očekávat dodržení
limitních hodnot hluku pro denní i noční dobu. Totéž platí i v ostatních bodech, ve kterých je
stávající zátěž podstatně vyšší, nicméně nárůst hladin hluku je očekáván nízký.
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Další fyzikální a biologické vlivy nejsou předpokládány.

Hodnocení - Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z uvažovaných
zdrojů. S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení
považovat za přijatelný a dostačující.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik - dokumentace hodnotí vliv na
odvodnění oblasti jako nevýznamný; podmínkou je realizace záměru tak, aby v maximální míře
docházelo k zasakování srážkových vod.
Vliv na jakost povrchových vod - ovlivnění kvality povrchových vod je hodnoceno jako
zanedbatelné, veškeré odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizací na komunální ČOV.
Vliv na podzemní vody
Vliv na podzemní vody - ovlivnění hydrologického režimu na ploše staveniště není očekáváno.
Riziko znečištění podzemních vod v případě havarijní situace je hodnoceno jako nízké.
Vliv na vodní zdroje - není očekáván.

Hodnocení - Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako málo
významné až nevýznamné; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí zábor zemědělské půdy jako akceptovatelný, z hlediska ochrany půd nejsou
vůči záměru a jeho poloze žádná zásadní omezení.
Stavbou nedojde k dotčení ploch určených k plnění funkcí lesa.

Hodnocení - S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace hodnotí vlivy na horninové prostředí jako zanedbatelný a nevýznamný. Vlivy na
přírodní zdroje jsou vyloučeny. Ostatní možné faktory nejsou v daném úseku významné. Pro návrh
protiradonových opatření bude nezbytné provedení přímého měření radonového indexu.

Hodnocení - Posouzení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje odpovídá charakteru
záměru a zájmového území. Bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – dojde ke kácení dřevin v počtu desítek kusů na okrajích staveniště v blízkosti
obytných domů. Součástí záměru je náhrada novými výsadbami na volných plochách a podél
komunikací. Dále bude vybudován přístupný křovinatý lesík o výměře 2 200 m2, který vytvoří
přirozenou dominantu území.
Vlivy na faunu – významné vlivy nejsou očekávány, dojde k zásahu na málo pohyblivé druhy a
půdní faunu, a dále ke ztrátě biotopu pro některé druhy vázané na zemědělské plochy. Ztráta bude
nahrazena na okolních zemědělských plochách.
Vlivy na významné krajinné prvky - v zájmovém území stavby se VKP nenacházejí a nejsou
dotčeny.
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Vlivy na územní systém ekologické stability - v zájmovém území stavby se prvky ÚSES
nenacházejí a nejsou dotčeny.
Vlivy na zvláště chráněná území - v zájmovém území stavby se ZCHÚ nenacházejí a nejsou
dotčena.

Hodnocení - Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází zejména z charakteru zájmového
území a absence většiny předmětů ochrany přírody a krajiny na dotčené ploše i v jejím
bezprostředním okolí; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinu je hodnocen jako nevýznamný. Základním aspektem je současný charakter
zastavěného území města, kde se uplatňují především urbanistické a kulturní hodnoty.
Návrh vychází z podmínek definovaných územním plánem města a okolní zástavbou. Vlastní
záměr je navržen tak, aby svým charakterem odpovídal okolní zástavbě a umožnil nenásilné
začlenění do daného prostoru.

Hodnocení - Posouzení vlivů na krajinu odpovídá charakteru záměru a zájmového území, se
závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architektonické památky nebudou záměrem dotčeny.
V případě narušení archeologické struktury bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
Možnost nálezů archeologických objektů není s ohledem na okolní nálezy vyloučena.

Hodnocení - S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob
hodnocení lze považovat za dostačující.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí celkové navýšení dopravních intenzit na komunikacích dotčeného území.
V porovnání se současným zatížením lze očekávat zvýšení dopravních intenzit o 20 – 40 % a to
v místech dopravního napojení záměru. V širší dopravní síti pak dojde k rozptýlení vyvolané
dopravy a navýšení intenzit se zde významně neprojeví.

Hodnocení - S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob
hodnocení lze považovat za dostačující. Pro názornost by bylo vhodné uvádět pentlogramy
dopravních intenzit.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro základní složky a faktory životního
prostředí (ovzduší, hluk). Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a
významné negativní důsledky na jednotlivé složky životního prostředí ani není očekáváno zvýšení
zdravotních rizik či narušení faktorů pohody obyvatel.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení - S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Hodnocení
využívá závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
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Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možnost vzniku havarijních situací spojených zejména s požárem a dopravní
nehodou. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Záměr
bude navržen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.

Hodnocení - Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby dostačující.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na
veřejné zdraví a vlivy hluku na základě standardních postupů a metodik. Výsledky těchto
studií lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Obytný soubor Na Máchovně“ v jedné projektové aktivní
variantě. Jiné varianty řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.

Hodnocení - Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Varianta posuzovaná v dokumentaci je v souladu s platným Územním
plánem města Berouna.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení - Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba obytného souboru Na Máchovně na území města Beroun.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Vlastní záměr není zdrojem významných
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, ani není zdroje významnějšího
znečišťování či poškozování životního prostředí.
Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí a
veřejného zdraví.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
→ dopravní řešení obsluhy nového bytového komplexu včetně vedení tras MHD a připojení na
veřejné komunikace;
→ problematika hluku, zejména zvýšení hlukové zátěže u stávající bytové zástavby a
dodržení platných limitů;
→ problematika zastínění stávajících bytových objektů plánovanou výstavbou;
→ kácení stávajících dřevin a nové výsadby jako součást realizace záměru;
→ problematika nakládání s odpady – umístění kontejnerů na odpad.
Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na dopravní, urbanistické a
architektonické řešení záměru. Výstupy do okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk, …) lze
očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené platnými právními předpisy.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru.
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v rámci realizace a provozu záměru.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky návazných správních řízení ve
smyslu složkových zákonů na ochranu životního prostředí a stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze postprojektové analýzy, kdy
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů záměru z hlediska
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření
vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D. IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je v
návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
respektování navrženého urbanistického konceptu schváleného zástupci města Beroun, a dále
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod a ochraně před nadměrným hlukem.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro příslušný
úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který je
součástí tohoto posudku.



