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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Novostavba – Skladové
centrum Modletice“ svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na
životní prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „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“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

MAGNUM REAL ESTATE, s.r.o.

Sídlo :

Jakubská 121/1
602 00 Brno - město

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jaroslav Šikula
Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě
Pod Kosířem 57
796 01 Prostějov
IČO: 65768744

IČ:

26904365

DIČ:

CZ 26904365
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Novostavba – Skladové centrum Modletice“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „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“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Novostavba – Skladové centrum Modletice“ zahrnuje výstavbu
skladového objektu v průmyslové zóně obce Modletice. Skladové centrum bude trojpodlažní a
bude složeno z devíti samostatných sekcí. Každá sekce bude obsahovat obchodněprezentační plochu, prostor technického zázemí, administrativně-sociální část a skladovací
halu. V souvislosti se stavebním záměrem bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance a
zákazníky a objekt bude napojen na stávající inženýrskou a komunikační síť.
Celková plocha pozemku: 11 539 m2
Zastavěná plocha celkem: 4 450 m2
Zpevněná plocha: 3 466,5 m2
Plocha zeleně: 3 622,5 m2
Obestavěný prostor: 36 025 m3

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno 66 parkovacích míst, z toho 8
stání bude splňovat parametry pro invalidy.

Rozsah posuzované lokality je patrný na obr. 1.
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B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Modletice

Katastrální území:

Modletice u Dobřejovic

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v průmyslové zóně obce Modletice v blízkosti dálnice
D1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 418/1, 439/14, 436/40, 439/12, 439/32,
439/16, 436/43, 418/8, 420/1, 436/81 a 436/30. Umístění stavebního záměru je znázorněno
na obr. 1 a 2.

Obr. 1. Umístění posuzovaného stavebního záměru (CAD Projekt Plus s.r.o., 2009).
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skladové centrum
Modletice

Obr. 2. Umístění posuzovaného záměru

B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Novostavba – Skladové centrum Modletice“ zahrnuje výstavbu
skladového objektu v průmyslové zóně obce Modletice. Skladové centrum bude trojpodlažní a
bude složeno z devíti samostatných sekcí. Každá sekce bude obsahovat obchodněprezentační plochu, prostor technického zázemí, administrativně-sociální část a skladovací
halu. V souvislosti se stavebním záměrem bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance a
zákazníky (66 parkovacích míst) a objekt bude napojen na stávající inženýrskou a
komunikační síť.

Hlavní vstup do objektu bude ze severozápadní a jihozápadní strany – z parkoviště. Technické
zázemí objektu se bude nacházet v 1. podzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží. Umístěný
objekt bude halového typu.

Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude umístěn v dynamicky rozvíjející se průmyslové
zóně, lze předpokládat další výstavbu podobných stavebních záměrů v lokalitě. V současné
době není známa kumulace s jinými stavebními záměry.
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Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem obce Modletice (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).

B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí

Účelem navrhovaného investičního záměru je vybudování skladového centra v průmyslové
zóně obce Modletice, v blízkosti dálnice D1. Skladové centrum bude obsahovat obchodněprezentační plochu, prostor technického zázemí, administrativně-sociální část a skladovací
halu. V souvislosti se stavebním záměrem bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance a
zákazníky (66 parkovacích míst).

Svým charakterem stavební záměr zapadá do okolní

zástavby tvořené převážně obdobnými skladovými centry a objekty s lehkou výrobou.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň rozšíření pracovních nabídek, zejména pro
skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.

Dle vyjádření stavebního úřadu Říčany je investiční záměr v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací obce Modletice (viz příloha 6).

Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Novostavba – Skladové centrum Modletice“ zahrnuje výstavbu
skladového objektu v průmyslové zóně obce Modletice. Skladové centrum bude trojpodlažní a
bude složeno z devíti samostatných sekcí. Každá sekce bude obsahovat obchodněprezentační plochu, prostor technického zázemí, administrativně-sociální část a skladovací
halu. V souvislosti se stavebním záměrem bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance a
zákazníky (66 parkovacích míst) a objekt bude napojen na stávající inženýrskou a
komunikační síť.
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1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Hlavní nosná konstrukce bude tvořena
železobetonovými skelety, založenými na betonových patkách. Střechy budou tvořeny
železobetonovými vazníky a střešními plechovými sendvičovými panely. Ztužující stěny budou
vyzděné. Obvodové stěny budou tvořeny sendvičovými tepelně izolačními panely.

Vjezd a výjezd z areálu bude umístěn v severozápadní části a bude ústit na obslužnou
komunikaci, po které budou přijíždět jak zákazníci, tak zaměstnanci. Nově bude zbudována
zásobovací plocha v šířce 5,5 m po celé délce jižního křídla. Dopravní napojení skladového
centra bude provedeno novým sjezdem ze stávající místní komunikace. V místě odbočení
bude nutné zřídit chodníkový přejezd. Příjezdová komunikace do areálu je navržena
obousměrná, dvoupruhová v šířce 6,0 m. Další dopravní napojení bude řešeno na stávající
komunikační systém sousedního areálu. Pozemní komunikace v areálu jsou navrženy pro
provoz osobních a malých dodávkových automobilů. Pro parkování jsou navržena kolmá
parkovací stání podél obslužných komunikací, podél hal budou situovány chodníky pro pěší.
Vozovka komunikací je navržena s dvouvrstvým živičným krytem ve středně těžké skladbě
umožňující občasný provoz těžkých nákladních vozidel. Parkovací stání budou provedena ze
zámkové dlažby.

Navržená šířka parkovacích míst je 2,4 m a délka parkovacích stání umístěných podél sekcí
01-03 je 5,3 m a ostatní stání určená pro zákazníky mají rozměr 4,8 m x 2,4 m.

Příjezdová trasa k objektu skladového centra je řešena jako objízdná a jednosměrná
komunikace s minimální šířkou 3,5 m s výjimkou příjezdu k sekcím 01-03, u kterých je
navržena komunikace obousměrná o šířce 6 m. Jednosměrná komunikace je podél
parkovacích míst rozšířena na 4,5 m.