Posudek - EIA

strana : 20

Obytný soubor Na Máchovně

A.M.-Ekologické inženýrství

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze č. 1 posudku v plném znění.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření k oznámení jsou podrobně
vypořádána v závěru zjišťovacího řízení a komentována v dokumentaci.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MBE 12964/2010/ŽP-Bic ze dne 25.3.2010
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, nemá k předložené dokumentaci
vlivů záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ na životní prostředí námitek.
Nevyžaduje další komentář.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pracoviště Beroun
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 11404 – 2.5/2010/Be ze dne 31.3.2010
Po prostudování předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí MUDr.
Bulvasová konstatuje, že v důsledku navrženého prodloužení Třídy Míru dojde u
stávající zástavby k dramatickému zvýšení hladiny hluku, a to nejen v denní, ale i
noční době, což prokázala zpracovaná hluková studie. Přestože toto studie
prokázala, nejsou v dokumentaci řešeny jiné varianty na příjezd, včetně vedení
MHD do nové lokality, kromě jediné, tj. prodloužení Třídy Míru. To považuje za
nedostatek dokumentace.
Domnívá se, že hluk z nově navrhované komunikace s křižovatkou a s odbočovacím
pruhem bude u nejbližšího bytového domu č.p. 1358-60 překračovat povolené
limity hluku, neboť odstupová vzdálenost je pouze 10,45 m. V hlukové studii se
výpočet pohybuje tak blízko limitu a v dokumentaci není uváděna chyba výpočtu, že
z toho nelze vyvodit, že limity hluku budou skutečně dodrženy.
Nelze vyloučit, že nový stav bude, vzhledem k současnému stavu, ….. předmětem
stížností obyvatel přilehlých obytných domů na obtěžování hlukem. Uvažovaný
enormní nárůst hluku v noční době by s jistotou přispěl ke zhoršení kvality spánku
a k možnému vzniku s tím souvisejících zdravotních problémů, ovlivňujících
nervovou činnost a vegetativní systém organizmu (např. vzestup tepové frekvence a
krevního tlaku).
Vzhledem k výsledkům hlukové studie nelze, z hlediska zdraví obyvatel před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, souhlasit s navrhovaným prodloužením Třídy
Míru.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s připomínkami v tom, že záměr vyvolá značný nárůst hluku u
stávajících objektů na okraji současné zástavby. Navýšení hluku je o výrazné zejména proto, že se
za současného stavu jedná o hlukové klidné lokality, bez přímého ovlivnění okolními zdroji hluku,
mezi nimiž je nejvýraznější automobilová doprava.
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Dokumentace navíc některé informace uvádí pouze v technické podobě bez přiblížení přístupnou
např. grafickou formou, která by přispěla ke správné interpretaci uváděných informací. Nejvyšší
vyvolaná dopravní zátěž v hodnotě 1 295 osobních vozidel za 24 hod a 30 těžkých vozidel za 24
hod prochází po navrženém prodloužení Třídy Míru a dále po ul. Plzeňské (silnice II/605). Na
ostatních příjezdových komunikacích (ul. Košťálova, Pod Homolkou, Na Máchovně) je vyvolaná
intenzita dopravy ve výši 800 OA a 3-5 NA za 24 hod.
Uvedená hodnota dopravní intenzity 2 970 OA a 87 NA na ul. Košťálova je současný stav
stanovený na základě sčítání dopravy ŘSD - Košťálova v úseku ul. Plzeňská a Třída Míru (jižní
úsek ul. Košťálova).
Z uvedených hodnot je zřejmé, že doprava pro navržený obytný soubor po Třídě Míru představuje
cca 50 % celkové dopravní intenzity vyvolané posuzovaným záměrem. Navržený obytný soubor je
napojen ze všech reálných směrů – z východu prodlouženou Třídou Míru, ze severu napojením do
ulice Na Máchovně a Pod Homolkou, a ze západu napojením na komunikaci v rámci nové
zástavby „Berounské Dvorce“ (ul. Hamplova). Napojení do ul. Plzeňská bude tedy realizováno ze
dvou směrů – jednak ul. Košťálova a jednak prodloužením ul. Konečná.
Dokumentace uvádí, že záměr povede ke změně míry obtěžování i míry rušení hlukem ve spánku.
U nejvíce exponovaných míst lze očekávat obtěžování hlukem v rozmezí 30 – 45 % obyvatel
(oproti současné situaci s rozmezím 20 – 40 %). Podíl obyvatel s výraznými pocity obtěžování
však vzroste pouze o necelé 1 % z celkového počtu obyvatel dotčených objektů (odhadem cca 300
osob).
Z hlediska míry rušení hlukem ve spánku je změna u nejvíce exponovaných objektů hodnocena
jako nízká. U ostatních objektů (na okraji současné zástavby) dochází ke znatelnějšímu posunu
míry rušení hlukem ve spánku, který se však obdobně jako míra obtěžování ve dne vztahuje pouze
k malému počtu dotčených obyvatel a vzhledem k očekávanému dodržení platných limitů je tento
vliv hodnocen jako akceptovatelný.
Vlivem dopravy v ul. Třída Míru budou nejvíce postiženy objekty reprezentované výpočtovými body
6 a 9. Hodnoty celkových hladin hluku jsou zde stanoveny ve výhledu po realizaci celého záměru
na hranici platných limitů jak pro denní tak i pro noční dobu. Přesnost výpočtu je v hlukové studii
uvedena jako II. třída přesnosti (+/- 2 dB, viz str. 4 studie). V tomto pásmu jsou všechny vypočtené
hodnoty pod úrovní uvažovaných limitů. Vliv samotného záměru je pak ve většině výpočtových
bodů se značnou rezervou podlimitní, ve 4 výpočtových bodech (4, 8, 20 a 42) se pohybuje
v pásmu nepřesnosti nad uvažovanými limity.
Limit 70/60 dB (den/noc) je uváděn u výpočtu celkových hladin hluku, ve kterém jsou zahrnuty
všechny významné současné zdroje hluku včetně dálnice D5 a silnice II/605. Ve výpočtech
hlukového zatížení pouze dopravou vyvolanou záměrem se uvažují limity 55/45 dB (celodenní
zátěž), resp. 50/40 dB (8 nejhlučnějšího hodin ve dne a 1 nejhlučnější hodina v noci). Stanovení
nejvyšších přípustných hodnot hluku v dané lokalitě je v kompetenci příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Vyloučení prodloužení Třídy Míru jako jedné z příjezdových komunikací do navržené zástavby
obytného souboru Na Máchovně by znamenalo zásadní zásah do dopravních vztahů a podstatné
zhoršení hlukové situace v okolních stávajících i navrhovaných komunikací. Návrh vychází z platné
územně plánovací dokumentace a za podmínek bezpodmínečného respektování platných
právních předpisů lze s tímto návrhem souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou formulovány podmínky související s výhledovým hlukovým zatížením
podél prodloužené Třídy Míru:
 Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení dopravy v obytném souboru Na Máchovně a navazujících
komunikacích, včetně tras MHD. Trasy MHD by měly vycházet z potřeb obyvatel dané části města a
z dohody jednotlivých stran (obyvatel, zástupců města, provozovatele MHD). Součástí dopravního řešení
bude dopravní model, který bude specifikovat dopravní zatížení na jednotlivých komunikacích pro
současný stav i výhledové situace. Model bude vycházet z aktuálního stavu dopravy a z územního plánu
města a bude podkladem pro zpracování detailní hlukové studie.
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 Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie, která prověří hlukové zatížení v místech,
u nichž je očekáváno dosažení hladin hluku v blízkosti stanovených nejvyšších přípustných hodnot při
započtení nepřesnosti výpočtu. V případě, že v těchto místech bude výpočtem potvrzeno možné
překračování limitů hluku, budou navržena technická a organizační opatření k zajištění snížení hlukové
zátěže pod úroveň platných limitů. Výsledky detailní hlukové studie i návrh případných opatření bude
projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
 U objektů, kde bude hlukovou studií signalizován nejvyšší nárůst hluku (podél prodloužené Třídy Míru,
č.p. 1358 – 1360, č.p. 1362), budou po dohodě s majiteli těchto objektů (bytů) navržena opatření
k zajištění akustické pohody. Návrh těchto opatření bude součástí záměru, opatření budou realizována
společně se stavbou obytného souboru.
 Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie pro etapu výstavby záměru. V rámci
studie budou navržena taková technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických
limitů hluku v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp.
nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí staveniště po dobu výstavby.
 Do 1 roku od dokončení výstavby obytného souboru Na Máchovně bude provedeno kontrolní měření
hlukové zátěže u objektů ovlivněných hlukem z dopravy. V případě překročení stanovených limitů
budou navržena a realizována dodatečná opatření směřující jak ke snížení hlukové zátěže (technická i
organizační), tak ke zlepšení akustických stavebně-technických parametrů dotčených objektů. Výsledky
měření i návrh případných opatření bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0908386.002/10/PKJ ze dne 24.3.2010
Oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek.
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na životní
prostředí připomínky.
Nevyžaduje další komentář.

V.2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Město Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Vyjádření k dokumentaci, č.j. MBE 19160/2010/ÚPRR-HoZ ze dne 12.4.2010
Město Beroun nemá zásadních námitek k dokumentaci vlivů záměru „Obytný
soubor Na Máchovně“ v k.ú. Beroun na životní prostředí.
Podmínky města (navýšení kapacity MŠ, doplnění tříděného odpadu a zpracování
hlukové studie) jsou v dokumentaci řešeny.
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Sadové úpravy a vodní hospodářství bude podrobně řešeno v územním a stavebním
řízení.
Nevyžaduje další komentář.

V.3. Vyjádření veřejnosti
Společenství vlastníků bytových jednotek, Košťálkova 1358 - 1360, Beroun
Vyjádření k dokumentaci ze dne 5.4.2010
1. V dokumentaci je uvedeno, že bytový dům č.p. 1358-1360 nebude mít nově
prosluněna 2 okna v 2.NP a ve 3.NP na západní fasádě. V dokumentaci se uvádí,
že v době zpracování posudku nebyla známa dispozice tohoto objektu a na
základě zkušeností se předpokládalo, že se nejedná o pobytové místnosti. Ve
skutečnosti se jedná o okna obývacích pokojů. Jak je možné, že si zpracovatel
posudku nezjistí potřebné informace, aby mohl udělat objektivní závěr?
Argument, že spolu nekomunikují projektanti investičních akcí „Berounské
Dvorce a „Na Máchovně“ pro ně není argumentem.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s připomínkou týkající se neznalosti dispozice bytů v
posuzovaném objektu (bytový dům č.p. 1358-1360). Autor hodnocení vlivu na zastínění zástavby
by měl dispozici u stávajících objektů zjistit. S tímto problémem však nijak nesouvisí neznalost
detailního řešení sousední investiční akce „Berounské Dvorce“. Zde autor hodnocení pouze
upozorňuje na neznalosti, které limitují závěry jeho hodnocení a tím dává příslušným správním
úřadům informace, které jsou pro další přípravu a navazující správní řízení obou akcí nezbytné.
Je zřejmé, že posouzení zastínění vlivem nové zástavby (jak pro novou, tak pro stávající zástavbu)
bude nezbytné provést v detailním řešení v navazující etapě přípravy záměru, a v případě dopadu
na stávající zástavbu provést dílčí úpravy u navrhovaných staveb. U navrhovaných staveb lze
nedostatečně prosluněné prostory deklarovat jako nebytové a s tím navrhnout jejich vhodné
využití, v případě stávajících staveb je nutné respektovat požadavky platných předpisů.
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:
 Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizace posouzení zastínění stávající i navrhované zástavby
na základě aktuálních projektových podkladů pro předmětnou stavbu (posuzovaný záměr) i okolní
plánované záměry (pokud budou známy potřebné parametry). U stávajících objektů bude respektováno
současné využití jednotlivých místností ovlivněných navrhovanými stavbami a zajištěno jejich oslunění
dle platných předpisů.
2. Dokument řeší protihluková opatření pouze vůči nové výstavbě, ale neřeší
protihluková opatření vůči stávající bytové zástavbě. Není řešena varianta,
jakým způsobem bude řešena ochrana obyvatelstva před hlukem, pokud výpočty
v uvedené hlukové studii nevyjdou (denní a noční limity). Není jasné, z jakého
důvodu jsou u nové výstavby brány denní limity hluku 55 dB a u stávající
zástavby (bytové domy 1356-57, 1358-60 a 1361-62), kde se silnice teprve bude
budovat, je počítáno s jinými limity hluku – denní limit 70 dB a noční limit 60
dB.
Navrhovaná protihluková opatření se týkají zejména stavebně-technického řešení nových objektů,
zásah do stavebně-technických vlastností stávajících staveb je značně omezený a je vázán na
případné nedodržování stanovených limitů hluku.
Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (hlukových limitů) je v kompetenci příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví. Limity, které uvádí zpracovatel hlukové studie, vycházejí
z platné legislativy a slouží pro srovnání současného i výhledového stavu s očekávanými
přípustnými limity. Hodnoty 70/60 dB (den/noc) jsou uvažovány pouze pro výpočet nulové varianty
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(současný stav) a pro výpočet celkových hladin hluku při zohlednění všech významných zdrojů
hluku v území, včetně stávajících komunikací (dálnice D5, silnice II/605, místní a městské
komunikace stávající i navrhované). U výpočtu hladin hluku z dopravy vlastního záměru jsou
uvažovány limity 55/45 dB (den/noc), resp. 50/40 dB (den/noc), a to ve všech výpočtových bodech
reprezentujících jak nové objekty, tak i stávající zástavbu.
V návrhu stanoviska je zohledněn požadavek na provedení kontrolních měření hluku u nejvíce
zatížených objektů (ulice Košťálova, křižovatka Košťálova - Třída Míru a prodloužená Třída Míru
ve směru do navrhované zástavby). V případě, že by měření prokázalo překračování stanovených
limitů hluku bude nutné realizovat následná opatření směřující jak ke snížení hlukové zátěže (např.
organizací dopravy (úprava rychlosti, zpomalovací příčné pruhy, preferování jiných přístupových
tras), tak ke zlepšení akustických stavebně-technických parametrů dotčených objektů.
Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení dopravy v obytném souboru Na Máchovně a navazujících
komunikacích, včetně tras MHD. Trasy MHD by měly vycházet z potřeb obyvatel dané části města a
z dohody jednotlivých stran (obyvatel, zástupců města, provozovatele MHD). Součástí dopravního řešení
bude dopravní model, který bude specifikovat dopravní zatížení na jednotlivých komunikacích pro
současný stav i výhledové situace. Model bude vycházet z aktuálního stavu dopravy a z územního plánu
města a bude podkladem pro zpracování detailní hlukové studie.
 Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie, která prověří hlukové zatížení v místech,
u nichž je očekáváno dosažení hladin hluku v blízkosti stanovených nejvyšších přípustných hodnot při
započtení nepřesnosti výpočtu. V případě, že v těchto místech bude výpočtem potvrzeno možné
překračování limitů hluku, budou navržena technická a organizační opatření k zajištění snížení hlukové