Odvodnění vozovky a parkoviště je navrženo do uličních vpustí napojených do dešťové
kanalizace. Srážková voda bude vedena samostatnou kanalizací přes odlučovače ropných
látek.
Stavba bude členěna na následující objekty:
SO 00 – Příprava území
SO 01 – Objekt 1
SO 02 – Objekt 2
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SO 03 – Objekt 3
SO 04 – Objekt 4
SO 05 – Objekt 5
SO 06 – Objekt 6
SO 07 – Objekt 7
SO 08 – Objekt 8
SO 09 – Objekt 9
SO 10 – Přeložky a přípojky
SO 10.1 –

přeložení stávající retenční nádrže, nově bude retenční nádrž

osazena mimo zpevněnou plochu
SO 10.2 – navrhovaná chránička VN
SO 10.3 – vedení VN - přeložka
SO 10.4 – stávající vedení vodovodu a stl plynovodu – zrušeno
SO 10.5 – vodovod
SO 10.6 – dešť. kanalizace
SO 10.7 – splaš. kanalizace
SO 10.8 – vedení NN
SO 10.9 – STL plynovod + přípojka
SO 10.10 – STL plynovod+ přeložka
SO 10.11 – sděl. kabel
SO 11 – Vnitroareálové inženýrské objekty
SO 11.1 – spotř. rozvod vody
SO 11.2 – dešť. kanalizace
SO 11.3 – splašk. kanalizace
SO 11.4 – vedení NN
SO 11.5 – NTL spotřební rozvod plynu
SO 11.6 – sděl. kabel
SO 11.7 – veřejné osvětlení
– osvětlení bude osazeno na navrhovaných objektech
SO 12 – Zpevněné plochy
SO 12.1 – komunikace obslužná – asfaltobeton
SO 12.2 – komunikace pěší – zámková dlažba
SO 12.3 – parkovací stání – betónová dlažba
SO 13 – Oplocení
SO 13.1 – drátěné oplocení s kovovými sloupky, v=2,0 m
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SO 13.2 – zídka z betónových tvárnic
SO 14 - Zeleň
2. Zásobování plynem, teplo
Lokalita bude napojena na STL plynovodní přípojku DN 63 procházející současným
staveništěm, která bude napojena na stávající rozvod STL DN 90.

V jednotlivých sekcích skladového centra budou umístěny plynové kotle, každý o tepelném
výkonu 49,5 kW. Součástí kotle bude i teplovodní 3-rychlostní oběhové čerpadlo.

Ve vytápěných prostorách části objektu administrativy budou navržena ocelová desková
otopná tělesa, případně koupelnová trubková tělesa. Ve vytápěných prostorách části objektu
skladu budou navrženy 2 teplovzdušné vytápěcí jednotky SAHARA MAXX.
3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena nově navrženou vodovodní přípojkou s fakturačním
měřením, která bude napojena na veřejný vodovodní řad vedený před areálem.

4. Kanalizace
Splaškové vody budou svodným potrubím vyvedeny před řešené objekty, kde budou napojeny
na systém vnitroareálové splaškové kanalizace. Ta bude kanalizační přípojkou napojena na
veřejný kanalizační řad vedený v komunikaci před areálem. Hlavní odpady budou vyvedeny
nad střešní plášť, kde budou ukončeny ventilační hlavicí. Jednotlivá odpadní potrubí budou
svedena pod podlahu 1.nadzemního podlaží, kde budou napojena na svodné potrubí
splaškové kanalizace vedené v jednotném spádu a vycházející z objektu v dimenzi DN 125.

Dešťové vody budou svedeny zaatikovými dešťovými vpustmi a systémem Geberit Pluvia
budou jednotlivými svody svedeny pod podlahu 1.nadzemního. Tam budou napojeny na
svodné potrubí dešťové kanalizace vycházející z objektu. Dešťové vody budou před objektem
napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci ústící do veřejné kanalizace.

V areálu jsou navrženy akumulační vsakovací prostory (krechty). Celkem bude zbudováno 14
krecht pro odvodnění střech objektů, komunikace a parkoviště. Navržený objem akumulačních
prostorů pojme veškeré dešťové odpadní vody při dvouhodinové přívalové srážce o intenzitě
32,0 l/sek/ha. Pokud budou akumulační prostory již zaplněné, bude nadbytečná odpadní voda
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se zpožděním násoskami odváděna do dešťové kanalizace. Max. průtok jednou násoskou DN
50 bude cca 0,3 l/sek. Maximální možný odtok násoskami bude cca 14 ks x 0,3 l/sek = 4,2
l/sek. Z revizní šachty č.2 bude navíc proveden bezpečnostní přepad do podzemní retenční
nádrže o objemu 25,0 m³.
5. Zásobování elektrickou energií
Elektrickou energií budou objekty skladového centra zásobovány samostatnou novou
přípojkou NN ze stávající trafostanice Modletice TS Sedivý č. 296528 umístěné na pozemku
parc. č. 436/6. Přípojka NN bude provedena kabelem AYKY uloženém v zemi.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 66 parkovacích míst (z toho bude osm míst určeno pro invalidní
osoby). Parkovací stání budou umístěna severní a západní hranice areálu, vždy před
vchodem do jednotlivých sekcí skladového centra.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: červen 2010
Dokončení stavby: únor 2011

B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Modletice

•

Katastrální území: Modletice u Dobřejovic

Středočeský

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
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Tab. 1. Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů
Název aktu

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

Územní rozhodnutí, event.

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
V případě potřeby schválení

Orgán ochrany
§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

zemědělského půdního
fondu

§39 zák.č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány

havarijního plánu
V případě potřeby (v období
výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady

B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v průmyslové zóně obce Modletice v blízkosti dálnice
D1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 418/1, 439/14, 436/40, 439/12, 439/32,
439/16, 436/43, 418/8, 420/1, 436/81 a 436/30.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Většina uvedených pozemků spadá do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 51510, 51500 a 51100. Celkový zábor
ZPF bude činit cca 1000 m2. V současné době nejsou pozemky k zemědělské výrobě
využívány.

16
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Novostavba – Skladové centrum Modletice“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

BPEJ 51100 je zahrnuta do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny bonitně
nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo
jen mírně sklonitých.

BPEJ 51500 a 51510 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány
zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Tab. 2. Pozemky, na kterých bude realizován stavební záměr (ZPF – zemědělský půdní fond,
BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka), zdroj: Katastr nemovitostí
parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

418/1
439/14
436/40
439/12
439/32
439/16
436/43
418/8
420/1
436/81
436/30

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

51500, 51510
51500, 51510
51500
51500
51500
51500, 51510
51500
51500
51100, 51510

MAGNUM Real Estate, s.r.o.
MAGNUM Real Estate, s.r.o.
MAGNUM Real Estate, s.r.o.
MAGNUM Real Estate, s.r.o.
MAGNUM Real Estate, s.r.o.
MAGNUM Real Estate, s.r.o.
Miron Kotulič
Roman Vít
SWPF Modletice s.r.o.
SWPF Modletice s.r.o.
Miron Kotulič