zátěže pod úroveň platných limitů. Výsledky detailní hlukové studie i návrh případných opatření bude
projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
 U objektů, kde bude hlukovou studií signalizován nejvyšší nárůst hluku (podél prodloužené Třídy Míru,
č.p. 1358 – 1360, č.p. 1362), budou po dohodě s majiteli těchto objektů (bytů) navržena opatření
k zajištění akustické pohody. Návrh těchto opatření bude součástí záměru, opatření budou realizována
společně se stavbou obytného souboru.
 Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie pro etapu výstavby záměru. V rámci
studie budou navržena taková technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických
limitů hluku v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp.
nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí staveniště po dobu výstavby.
 Do 1 roku od dokončení výstavby obytného souboru Na Máchovně bude provedeno kontrolní měření
hlukové zátěže u objektů ovlivněných hlukem z dopravy. V případě překročení stanovených limitů
budou navržena a realizována dodatečná opatření směřující jak ke snížení hlukové zátěže (technická i
organizační), tak ke zlepšení akustických stavebně-technických parametrů dotčených objektů. Výsledky
měření i návrh případných opatření bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
3. Nově budovaná komunikace prodlužující třídu Míru, která povede právě kolem
našeho bytového domu č.p. 1358-60 ul. Košťálkova a dále kolem bytových domů
č.p. 1356-57 a 1361-62, bude zatížena na 90% veškeré dopravy. Je počítáno, že
denně zde projede 2 900 vozidel. Skutečnost bude ale daleko vyšší, neboť
posuzovatel dokumentace počítá pouze s vozidly obyvatel této nové lokality…….,
ale nepočítá s dalším průjezdem obyvatel Berouna do obchodní zóny A-centrum.
Kromě osobních vozidel bude komunikace zatížena autobusovou linkou MHD.
Nechápou, z jakého důvodu by měla být zatížena ještě v tomto směru, když
zastávka autobusu je 5 minut cesty na třídě Míru. Dopravní obslužnost v nové
bytové zástavbě může být řešena i jiným způsobem, a to….od „traktorky“ ulicí
Na Máchovně. Považují za nesmysl, aby autobusová linka MHD kopírovala cestu
po Plzeňské ulici a o ulici výše – sídlištěm a zatěžovala tak hlukem stávající
bytové domy.
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Komunikace v trase prodloužené Třídy Míru bude zatížena dopravní intenzitou v hodnotě 1 295
OA za 24 hod a 30 NA za 24 hod. Jde o hodnoty průjezdů vozidel v obou směrem dohromady. Na
ul. Košťálova je v současné době 2 970 OA a 87 NA (v obou směrech za 24 hod, dle sčítání ŘSD),
navržený záměr navýší dopravu v ul. Košťálova o 800 OA a 3 NA (v obou směrech za 24 hod),
celková intenzita v ul. Košťálova je pak odhadována na 3 770 OA a 90 NA (v obou směrech za 24
hod).
Z uvedených informací je zřejmé, že komunikací po prodloužené ul. Třída Míru bude probíhat cca
50 % dopravy vyvolané novou výstavbou obytného souboru Na Máchovně. Po ul. Košťálova pak
bude probíhat cca 30 % dopravy vyvolané novou výstavbou.
Co se týče dopravy do obchodní zóny A-centrum situované západně od navrhované výstavby Na
Máchovně a Berounské Dvorce, je nutné uvažovat se všemi příjezdovými cestami. Hlavní příjezd
z východní části města bude po silnici II/605, z oblastí přiléhajících nové zástavbě nelze vyloučit
využití nových komunikací i ostatními účastníky dopravního provozu. Dopravní vztahy se však
budou utvářet postupně a záleží na řadě proměnných okolností, mezi nimiž je hlavní délka trasy
mezi počátkem a cílem cesty, doba a rychlost jízdy, propustnost zvolené dopravní trasy atd.
Využití nových tras bude tedy do značné závislé na zvoleném řešení a organizaci dopravy na
úrovni města. Tyto skutečnosti je nutné zahrnout do řešení dopravního modelu, jehož zpracování
je jednou z podmínek v návrhu stanoviska pro další etapy přípravy záměru, současně jako podklad
pro detailní hlukové výpočty u nejvíce dotčených objektů.
Volba trasy MHD je věcí dohody na úrovni obyvatel, zástupců města a provozovatele veřejné
dopravní služby. Měla by být tedy řešena na úrovni územního plánu s tím, že se jedná o jednu
z podstatných funkcí města na úrovni dopravního systému v souladu s ostatními druhy dopravy.
Investor záměru obytného souboru Na Máchovně musí v případě vedení tras MHD pouze
respektovat požadavky města a vytvořit vhodné podmínky pro možné zavedení veřejné dopravy.
Je vhodné proto tuto otázku řešit v rámci navazujících etap přípravy záměru (viz návrh stanoviska).
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:
 Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení dopravy v obytném souboru Na Máchovně a navazujících
komunikacích, včetně tras MHD. Trasy MHD by měly vycházet z potřeb obyvatel dané části města a
z dohody jednotlivých stran (obyvatel, zástupců města, provozovatele MHD). Součástí dopravního řešení
bude dopravní model, který bude specifikovat dopravní zatížení na jednotlivých komunikacích pro
současný stav i výhledové situace. Model bude vycházet z aktuálního stavu dopravy a z územního plánu
města a bude podkladem pro zpracování detailní hlukové studie.
4. Z navržených variant řešení umístění nových parkovišť je nejvíce vyhovující
varianta „C“, která zajistí adekvátní náhradu počtu současných parkovacích
míst.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s názorem, že varianta C pro umístění nových parkovacích
stání je nejvhodnější z hlediska odstupových vzdáleností od stávajících objektů a bude tedy
nejméně zatěžující pro stávající zástavbu. Parkoviště ve variantě A je situováno těsně u obytného
domu č.p. 1361 a 1362 s odstupovou vzdáleností 3 m, parkoviště ve variantě C je situováno jižně
od objektů č.p. 1356 a 1357 s odstupovou vzdáleností 19,55 a 16,25 m. V návrhu stanoviska je
tedy doporučeno řešení umístění parkovišť podle varianty C. Varianta B doplňuje stávající
parkoviště o 6 nových stání a v případě dohody s obyvateli domu č.p. 1361, vůči kterému jsou
nová stání situovány nejblíže, lze realizovat i variantu B společně s variantou C.
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:

 U alternativního řešení parkovacích ploch se doporučuje realizace varianty „C“ představující samostatné
parkoviště v jihovýchodním sektoru řešeného území samostatně dopravně napojené na ulici Košťálova.
Současně lze po dohodě s obyvateli stávajících bytových domů realizovat variantu „B“ představující
rozšíření současného parkoviště severně od bytového domu č.p. 1361.
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5. Nesouhlasí s tím, aby došlo k přemístění kontejnerů na odpad, které po
přemístění budou přímo pod okny našeho obytného domu č.p. 1358-60 a budou
obyvatele obtěžovat zápachem zejména v letních měsících (jsou zde umístěny
kontejnery pro všechny okolní bytové domy – jedná se o 4 bytové domy-paneláky
a je zde umístěno 5 kontejnerů na komunální a 5 na tříděný odpad). Okna,
která budou směřovat k výše uvedeným kontejnerům, jsou okna do kuchyní a
ložnic.
Navrhované umístění kontejnerů na odpady jako náhrada za zrušené kontejnerové stání je
situováno severně od prodloužené ul. Třída Míru, naproti domu č.p. 1358 až 1360. Přestože je
nové umístění v dostatečné vzdálenosti od objektu, navíc přes novou komunikaci a obtěžování
obyvatel tohoto objektu není příliš reálné (kontejnery jsou blíže k objektu č.p. 1361/62) lze jeho
umístění upravit podle možností a dohody s obyvateli a zástupci města. Jako vhodnější se jeví
umístění kontejnerů poblíž některého z parkovišť (např. nové parkoviště SO 04 západně od domu
č.p. 1358-60) a druhé realizovat severně od nové komunikace (např. v prostoru parkoviště „B“).
Rovněž přecházení silnice by mohlo být pro obyvatele jedné či druhé strany problém, proto se jeví
jako vhodnější vybudování dvou stanovišť v místech dohodnutých s majiteli (spoluvlastníky)
stávajících domů, samozřejmě při respektování nutných podmínek dopravní obslužnosti.
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:
 Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení umístění kontejnerů na shromažďování odpadů (TKO,
BRKO), která budou realizována jako náhradní za stávající a rušené stání. Umístění u stávajících objektů
podél prodloužené Třídy Míru bude řešeno po dohodě s majiteli (spoluvlastníky) těchto objektů. Jako
vhodnější se jeví vybudování dvou stanovišť – jedno poblíž některého z parkovišť (např. nové parkoviště
SO 04 západně od domu č.p. 1358-60) a druhé realizovat severně od nové komunikace (např. v prostoru
parkoviště „B“).



Posudek - EIA

strana : 27

Obytný soubor Na Máchovně

A.M.-Ekologické inženýrství

VI.
CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr

Obytný soubor Na Máchovně,
zpracovaná
Ing.
Stanislavem
Postbieglem
(osvědčení
odborné
způsobilosti:
č.j.
1178/159/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, č. autorizace 46513/ENV/06).
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., a zákona č. 124/2008
Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy,
výstavby a užívání stavby, patří u hodnoceného záměru:
→ dopravní řešení a připojení na veřejné komunikace, vedení tras MHD;
→ problematika hluku, zejména zvýšení hlukové zátěže u stávající bytové zástavby;
→ vodohospodářské zabezpečení stavby a nakládání s odpadními vodami;
→ problematika zastínění stávajících bytových objektů plánovanou výstavbou;
→ kácení stávajících dřevin a nové výsadby jako součást realizace záměru;
→ problematika nakládání s odpady – umístění kontejnerů na odpad.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou
zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného záměru jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.



Posudek - EIA

strana : 28

Obytný soubor Na Máchovně

A.M.-Ekologické inženýrství

VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
V Praze dne ……… 2010
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb.
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Obytný soubor Na Máchovně
2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je výstavba obytného souboru v Berouně, sestávajícího z 11 bytových domů
(BD-01 – BD-11), objektu mateřské školy, 46 řadových rodinných domů (RD-01 až RD-46) a související
dopravní a technické infrastruktury včetně terénních a sadových úprav. Bytové domy budou mít 2 suterénní
podlaží, 3-4 nadzemní podlaží úplná a 1-2 podlaží nadzemní ustupující. Každý bytový dům bude mít vlastní
hromadnou garáž o jednom až třech suterénních podlažích. Řadové domy budou mít po jednom parkovacím
stání ve vlastní garáži a jednom stání na pozemku domu. Parkování bude doplněno venkovními parkovacími
stáními u komunikací.
Nedílnou součástí budoucí výstavby bude také sídelní zeleň, dvě dětská hřiště a rekreační plochy sloužící
pro odpočinek obyvatel. Páteří plánovaných sadových úprav bude prodloužení biokoridoru vedené ze západu
podél severní strany Wintrovy ulice směrem k sídlišti na východě od řešeného rezidenčního souboru. Tento
pruh zeleně vygraduje v nejvyšším místě území ve volně přístupný křovinatý lesík, tvořící přirozenou
dominantu lokality. Podél místních komunikací budou vedeny stromové aleje. V severní a jižní části areálu
vzniknu dvě lokální náměstíčka využitelná pro oddech a relaxaci. V parteru bytových domů budou u nich a
podél prodloužené třídy Míru umístěny prostory pro komerci a občanskou vybavenost, sloužící i obyvatelům
sousedního sídliště a stávající zástavby rodinných domů.
Záměr je situován v proluce zastavěné části západního sektoru města Beroun, na pozemku o rozloze cca
7,8 ha, jižně od ulice Na Máchovně. Na západě sousedí se stávající i plánovanou zástavbou rodinných a
bytových domů, na jihu s objekty firem Kverneland a Lidl u Plzeňské ulice a na východě se stávajícím
panelovým sídlištěm u ulice Košťálkova. V současné době je území záměru zemědělsky obhospodařováno.
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Území určené pro umístění objektů 1. a 2. části výstavby obytného souboru „Na Máchovně“ je dle
územně plánovací dokumentace tvořeno několika různými plochami funkčního využití – BH (bydlení
hromadné), BI.1 (bydlení individuální městského typu), SM (smíšené využití městského typu), OV (obslužná
sféra – občanská vybavenost), ZS (zeleň sídelní – veřejná, parky) a S.zou (smíšená krajinná zóna). Navržené
umístění staveb 1. a 2. části výstavby je v souladu s požadavky územně plánovací dokumentace na funkční
využití území.
Celková kapacita záměru:
Plocha záměru