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývajícím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí 1
m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona č.
458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
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půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.)
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
a neovlivní dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v okolní zástavbě. Technologická voda, jako
součást stavebních směsí bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba vody bude zabezpečena nově navrženou vodovodní přípojkou s fakturačním
měřením, která bude napojena na veřejný vodovodní řad vedený před areálem.
Maximální roční spotřeba vody: 3 960 m3/rok
Maximální denní spotřeba vody: 15 840 l/den
Výpočtový průtok pitné vody: 5,58 l/s
Splaškové vody budou svodným potrubím vyvedeny před řešené objekty, kde budou
napojeny na systém vnitroareálové splaškové kanalizace. Ta bude kanalizační přípojkou
napojena na veřejný kanalizační řad vedený v komunikaci před areálem. Hlavní odpady budou
vyvedeny nad střešní plášť, kde budou ukončeny ventilační hlavicí. Jednotlivá odpadní potrubí
budou svedena pod podlahu 1.nadzemního podlaží, kde budou napojena na svodné potrubí
splaškové kanalizace vedené v jednotném spádu a vycházející z objektu v dimenzi DN 125.
Maximální množství splaškové vody za rok: 3 960 m3/rok
Maximální množství splaškové vody za den: 15 840 l/den
Výpočtový průtok splaškových vod: 13,5 l/s
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Dešťové vody budou svedeny zaatikovými dešťovými vpustmi a systémem Geberit Pluvia
budou jednotlivými svody svedeny pod podlahu 1.nadzemního. Tam budou napojeny na
svodné potrubí dešťové kanalizace vycházející z objektu. Dešťové vody budou před objektem
napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci ústící do veřejné kanalizace.
Výpočtový průtok dešťových vod ze střech objektů: 65,07 l/s
Odtok dešťových vod ze zpevněných ploch: 63,51 l/s

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
Objekt skladového centra bude vytápěn pomocí plynových kotlů. V jednotlivých sekcích
skladového centra budou umístěny plynové kotle, každý o tepelném výkonu 49,5 kW. Součástí
kotle bude i teplovodní 3-rychlostní oběhové čerpadlo.

Ve vytápěných prostorách části objektu administrativy budou navržena ocelová desková
otopná tělesa, případně koupelnová trubková tělesa. Ve vytápěných prostorách části objektu
skladu budou navrženy 2 teplovzdušné vytápěcí jednotky SAHARA MAXX.

Vytápění:
Výpočtová hodinová potřeba tepla: 240 752 W

Příprava teplé vody:
Roční potřeba energie: 563 373,8 kWh
Roční potřeba energie: 2 028,1 GJ
Roční potřeba paliva: 59 521,4 m3
Maximální hodinová potřeba plynu: 47,61 m3/hod
Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou objekty skladového centra zásobovány samostatnou novou
přípojkou NN ze stávající trafostanice Modletice TS Sedivý č. 296528 umístěné na pozemku
parc. č. 436/6. Přípojka NN bude provedena kabelem AYKY uloženém v zemi.

Instalovaný příkon:
- osvětlení: 90, 0 Pi(kW)
- VZT + klimatizace + vytápění: 100, 0 Pi(kW)
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- technologie objektů: 40, 0 Pi(kW)
- ostatní: 30, 0 Pi(kW)
Instalovaný příkon: 260,0 Pi(kW)
Soudobý příkon: 156, 0 Pp(kW)

B.2.4. Surovinové zdroje
Objekt bude stavěn z běžně dostupných stavebních materiálů. Podkladní vrstvy pod
konstrukce podlah a zpevněných ploch budou z různých frakcí štěrkopísku o celkovém objemu
cca 3500 m3. Základové konstrukce a betonové desky budou z prostého nebo slabě
vyztuženého betonu o celkovém objemu cca 2500 m3. Halové objekty budou železobetonovéskelety - cca 2500 m3. Opláštění a zastřešení objektu bude ze sendvičových zateplených
panelů o ploše cca 5000 m2. Dále budou použity běžné materiály: dlažby, obklady, omítky,
zařizovací předměty, okna, dveře, vrata, plastové rozvody vody, kanalizace a topení, měděné
dráty elektroinstalace a slaboproudu a další.

Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Stávající stav dopravy
Stávající stav intenzity dopravy byl zjištěn z údajů ze sčítání dopravy, které provedlo ŘSD
(Ředitelství silnic a dálnic) v roce 2005 – viz tab. 3. Tyto hodnoty byly přepočteny na intenzity
pro rok 2015, kdy by mělo být skladové centrum již v provozu. Pro rozdělení dopravy bylo
použito TP 189 „Stanovení dopravních intenzit na pozemních komunikacích“ (EDIP s.r.o.
2007). Dále jako podklad posloužil protokol měření hluku z komunikace II/101 (Ecological
Consulting a.s., 2009, příloha 4).
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Tab. 3. Intenzity dopravy dle sčítání z roku 2005 - celoroční průměrná intenzita (počet
vozidel/24 hod.) T – těžkých vozidel, O – osobních vozidel, M – motocyklů (zdroj: Sčítání
dopravy v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic, http://www.rsd.cz) a přepočtená intenzita
dopravy pro rok 2015
číslo

sčítací

komunikace

úsek

II/101

1-6800

Intenzita dopravy rok 2005
nákladní osobní moto.
3605

9652

58

Intenzita dopravy rok 2015

celkem

nákladní

13315

3857

osobní moto.

celkem

12741

16656

58

Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá ze zásobování a příjezdu
zákazníků. Zásobování centra bude prováděno osobními automobily či lehkými nákladními
auty (dodávky). Celková četnost pro celý objekt bude 18 zásobovacích automobilů za den. Pro
zákazníky je u skladovacího centra vybudováno 66 parkovacích míst. Obrátkovost
parkovacích míst se předpokládá 5 krát za den, t.j. 330 osobních vozidel za den.
Ostatní infrastruktura
Nově budované objekty budou napojeny na stávající inženýrské sítě (voda, elektrická energie,
kanalizace, zásobování teplem), které jsou vedeny zájmovou lokalitou nebo v její těsné
blízkosti.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
rozptylová studie (Vallová 2010), která je přílohou číslo 5. Rozptylová studie je zpracována pro
rok 2015 – tedy období po realizaci stavebního záměru. Vyhodnocuje příspěvek vyvolaný
realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové zdroje),
s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění objektů).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo
ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací
musí být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Vallová 2010), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduchy z plynových kondenzačních
kotlů sloužících k vytápění objektu, které budou umístěny v každé z devíti sekcí. Jedná se o
kondenzační kotle na zemní plyn GEMINOX THRi 10 – 50c o výkonu 9 x 49,5 kW a spotřebě
47,61 m3/h. Podrobnosti o bodových zdrojích jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Mezi plošné zdroje znečištění ovzduší byly zahrnuty plochy parkovišť a ploch zásobování
objektu. Emise z pojezdu na parkovištích byly určeny v programu MEFA 06. Parkoviště bude
odkryté a větrané přirozeně. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
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c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byly zařazeny jednotlivé příjezdové komunikace ke skladovému centru a
pojezdy mezi parkovišti a zásobovacími plochami v areálu. V areálu bude k dispozici 66
parkovacích míst pro návštěvníky. Příjezdová doprava po stávající komunikaci II/101 byla pro
výpočet rozdělena v poměru 70 % dopravy ze směru od dálnice D1 a 30 % ze směru na obec
Jesenice. Příjezdová trasa k parkovacím plochám určených návštěvníkům skladového centra
bude částečně využita i pro přístup dopravy určené k zásobování sekce 01 - 03, které se
nachází v severozápadní části areálu záměru. Pro zásobování zbývajících sekcí objektu bude
využito stávající příjezdové komunikace táhnoucí se severovýchodním směrem okolo nového
areálu skladového centra a ústící do areálu na jeho východním konci. Emisní charakteristika
výše uvedených liniových zdrojů byla určena v programu MEFA 06. Pro rozptylovou studii byly
v souladu s metodikou Symos 97 v úvahu brány pouze přírůstky dopravních intenzit oproti
současnému stavu. Příjezdové komunikace byly rozděleny na úseky o jednotné intenzitě
dopravy a předpokládané rychlosti.

Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).

V rámci rozptylové studie byly vytipovány tři výpočtové body v místě nejbližší obytné zástavby.
Jedná se o tři referenční body – obytný dům na pozemku parc. č. 31, č. p. 31, v k. ú. Modletice
u Dobřejovic, obytný dům na pozemku parc. č. 30/3, č.p. 90, v k. ú. Modletice u Dobřejovic a
obytný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 33, v k. ú. Modeltice u Dobřejovic.

Výpočet byl prováděn u každého referenčního bodu pro výšku 1,5 m nad povrchem terénu
(výška vstupu škodlivin do dýchacích cest).

Výpočty byly provedeny pro:
- imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
- imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
- imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
- imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
- imise oxidů dusíku (NOx) – průměrná roční koncentrace
- imise oxidu uhelnatého (CO) – maximální denní 8 hodinová koncentrace
- imise benzenu - průměrná roční koncentrace
- imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
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Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru, dále předpokládané imisní pozadí a platné limitní hodnoty koncentrací
vybraných látek dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2015 byl stanoven následovně:
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,1 µg/m3 (trend mírně rostoucí)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace < 0,8 ng/m3 (trend mírně rostoucí)
oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinová koncentrace < 70 µg/m3 (trend kolísavý)
oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace < 12 µg/m3 (trend kolísavý)
oxidy dusíku (NOx) - průměrná roční koncentrace < 15 µg/m3 (trend kolísavý)
oxid uhelnatý (CO) - průměrná roční koncentrace < 1150 µg/m3 (trend kolísavý)
suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace < 46 µg/m3 (trend kolísavý)
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3 (trend kolísavý)

Tab. 4. Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos 97 pro konkrétní
výpočtové

body

v místě

nejbližší

obytné

zástavby

(maximální

imisní

koncentrace

v referenčních bodech) a jejich podíl na imisním limitu
Znečišťující látka
Benzen [µg/m3]
Benzo(a)pyren
[pg/m3]
CO [µg/m3]

NO2 [µg/m3]
NOX [µg/m3]
PM10 [µg/m3]

Doba
průměrování

ref. bod 2

ref. bod 3

Max. koncentrace
jako podíl imisního
limitu [%]

0,000 908

0,000 807

0,0182

0,006 872

0,007 039

0,0007

1,017 434

0,932 321

0,0102

0,399 183

0,418 091

0,2090

0,007 343

0,006 571

0,0184

0,063 624

0,056 072

0,2121

0,072 024

0,071 765

0,072 067

0,1441

0,002 675

0,002 484

0,001 946

0,0067

Vypočtená koncentrace
ref. bod 1

1 kalendářní
0,000 888
rok
1 kalendářní
0,006 219
rok
max. denní 8 h
0,944 157
klouzavý
průměr
0,387 126
1 hodina
1 kalendářní
0,007 016
rok
1 kalendářní
0,060 946
rok
24 hodin
1 kalendářní
rok
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Tab. 5. Platné limity pro znečišťující látky dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. v µg/m3

Znečišťující látka

Hodnota imisního

Maximální počet

limitu

překročení za

[µg/m3]

kalendářní rok

Doba průměrování

Benzen

1 kalendářní rok

5

-

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

0,001

-

10 000

-

1 hodina

200

18

1 kalendářní rok

40

-

1 kalendářní rok

30 *

-

24 hodin

50

35

1 kalendářní rok

40

-

CO

NO2
NOx
PM10

maximální denní 8
h klouzavý průměr

Závěrem lze konstatovat, že průměrné roční koncentrace PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu,
NO2 a NOx a maximální denní (PM10) a hodinové (NO2) koncentrace sledovaných
znečišťujících látek nepřesáhnou 0,25 % hodnoty stanovených imisních limitů a maximální
denní osmihodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého nepřesáhne 0,02 % hodnoty
imisního limitu.

Vzhledem k vypočteným hodnotám imisních koncentrací pomocí programu Symos 97 pro
modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý
výstavbou nových zdrojů znečištění ovzduší nezpůsobí překročení imisních limitů a bude mít
minimální vliv na imisní situaci v předmětné lokalitě.

B.3.2. Odpadní vody
Splaškové vody budou svodným potrubím vyvedeny před řešené objekty, kde budou
napojeny na systém vnitroareálové splaškové kanalizace. Ta bude kanalizační přípojkou
napojena na veřejný kanalizační řad vedený v komunikaci před areálem. Hlavní odpady budou
vyvedeny nad střešní plášť, kde budou ukončeny ventilační hlavicí. Jednotlivá odpadní potrubí
budou svedena pod podlahu 1.nadzemního podlaží, kde budou napojena na svodné potrubí
splaškové kanalizace vedené v jednotném spádu a vycházející z objektu v dimenzi DN 125.
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Dešťové vody budou svedeny zaatikovými dešťovými vpustmi a systémem Geberit Pluvia
budou jednotlivými svody svedeny pod podlahu 1.nadzemního. Tam budou napojeny na
svodné potrubí dešťové kanalizace vycházející z objektu. Dešťové vody budou před objektem
napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci ústící do veřejné kanalizace.

Množství splaškových a dešťových vod v lokalitě a způsob jejich napojení na stávající
infrastrukturu je podrobněji specifikováno v kapitole B.2.2.

B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.
Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
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Tab. 6. Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis

Kategorie
odpadu

Množství
(tuny)

O
O
O

7,0
0,61
0,17
0,26

Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0,77
1,55
0,2
0,07
0,01
0,08
2,0
0,08
24,75
0,26
0,01
0,017

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady a
údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.
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Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu a
administrativní části.

Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.
Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 3). Intenzity jednotlivých druhů
dopravy vstupujících do hlukového modelu jsou specifikovány v kapitole B.2.5. Hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
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a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB / chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací a
v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro den od 6 00 - 2200 hod
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro den od 6 00 - 2200 hod
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
V řešené lokalitě je na pozemní komunikaci II/101 platí limitní hodnoty pro hluk z dopravy na
hlavních komunikacích. (silnice je druhé třídy a v posuzované lokalitě je komunikací hlavní) To
znamená limit pro denní dobu je 60 dB a pro noční 50 dB.

Na ostatních stávajících komunikacích platí limitní hodnoty pro veřejné komunikace. To
znamená limit pro denní dobu je 55 dB a pro noční 45 dB.

Pro posuzovaná parkoviště a komunikace okolo skladovacího centra platí limitní hodnoty pro
stacionární zdroje hluku. To znamená limit pro denní dobu je 50 dB a pro noční 40 dB.
Závěr hlukové studie
Výsledky akustického měření a výstupy výpočtového modelu prokazují, že v současné době je
automobilový provoz na silniční komunikaci II/101 v okolí plánovaného záměru rozhodujícím
zdrojem hluku v posuzované lokalitě.

Provoz skladovacího centra je ve výhledu vzhledem k dopravní intenzitě na hlavní komunikaci
minimální a jak dokazuje výpočet (viz výpočtové body umístěné do bodů měření M1 a M2)
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není zaznamenán prakticky žádný nárůst akustického tlaku. Limitní hodnoty od provozu na
hlavní komunikaci pro denní i noční dobu jsou u obytné zástavby v Modleticích bezpečně
dodrženy.

Provoz na místních komunikacích u nového centra i pohyby na parkovištích během denního
provozu a další činnosti spojené s provozem centra nadlimitně neovlivní nejbližší obytnou
zástavbu a limitní hodnoty pro denní dobu jsou bezpečně dodrženy. Provoz skladovacího
centra není v noční dobu plánován, a proto není ani vyhodnocován.

Provoz technického zařízení posuzovaného centra také nijak negativně obytnou zástavbu.
Limitní hodnoty pro denní i noční dobu jsou u obytné zástavby v Modleticích bezpečně
dodrženy.

Plánovaná výstavba nemá vzhledem k umístění v průmyslové zóně na okraji k.ú. Modletice
negativní vliv na obytnou zástavbu v obci.

B.3.5. Doplňující údaje
V nově budovaném komplexu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.

Dle radonového průzkumu (RGP Servis 2009) leží tato oblast v území, které je řazeno do
kategorie se středním radonovým indexem.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v průmyslové zóně obce Modletice v blízkosti dálnice
D1 (viz obr. 2). Stavba bude umístěna v katastrálním území Modletice u Dobřejovic na
pozemcích parc. č.: 418/1, 439/14, 436/40, 439/12, 439/32, 439/16, 436/43, 418/8, 420/1,
436/81 a 436/30.

Nadmořská výška lokality je cca 380 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti je nevyužíván.

C.1.2. Klima
Lokalita je charakterizována průměrnou roční teplotou pohybující se v rozmezí 8,1°C až 9°C a
průměrné roční srážky v této oblasti dle údajů ČHMÚ dosahují maximální hodnoty 700 mm.
V oblasti převládá jihozápadní proudění větru.

Podle Quitta (1971) zasahuje posuzovaný záměr do mírně teplé oblasti ČR MT10. Podnebí se
vyznačuje dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem i podzimem a s krátkou, mírně teplou, velmi suchou zimou s krátkým trváním
sněhové pokrývky. Charakteristické údaje jsou uvedeny v následující tabulce č. 7.

Tab. 7. Charakteristiky klimatické oblasti MT10 (Quitt 1971)
Klimatická oblast

MT10

Počet letních dnů

40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C

140 - 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 – -3
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Klimatická oblast

MT10
17 – 18

Průměrná teplota v červenci [°C]
Průměrná teplota v dubnu [°C]

7–8

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–8

Průměrný počet dnů se srážkami 1

100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 – 450

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 250
50 - 60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

120 - 150

Počet dnů zamračených

40 – 50

Počet dnů jasných

Ovzduší
Kvalitu ovzduší lokality výrazně ovlivňuje její blízkost velice frekventované komunikace –
dálnice D1 - a také malá vzdálenost od pražské aglomerace. Negativní vliv na ovzduší mají
zejména emise z lokálních zdrojů a emise z dopravy.

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR se v okolí obce Modletice nejblíže
nachází pozaďová, předměstská stanice „Praha-Libuš“. V následujících tabulce (tab. 8) jsou
uvedeny imisní charakteristiky znečišťujících látek naměřené stanicí v roce 2008.
Tab. 8. Údaje o látkách znečišťujících ovzduší za rok 2008 – stanice Praha - Libuš (zdroj:
www.chmu.cz)
SO2

NOx
3

benzen
3

(µg/m )

(µg/m )

1 hodina

19,4

-

24 hodin

12,2

-

1 rok

3,3

29,6

3

(µg/m )

0,8

NO2 (µg/m3)

PM10
3

benzo(a)pyren

(µg/m )

(ng/m3)

93,3

-

-

-

37,7

-

20,7

23,7

1,0

Limity pro znečišťující látky v ovzduší jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. v µg/m3
(viz tabulka č. 9).
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Tab. 9. Platné limity pro znečišťující látky dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. v µg/m3
Znečišťující látka Doba průměrování
PM 10

Hodnota imisního limitu v µg/m3

24 hodin

50

1 rok

40

1 hodina

200

1 rok

40

benzen

1 rok

5

benzo(a)pyren

1 rok

0,001

NO2

Území obce Modletice příslušné pod stavební úřad Městského úřadu Říčany je označeno ve
Věstníku MŽP č. 2/2009 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu
překročení hodnot imisních limitů pro průměrnou denní koncentraci suspendovaných částic
frakce PM10 na ploše 7,1 % příslušného území a pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu na ploše 7,1 % příslušného území.

Po realizaci stavebního záměru se nepředpokládá výrazné zhoršení imisní situace
v zájmovém území (viz příloha č. 5. Rozptylová studie).

C.1.3. Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Geologická charakteristika
Dle závěrečné zprávy o radonovém průzkumu (RGP Servis 2009) vyplývá, že sledované
území patří ke komplexu algonických hornin. Jedná se o tzv. štěchovickou skupinu (svrchní
proterozoikum) charakteristickou střídáním prachovců, břidlic a drob. – jedná se především o
tmavěšedé prachovce a prachovité břidlice. Tyto horniny bývají ve svrchních polohách podloží
navětralé a rozpukané a mají charakter písčito-prachovitých a štěrkovitých zemin. Kvarterní
pokryv

je

tvořen

především

jílovitoprachovitou

hlínou,

hlouběji

až

jílovitou

hlínou

s proměnlivým obsahem navětralých úlomků prachovců a břidlic.
Hydrogeologická charakteristika
Území zájmové lokality náleží do úmoří Severního moře. Nejvýznamnějším tokem v širší
oblasti je řeka Vltava, která protéká cca 15 km západně od posuzované lokality. Lokalita
náleží k povodní Vltavy. Zájmovou oblastí protékají přímo dva vodní toky – Dobřejovický potok
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a Chomutovický potok. Oba protékají jižně od místa plánovaného skladového centra ve
vzdálenosti cca 300 m a 900 m.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavová území při Q100.
Lokalita záměru leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV).