77 180 m2

Zastavěná plocha bytových domů a MŠ

15 201 m2

Zastavěná plocha řadových RD

4 395 m2

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

26 320 m2

Zeleň na terénu

31 263 m2

Počet parkovacích stání
- bytových domů a MŠ

991 (z toho 783 v hromadné garáži)

- řadových domů

92 (46 v garážích, 46 před garážemi).

3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Beroun
Beroun (602868)

4. Obchodní firma oznamovatele
Red Residences (Beroun), a.s.
5. IČ oznamovatele
27085821
6. Sídlo oznamovatele
Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení
Oznámení záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ zpracoval v srpnu 2009 Ing. Petr Kolomazník.
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 20.8.2009.

2.

Dokumentace

Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Obytný soubor Na Máchovně“
bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 133220/2009/KÚSK byl vydán dne 30.9.2009.
Dokumentaci záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ zpracoval v listopadu 2009 až únoru 2010 tým
firmy AMEC s.r.o. Brno pod vedením ing. Stanislava Postbiegla (osvědčení odborné způsobilosti č.j.
1178/159/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, prodlouženého dne 11.8.2006 rozhodnutím MŽP č.j.
46513/ENV/06).
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Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 20.2.2010.
3.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ zpracoval v červenci 2010 Ing. Alexandr
Mertl (držitel autorizace dle § 19 zákona č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.:
45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 9.8.2010.
4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání.

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:


Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Petr Kolomazník.



Oznamovatel (Red Residences Beroun, a.s.), který je investorem stavby, předložil oznámení k
projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, dne 20.8.2009.



Zjišťovací řízení zahájil Krajský úřad – odbor ŽPaZ vypravením oznámení dotčeným subjektům k
projednání a vyjádření, a vyvěšením dne 28.8.2009 na úřední desku Středočeského kraje a na
internet.



Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ŽPaZ dne 30.09.2009 pod
č.j.: 133220/2009/KÚSK v zákonem stanovené lhůtě s konstatováním, že záměr bude dále
posuzován podle zákona. Celkově bylo požadováno v dokumentaci podrobněji zpracovat
rozptylovou a hlukovou studii zvláště pak vzhledem k navýšení dopravní, hlukové a emisní zátěže
území, upřesnit rozsah kácení a řešit připomínky města Beroun ve vztahu k územně plánovací
dokumentaci.



Závěr zjišťovacího řízení byl rozeslán dotčeným subjektům dne 5.10.2009, současně byla
zveřejněna informace o závěru zjišťovacího řízení na internetu a na úřední desce Středočeského
kraje.



Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována týmem firmy
AMEC s.r.o. Brno pod vedením ing. Stanislava Postbiegla, který je autorizovanou osobou ze
zákona. Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ, byla předložena k projednání oznamovatelem dne
20.2.2010.



Dokumentace byla Krajským úřadem – odborem ŽPaZ vypravena k vyjádření dotčeným subjektům
dne 5.3.2010 a zveřejněna dne 8.3.2010.



Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Středočeským krajem Ing. Alexandru
Mertlovi, autorizované osobě ze zákona.



Posudek byl doručen Krajskému úřadu – OŽPaZ dne 9.8.2010.

Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008
Sb., a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze
všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ bylo doručeno 4 vyjádření dotčených úřadů státní
správy, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 1 vyjádření veřejnosti.
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K dokumentaci záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ byla doručena 3 vyjádření dotčených úřadů
státní správy, 1 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 1 vyjádření veřejnosti (Společenství
vlastníků bytových jednotek Košťálova 1358-1360, Beroun).
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení a dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Obytný soubor
Na Máchovně“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i
technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a
veřejnosti:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MBE 12964/2010/ŽP-Blc ze dne 25.3.2010)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 11404 – 2.5/2010/Be ze dne 31.3.2010)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení integrace
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0908386.002/10/PKJ ze dne 24.3.2010)
Město Beroun, Odbor plánování a regionálního rozvoje
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 19160/2010/ÚPRR-HoZ ze dne 12.4.2010)
Společenství vlastníků bytových jednotek Košťálova 1358-1360, Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 5.4.2010)
II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti

Posuzovaným záměrem je výstavba obytného souboru v Berouně, sestávajícího z 11 bytových domů,
objektu mateřské školy, 46 řadových rodinných domů a související dopravní a technické infrastruktury
včetně terénních a sadových úprav.
Stavba je situována v proluce zastavěné části západního sektoru města Beroun, na pozemku o rozloze
cca 7,8 ha, jižně od ulice Na Máchovně. Na západě sousedí se stávající i plánovanou zástavbou rodinných a
bytových domů, na jihu s objekty firem Kverneland a Lidl u Plzeňské ulice a na východě se stávajícím
panelovým sídlištěm u ulice Košťálkova. V současné době je území záměru zemědělsky obhospodařováno.
Navržené umístění staveb 1. a 2. části výstavby je v souladu s požadavky územně plánovací
dokumentace na funkční využití území.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy výstavby a provozu obytného souboru
budou pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení
hluku a znečištění ovzduší v zájmovém území), ale i nakládání s odpadními vodami, havarijního a požárního
zabezpečení.
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Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory,
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové,
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního
prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ nebude při realizaci doporučených
opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření,
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí

Navržené technické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba obytného souboru
na území města Beroun v prostoru vymezeném územním plánem města pro funkce bydlení a souvisejících
aktivit.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá environmentálním požadavkům na výstavbu
obdobných staveb. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v souladu s požadavky
ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by
mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, předpokládá v rámci
navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ na
životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
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Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
podmínky týkající se vlastního urbanistického návrhu, včetně návrhu dopravního řešení, hlukové situace,
nakládání s odpadními vodami a výsadeb zeleně.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Obytný soubor Na Máchovně“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty směrového či technického řešení
záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.
5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 8 vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních
úřadů, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 1 vyjádření veřejnosti. Požadavky a
připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení a byly zohledněny při
zpracování dokumentace a posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 5
vyjádření, z toho 3 vyjádření dotčených správních úřadů, 1 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků a 1 vyjádření veřejnosti (Společenství vlastníků bytových jednotek Košťálova 1358-1360, Beroun).
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a
vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do
návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku.
6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „Obytný soubor Na Máchovně“, dokumentace vlivů záměru „Obytný
soubor Na Máchovně“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné

stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ na životní prostředí a veřejné zdraví
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření
nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby
splněny.
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Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Obytný soubor Na Máchovně“ na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování
příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví.
U alternativního řešení parkovacích ploch se doporučuje realizace varianty „C“ představující samostatné
parkoviště v jihovýchodním sektoru řešeného území samostatně dopravně napojené na ulici Košťálova.
Současně lze po dohodě s obyvateli stávajících bytových domů realizovat variantu „B“ představující
rozšíření současného parkoviště severně od bytového domu č.p. 1361.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1) Návrh stavby bude respektovat podmínky příslušného orgánu územního plánování (Městský úřad
Beroun). K územnímu řízení bude předloženo urbanistické a architektonické řešení navrhované zástavby,
které bude respektovat regulativy platného územního plánu.
2) K územnímu řízení bude doložena kapacita centrálního zdroje tepelné energie, na který budou napojeny
bytové doby BD-1 až BD-11 a objekt mateřské školy.
3) Ke stavebnímu řízení bude proveden podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
lokality. Na základě výsledků průzkumů bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem
ověření a stanovení možné kapacity pro zasakování čistých srážkových vod (ze střech). Na základě
výsledků HG posudku bude navrženo technické řešení nakládání se srážkovými vodami z území tak, aby
bylo v maximální míře využito zasakování čistých srážkových vod a přebytek byl s dostatečnou retencí
odváděn do jednotné kanalizace.
4) Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení dopravy v obytném souboru Na Máchovně a navazujících
komunikacích, včetně tras MHD. Trasy MHD by měly vycházet z potřeb obyvatel dané části města a
z dohody jednotlivých stran (obyvatel, zástupců města, provozovatele MHD). Součástí dopravního řešení
bude dopravní model, který bude specifikovat dopravní zatížení na jednotlivých komunikacích pro
současný stav i výhledové situace. Model bude vycházet z aktuálního stavu dopravy a z územního plánu
města a bude podkladem pro zpracování detailní hlukové studie.
5) Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie, která prověří hlukové zatížení v místech,
u nichž je očekáváno dosažení hladin hluku v blízkosti stanovených nejvyšších přípustných hodnot při
započtení nepřesnosti výpočtu. V případě, že v těchto místech bude výpočtem potvrzeno možné
překračování limitů hluku, budou navržena technická a organizační opatření k zajištění snížení hlukové
zátěže pod úroveň platných limitů. Výsledky detailní hlukové studie i návrh případných opatření bude
projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
6) U objektů, kde bude hlukovou studií signalizován nejvyšší nárůst hluku (podél prodloužené Třídy Míru,
č.p. 1358 – 1360, č.p. 1362), budou po dohodě s majiteli těchto objektů (bytů) navržena opatření
k zajištění akustické pohody. Návrh těchto opatření bude součástí záměru, opatření budou realizována
společně se stavbou obytného souboru.
7) Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie pro etapu výstavby záměru. V rámci
studie budou navržena taková technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických
limitů hluku v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp.
nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí staveniště po dobu výstavby.
8) Ke stavebnímu řízení bude v místech navrhovaných objektů provedeno měření radonu, a na základě
zjištěných výsledků bude zpracován návrh opatření proti působení radonu.
9) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh nových výsadeb v rámci celého obytného souboru. Návrh
bude vycházet z požadavků příslušného orgánu územního plánování a orgánu ochrany přírody a krajiny.
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10) Ke stavebnímu řízení bude stanoven rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách
dotčených realizací záměru. V maximální míře zachovat stávající hodnotné dřeviny v dotčeném území.
11) Ke stavebnímu řízení bude doloženo rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
12) Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizace posouzení zastínění stávající i navrhované zástavby
na základě aktuálních projektových podkladů pro předmětnou stavbu (posuzovaný záměr) i okolní
plánované záměry (pokud budou známy potřebné parametry). U stávajících objektů bude respektováno
současné využití jednotlivých místností ovlivněných navrhovanými stavbami a zajištěno jejich oslunění
dle platných předpisů.
13) Ke stavebnímu řízení bude předloženo řešení umístění kontejnerů na shromažďování odpadů (TKO,
BRKO), která budou realizována jako náhradní za stávající a rušené stání. Umístění u stávajících objektů
podél prodloužené Třídy Míru bude řešeno po dohodě s majiteli (spoluvlastníky) těchto objektů. Jako
vhodnější se jeví vybudování dvou stanovišť – jedno poblíž některého z parkovišť (např. nové parkoviště
SO 04 západně od domu č.p. 1358-60) a druhé realizovat severně od nové komunikace (např. v prostoru
parkoviště „B“).
14) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí:
a) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras. Pro
stavební dopravu se doporučuje využívat napojení na ulici Na Máchovně a dále po veřejných
komunikacích. Je třeba vyloučit průjezd stavební dopravy východním směrem ke Třídě Míru do
doby vybudování a uvedení do provozu nové komunikace v poloze prodloužené Třídy Míru.
b) Stavební dvůr (zařízení staveniště) bude v případě potřeby umístěn na ploše staveniště v dostatečné
vzdálenosti od stávajících bytových domů. Jiné plochy nebudou za účelem zařízení staveniště
zabírány. Stavební technika bude odstavována výlučně na vymezeném stavebním dvoře. Je třeba
vyloučit parkování vozidel a jiné techniky na veřejných komunikacích v okolí staveniště.
c) Budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí (čištění vozidel vyjíždějících ze
staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí sypkých materiálů při dopravě).
d) Navrhnout a realizovat opatření k ochraně povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby
s ohledem na následující podmínky:
−

srážkové vody ze staveniště budou zabezpečeny proti volnému odtoku s možností znečišťování
okolních veřejných komunikací;