Dle závěrečné zprávy o radonovém průzkumu (RGP Servis 2009) bylo provedeno několik vrtů
do hloubky cca 4 m. Žádný z vrtů ve svém profilu hladinu podzemní vody nezastihl.

Podle hydrogeologické mapy ČR (http://heis.vuv.cz) leží v hydrogeologickém rajonu
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Hladina je zde volná, typ propustnosti
puklinový, transmisivita je nízká (<1.10-4 m2/s).

C.1.4. Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází ve stanoveném dobývacím prostoru, chráněném ložiskovém
území, či v území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona č. 44/1988
Sb., horní zákon ve znění změn a doplňků.

Rovněž v nejbližším okolí lokality není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území (CHLÚ) ani
dobývací prostor (DP), těžený či netěžený.

C.1.5. Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek, 1987) se zájmová lokalita nachází v provincii Česká
Vysočina, subprovincii Poberounské subprovincii, Brdské oblasti a celku Pražská plošina.
Nejmenší geomorfologickou jednotkou oblasti je Úvalská plošina. Jedná se o plochou
pahorkatinu převážně v povodí Vltavy. Je charakteristická rozčleněným erozně denudačním
reliéf s charakteristickými strukturními hřbety a suky.

34
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Novostavba – Skladové centrum Modletice“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

C.1.6. Hydrologické poměry
Území zájmové lokality náleží do úmoří Severního moře. Nejvýznamnějším tokem v širší
oblasti je řeka Vltava, která protéká cca 15 km západně od posuzované lokality. Lokalita
náleží k povodní Vltavy. Zájmovou oblastí protékají přímo dva vodní toky – Dobřejovický potok
a Chomutovický potok. Oba protékají jižně od místa plánovaného skladového centra ve
vzdálenosti cca 300 m a 900 m.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavová území při Q100.
Lokalita záměru leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV).

Dle závěrečné zprávy o radonovém průzkumu (RGP Servis 2009) bylo provedeno několik vrtů
do hloubky cca 4 m. Žádný z vrtů ve svém profilu hladinu podzemní vody nezastihl.

C.1.7. Půdy
Lokalita určená k realizaci stavebního záměru leží podle Půdní mapy České republiky
(Tomášek 2003) v oblasti hnědozemí. Hnědozemě se vyskytují v nižším stupni pahorkatin
nebo v okrajových částech nížin.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můžeme
pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny „velkoplošných“ zvláště
chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny
„maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky, národní přírodní památky,
přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Zájmová lokalita se nachází mimo tyto oblasti.

V blízkém okolí stavebního záměru se nenachází žádný přírodní park.
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C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující požadavkům
Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na
základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).

Zájmová lokalita se nenachází v žádném výše zmíněném území.
Území soustavy NATURA 2000
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných
území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství - směrnice č. 79/409/EEC
o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť chráněných území NATURA
teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 218/1992 Sb., kterou se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této novely je v ČR síť chráněných
území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).

Žádné území sítě NATURA 2000 se v předmětné oblasti nenachází.

Z vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
realizace stavebního záměru nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na
ptačí oblasti (příloha 7).

C.1.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a
ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správy lesního hospodářství.
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Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní (lokální)

-

regionální

-

nadregionální

Stavební záměr nezasahuje do žádného skladebného prvku ÚSES.

C.1.11. Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné část krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o
ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.

V širším okolí zájmové lokality se vyskytují významné krajinné prvky dané zákonem. Jedná se
o vodní toky Dobřejovický a Chomutovický potok a jejich údolní nivy. Dobřejovický potok je
zároveň i jedním ze 4 registrovaných VKP nacházejících se na území obce. Nejbližší
registrovaný VKP č. 59 Na kopaninách se nachází cca 50 m západně od zájmové lokality. Do
registrovaného významného krajinného prvku nebude během výstavby ani provozu
skladového centra zasahováno.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Lokalita

leží

z hlediska

biogeografického

členění

České

republiky

(CULEK

1996)

v Českobrodském bioregionu, který náleží do provincie hercynské.
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a) Fauna
Území plánované pro realizaci stavebního záměru v současnosti leží ladem a jedná se
víceméně o travní a keřové společenstvo v meziprostoru dalších skladových objektů a objektů
k podnikání. V souvislosti s tímto lze v území předpokládat výskyt živočichů vázaných na tyto
ekosystémy. Z faunistického hlediska se nejedná o příliš bohaté a významné území.

Ze savců se jedná zejména o hraboše polního (Microtus arvalis), rejska obecného (Sorex
araneus), zajíce polního (Lepus europaeus), kunu skalní (Martes foina), lasici kolčavu
(Mustela nivalis) apod. Z ptáků potom poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo
buteo) (hnízdí mimo lokalitu), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího
(Phoenicurus ochruros), budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkora koňadra (Parus
major), strnada obecného (Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus)
apod. Nebyl zde dle dostupných údajů zaznamenán výskyt zvláště chráněných živočišných
druhů.
b) Flóra
Potenciální přirozená vegetace
Podle NEUHÄUSLOVÉ et al. (1998) se město nachází v oblasti lipové doubravy (TilioBetuletum).

Lipové doubravy představují dvoupatrové až třípatrové druhově chudší fytocenózy. Jsou
okrajovým typem mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním
doubravám. Fyziognomii stromového patra udává dub zimní (Quercus petraea), řidčeji dub
letní (Q. robur). Výrazné je zastoupení lípy srdčité (Tilia cordata) v nižší stromové vrstvě.
Slabý podíl nebo absence habru (Carpinus betulus) je podmíněn minerálně chudšími půdami.
Sporadický je výskyt nenáročných listnáčů (Betula pendula, Sorbus aucuparia). Ve světlém
keřovém patru převládá Tilia cordata, v bylinném patru trávy (Poa nemoralis).
Charakter popisované lokality
Z hlediska posouzení vegetačních poměrů na námi sledované lokalitě však nemají výše
uvedené skutečnosti zásadní význam. Důvodem je především stav předmětné plochy, která
se nachází v oblasti průmyslové zóny. Jedná se o plochu s převahou ruderálních,
synantropních a expanzivních druhů rostlin. Ve větší míře se vyskytuje heřmánkovec
přímořský (Tripleurospermum inodorum), řebříček obecný (Achillea millefolium agg.), pelyněk
černobýl (Artemisia vulgaris). Místy dochází k šíření pcháče osetu (Cirsium arvense). Na části
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dotčeného území dochází k expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Roztroušeně se
zde vyskytují keře růže šípkové (Rosa sp.).

Na dané lokalitě nebyl prokázán výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným
společenstvům, ani zvláště chráněných druhů rostlin. A tedy nepředpokládáme, že by realizací
záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo přírodě blízkých rostlinných
společenstev a chráněných druhů rostlin.

Obr. 3. Současný stav lokality (ruderální porosty)

V rámci realizace stavebního záměru nebude třeba provést kácení dřevin. Dojde pouze
k odstranění některých náletových porostů.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Nemovité kulturní památky
V prostoru stavebního záměru se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky ani jiné
nemovité památky.
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Archeologická a paleontologická naleziště
Zájmová lokalita je územím s předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
v zájmovém území nepředpokládáme.

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
Ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou veškeré povrchové vody ČR , tedy i vody v okolí
zájmové lokality citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou.

V nejbližším okolí lokality se nenalézají ani sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované
náplavy a písky. Rovněž v bezprostřední blízkosti lokality nepředpokládáme výskyt starých
důlních děl.

Dle radonového průzkumu (RGP Servis 2009) leží tato oblast v území, které je řazeno do
kategorie se středním radonovým indexem.

Lokalita neleží v záplavovém území Q100.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru nebudou
dotčeny dřeviny rostoucí mimo les.

Pokud bude nutné v průběhu stavebních prací přikročit ke kácení dřevin, měly by být tyto
dřeviny káceny (po vydání příslušného povolení) mimo vegetační období a období hnízdění
ptáků, tj. mimo měsíce duben až říjen.

Vzhledem k tomu, že se jedná víceméně o ruderální porosty můžeme považovat vliv na flóru
za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz logistického areálu nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků) jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých
vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je
zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat
či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Výjimku ze zákona může udělit
pouze příslušný orgán ochrany přírody.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu v průmyslové
zóně, nepředstavuje výstavba a provoz logistického centra významné riziko pro volně žijící
živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.

41
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Novostavba – Skladové centrum Modletice“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
V širším okolí zájmové lokality se vyskytují významné krajinné prvky dané zákonem. Jedná se
o vodní toky Dobřejovický a Chomutovický potok a jejich údolní nivy. Dobřejovický potok je
zároveň i jedním ze 4 registrovaných VKP nacházejících se na území obce. Nejbližší
registrovaný VKP č. 59 Na kopaninách se nachází cca 50 m západně od zájmové lokality –
významný krajinný prvek však nebude stavebním záměrem dotčen.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému modernímu
standardu obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do
stávající zástavby obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 9
m), nepovažujeme negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.
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Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.

Jednotlivé sekce skladového centra budou vytápěny pomocí plynových kotlů, které budou
zdrojem znečišťujících látek. Celkem bude umístěno devět plynových kotlů, každý o výkonu
49,5 kW. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak zásobovacích vozidel, tak
osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje jsou
uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a příloze 5.

Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie (Vallová
2010), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru. Rozptylová studie
zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (9 plynových kondenzačních kotlů) a osobní
dopravy a pojezdů ze zásobování centra. Je zpracována pro rok 2015, a zahrnuje nejhorší
možný stav způsobený realizací stavebního záměru. Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole
B.3.1. Emise a příloze 5.

Z výsledků tedy vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2
a NOx a maximální denní (PM10) a hodinové (NO2) koncentrace sledovaných znečišťujících
látek nepřesáhnou 0,25 % hodnoty stanovených imisních limitů a maximální denní
osmihodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého nepřesáhne 0,02 % hodnoty imisního
limitu.

Vzhledem k vypočteným hodnotám imisních koncentrací pomocí programu Symos 97 pro
modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý
výstavbou nových zdrojů znečištění ovzduší nezpůsobí překročení imisních limitů a bude mít
minimální vliv na imisní situaci v předmětné lokalitě.
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D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v průmyslové zóně obce Modletice v blízkosti dálnice
D1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 418/1, 439/14, 436/40, 439/12, 439/32,
439/16, 436/43, 418/8, 420/1, 436/81 a 436/30.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Většina uvedených pozemků spadá do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 51510, 51500 a 51100. Celkový zábor
ZPF bude činit cca 1000 m2. V současné době nejsou pozemky k zemědělské výrobě
využívány.

BPEJ 51100 je zahrnuta do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny bonitně
nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo
jen mírně sklonitých.

BPEJ 51500 a 51510 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány
zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).
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Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod či chráněná oblast
přirozené akumulace vod. Lze tedy konstatovat, že uvažovaný stavební záměr nebude mít
žádný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní vody budou odvedeny do systému veřejné
kanalizace. Podzemní vody v okolí nebudou provozem záměru ohroženy.

D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Viz také kapitola D.2.

Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby. Jak vyplývá z hlukové studie (příloha 3) nebude mít realizace stavebního záměru
významný negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech – nedojde
k významnému zvýšení hlukové zátěže a všechny platné limity budou bezpečně dodrženy.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10, benzenu,
benzo(a)pyrenu, NO2 a NOx a maximální denní (PM10) a hodinové (NO2) koncentrace
sledovaných znečišťujících látek nepřesáhnou 0,25 % hodnoty stanovených imisních limitů a
maximální denní osmihodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého nepřesáhne 0,02 %
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hodnoty imisního limitu. Vzhledem k vypočteným hodnotám imisních koncentrací pomocí
programu Symos 97 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze
konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nových zdrojů znečištění ovzduší nezpůsobí
překročení imisních limitů a bude mít minimální vliv na imisní situaci v předmětné lokalitě.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v místní části obce Modletice – Doubravice. Jedná se o
několik málo rodinných domků. Můžeme hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný
z předepsaných limitů (z hlediska hluku a ochrany ovzduší) zde nebude překročen. Vlivy na
obyvatele byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období
stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena

souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost by

mohla představovat snížení faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména
v období provádění výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je
rovněž dočasný (omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum
významným zdrojem prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel. Všechny limitní
hodnoty budu dodrženy.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
V této kapitole je třeba vycházet ze závěrů kapitoly C.2.2. Nemovité kulturní památky,
archeologická a paleontologická naleziště. Žádná z nemovitých kulturních památek nebude
plánovanou výstavbou dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit také archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Viz také kapitola D.1.

Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v místní části obce Modletice – Doubravice. Jedná se o
několik málo rodinných domků. Můžeme hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný
z předepsaných limitů (z hlediska hluku a ochrany ovzduší) zde nebude překročen. Vlivy na
obyvatele byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období
stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.



Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich
likvidaci.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNĚ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Novostavba – Skladové
centrum Modletice“ svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na
životní prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „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“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Jedná se o výstavbu skladového objektu v obci Modletice. Skladové centrum bude
trojpodlažní a bude složeno z devíti samostatných sekcí. Každá sekce bude obsahovat
obchodně-prezentační plochu, prostor technického zázemí, administrativně-sociální část a
skladovací halu. V souvislosti se stavebním záměrem bude vybudováno parkoviště pro
zaměstnance a zákazníky a objekt bude napojen na stávající inženýrskou a komunikační síť.
Celkový rozsah plánovaného stavebního záměru, spolu s polohou lokality je patrný na obr. 1 a
2.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 418/1, 439/14, 436/40, 439/12, 439/32, 439/16,
436/43, 418/8, 420/1, 436/81 a 436/30. Dle Katastru nemovitostí se jedná především o
pozemky zahrnující ornou půdu, která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U
těchto pozemků bude třeba jejich trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Většina
uvedených pozemků spadá do třídy BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem
51510, 51500 a 51100. Celkový zábor ZPF bude činit cca 1000 m2. V současné době nejsou
pozemky k zemědělské výrobě využívány. Vzhledem k rozsahu záboru nepředpokládáme
významný vliv na zemědělský půdní fond. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé
vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa).

V souvislosti s výstavbou areálu nedojde k zásahu do žádného prvku ÚSES, významného
krajinného prvku, zvláště chráněného území ani prvků sítě NATURA 2000.
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Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi provozu, tak ve fázi výstavby. Spotřeba vody bude
souviset zejména s provozem sociálních zařízení zaměstnanců. Nově budované objekty
budou napojeny na stávající inženýrské sítě (voda, plyn, elektrická energie, kanalizace), které
jsou vedeny mimo lokalitu.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá
ze zásobování a příjezdu zákazníků. Zásobování centra bude prováděno osobními automobily
či lehkými nákladními auty (dodávky). Celková četnost pro celý objekt bude 18 zásobovacích
automobilů za den. Pro zákazníky je u skladovacího centra vybudováno 66 parkovacích míst.
Obrátkovost parkovacích míst se předpokládá 5 krát za den, t.j. 330 osobních vozidel za den.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší. Objekty budou vytápěny pomocí plynových kotlů. Celkem bude instalováno devět
plynových kotlů o výkonu 49,5 kW.

Z rozptylové studie (Vallová 2010, příloha 5) vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10,
benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2 a NOx a maximální denní (PM10) a hodinové (NO2)
koncentrace sledovaných znečišťujících látek nepřesáhnou 0,25 % hodnoty stanovených
imisních limitů a maximální denní osmihodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého
nepřesáhne 0,02 % hodnoty imisního limitu. Vzhledem k vypočteným hodnotám imisních
koncentrací pomocí programu Symos 97 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nových zdrojů znečištění ovzduší
nezpůsobí překročení imisních limitů a bude mít minimální vliv na imisní situaci v předmětné
lokalitě.

Z hlukové studie (Ecological Consulting a.s., 2010, příloha 3) vyplývá, že nárůst hluku v etapě
výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období výstavby. Realizace
stavebního záměru nebude mít v době provozu významný negativní dopad na obyvatele

52
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Novostavba – Skladové centrum Modletice“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

v nejbližších obytných domech – nedojde k významnému zvýšení hlukové zátěže a všechny
platné limity budou bezpečně dodrženy.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu skladového centra. Odpady, které vzniknou
v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost
bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady
v areálu nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství,
nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů
z výstavby skladového centra. Není předpoklad vzniku nebezpečných druhů odpadů.

Lokalita záměru leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) a také mimo záplavové území Q100.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č.
365/1992 Sb.) nebyl na zájmové lokalitě doložen. Na základě skutečností uvedených výše
nepředpokládáme zásadní negativní dopad na biodiverzitu v rámci širšího okolí zájmové
lokality.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vliv na krajinný ráz bude vzhledem k návaznosti na stávající zástavbu minimální.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej lze v navržené lokalitě doporučit k realizaci.

53
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Novostavba – Skladové centrum Modletice“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Bližší situace zájmového území

Příloha 3

Hluková studie

Příloha 4

Doklad o měření hluku

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Říčany k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán sídelního útvaru Modletice



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (CAD Projekt s.r.o., 2009)



Očadlík T. (2009): Zpráva o radonovém průzkumu pro novostavbu druhého křídla
Logistického centra společnosti Magnum Reale Estate s.r.o. v obci Modletice. RGP Servis,
Praha, 8 s.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v
platném znění.



Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.



Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.



Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
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Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
obalech), v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.



Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002
Sb.)



Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška

č.381/2001

Sb.,

kterou

se

stanoví

Katalog

odpadů,

Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.



Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, v platném znění.
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Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.



Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší



Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.



Věstník EIA 1997 – 2009.

Mapové podklady


Česká republika - obecně zeměpisná mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993.



Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. 1:500 000. Geografický ústav ČSAV,
Brno.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Academia, Praha, 341 pp.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



TOMÁŠEK M. (2003): Půdní mapa České republiky. ČGS, Praha.



Odvozená mapa radonového rizika ČR, 1:200 000, ČGÚ Praha,



Mapa seizmického rajónování ČSSR, Geofyzikální ústav ČAV, 1987

Publikace


BLÁHA, K., CIKRT, M. (1996): Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní zdravotní ústav,
Praha.



CULEK M. et al. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp.



DEMEK, J. (1987): Hory a nížiny. ČSAV, Praha, 584 pp.



EDIP s.r.o. (2007): TP 189, Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.



FORMAN R.T.T. & GODRON M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Textová část. Academia, Praha, 341 pp.



QUITT E. (1975): Klimatické oblasti ČSR. 1:500 000, Geografický ústav ČSAV, Brno.



ŠAFÁŘ, J. et al. (2003): Chráněná území ČR VI. - Olomoucko. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha, 455 pp.
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TOMÁŠEK M. (2007): Půdy České republiky, ČGS, Praha.

Internetové zdroje


http://www.geofond.cz/ (Česká geologická služba – Geofond)



http://www.czso.cz/ (Český statistický úřad)



http://monumnet.npu.cz/monumnet.php



http://www.sweb.cz/obce/ (Obce, okresy a kraje ČR)



http://portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)



http://www.trasovnik.cz/



http://heis.vuv.cz/ (Výzkumný ústav vodohospodářský)



http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp (Územně identifikační registr)



http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog (Katalog odpadů)



http://www.voda.mze.cz/cz/ (Vodohospodářský informační portál)



http://www.chmi.cz/ (Český hydrometeorologický ústav)



http://nts1.cgu.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm (Český geologický
ústav – Mapa radonového rizika)



http://rebel.ig.cas.cz/seismika/seismicita.php (Český geofyzikální ústav)



http://www.rsd.cz (Sčítání dopravy v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic)



http://www.dppcr.cz (Povodňový plán České republiky)



http://www.birdlife.org (BirdLife International)



http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ (Katastr nemovitostí)
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