−

minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků
zajištěním jejich dobrého technického stavu;

−

při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany;

−

zajistit ochranu podzemních vod po dobu výstavby na základě podrobného HG průzkumu;

−

navrhnout řešení nakládání s čerpanými podzemními vodami ze stavebních jam (pokud to bude
vyžadováno).

e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, bude
zajištěno respektování příslušných předpisů a norem.
f) Při nakládání s odpady bude zajištěno dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
g) Bude zpracován havarijní plán pro období výstavby pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod, který bude obsahovat opatření k prevenci havárie, opatření pro případ úniku
ropných látek na staveništi a postup k odstranění následků případné havárie. Součástí havarijního
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního
prostředí, případně správců vodních toků.
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h) Organizace stavby bude navržena tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v okolí
staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
Návrh opatření k ochraně před nadměrným hlukem po dobu výstavby bude vycházet ze zpracované
aktualizované hlukové studie pro výstavbu záměru. Stavební práce s nasazením hlučných
mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v denní době v období mezi 8:00 až 18:00
hod. Ve dnech pracovního klidu a v noční době je třeba vyloučit stavební práce s významnějšími
zdroji hluku a stavební dopravu.
II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Stavba bude realizována
s maximálním ohledem na okolí, bude zajištěno plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečena důsledná a průběžná kontrola
plnění příslušných opatření.
2) Prostor staveniště bude vybaven tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku
ropných látek).
3) Bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště, zejména při suchém počasí po dobu
zemních prací (kropení, čištění ploch).
4) Nákladní vozidla budou podle potřeby před výjezdem ze staveniště na silniční síť očištěna.
5) Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno mimo vegetační období (listopad – březen).
6) Bude zajištěna odpovídající ochrana ponechaných dřevin na dotčených plochách a v jejich blízkosti dle
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V maximální míře
budou chráněny zachovávané vzrostlé dřeviny.
7) V etapě výstavby bude umožněn archeologický dohled a v případě odtěžování antropogenních vrstev
v podloží i archeologický výzkum; v případě nálezu bude zajištěna dokumentace a umožněn záchranný
archeologický výzkum.
8) Příslušné osoby na staveništi budou prokazatelně poučeny s postupem v případě odkrytí archeologických
nálezů. Taková skutečnost bude oznámena a bude umožněno provedení záchranného archeologického
výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nakládání s odpady po dobu výstavby bude odpovídat platné legislativě a schválenému plánu
odpadového hospodářství Středočeského kraje. Odpady budou shromažďovány podle druhů na určeném
místě, nebezpečné druhy budou shromažďovány ve vhodných prostředcích (sudy, kontejnery). Bude
v maximální míře prováděno využívání odpadů formou recyklace či materiálového využití.
10) Na plochách dotčených výstavbou bude v rámci konečných terénních úprav provedena vhodná technická
a biologická rekultivace, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
11) Před dokončením výstavby (nebo její etapy) bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin dle projektu
sadových úprav tak, aby vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, nebo v nejbližším
vhodném agrotechnickém termínu.
12) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu
jejich využití, resp. odstranění.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) Do 1 roku od dokončení výstavby obytného souboru Na Máchovně bude provedeno kontrolní měření
hlukové zátěže u objektů ovlivněných hlukem z dopravy. V případě překročení stanovených limitů
budou navržena a realizována dodatečná opatření směřující jak ke snížení hlukové zátěže (technická i
organizační), tak ke zlepšení akustických stavebně-technických parametrů dotčených objektů. Výsledky
měření i návrh případných opatření bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
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2) Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
obytného souboru. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana povrchových a
podzemních vod.
3) Odpadní splaškové vody budou splňovat požadavky schváleného kanalizačního řádu města Beroun.
4) Zpevněné plochy v rámci nové zástavby (komunikace, parkoviště) budou v zimním období udržovány
převážně mechanickým způsobem s omezením chemických prostředků.
5) Odpovídajícím způsobem je třeba pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude zajištěna včasná
náhrada.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Konec textové části posudku.
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Přehled použitých zdrojů
Kolomazník P.: Obytný soubor na Máchovně. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb., 08/2009
Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.: 133220/2009/KÚSK ze dne
30.09.2009
Postbiegl S.: Obytný soubor na Máchovně. Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., 02/2010
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Související právní předpisy a literatura
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

srpen 2010

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele posudku:

……………………………………
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Přílohy
V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru
„Obytný soubor Na Máchovně“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MBE 12964/2010/ŽP-Blc ze dne 25.3.2010)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 11404 – 2.5/2010/Be ze dne 31.3.2010)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení integrace
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0908386.002/10/PKJ ze dne 24.3.2010)
Město Beroun, Odbor plánování a regionálního rozvoje
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 19160/2010/ÚPRR-HoZ ze dne 12.4.2010)
Společenství vlastníků bytových jednotek Košťálova 1358-1360, Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 5.4.2010)
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(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,
DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A
VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU)

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Datum:
25.03.2010

Číslo jednací:
MBE 12964/2010/ŽP-Blc

Spisová značka:
905/2010/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Bc. Blahovcová/ 311654283
RNDr. Ciroková/311654270

E-mail:
zp5@muberoun.cz
zp4@muberoun.cz

počet listů: 1

Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí k dokumentaci záměru
„Obytný soubor Na Máchovně“, katastrální území Beroun, podle zákona č. 100/2001 Sb.
K předložené dokumentaci vlivů záměru „Obytný soubor Na Máchovně“, katastrální území Beroun, na
životní prostředí, zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb. nemáme námitek.

RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Eliška Vonderková

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oblastní inspek torát Praha
Oddělení integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 105 , fax: 233 066 103
e-mail: oi@ph.cizp.cz, w w w .cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Váš dopis zn./ ze dne:
0308085/2010/KUSK, 9.3.2010

Věc:

Číslo jednací:
ČIŽP/41/IPP/0908386.002/10/PKJ

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje / linka / os.č.
Mgr. Ing. Kočan / 6507 / 10386

Místo a datum
Praha, 24.3.2010

Předání dokumentace vlivů na životní prostředí „Obytný soubor Na Máchovně“
v k.ú. Beroun podle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr patří do kategorie II / 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.

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření
k dokumentaci vlivů na životní prostředí. K ní vydáváme následující komplexní stanovisko:
Oddělení ochrany vody:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Šantová
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemáme k předložené
dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Velen
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a
účinném znění, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Křivánková
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je dokumentace
zpracována dostatečně podrobně. Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme k dokumentaci
připomínky.
Vyřizuje: Holubová
Závěr:
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí
připomínky.

Ing. Miroslav Mareš
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Praha
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