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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

EO

Ekvivalentní obyvatel

EPS

Elektronický požární systém

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KN

Katastr nemovitostí

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

MK

Místní komunikace

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Odpady kategorie nebezpečné

NOx

Oxidy dusíku

O

Odpady kategorie ostatní

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Sb.

Sbírka

SO2

Oxid siřičitý

ÚP

Územní plán

UPS

Záložní zdroj elektrické energie

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VTL

Vysokotlaký

VZT

Vzduchotechnika

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond
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ÚVOD

Předmět záměru
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny
výstavbou a provozem nového komplexu objektů prodejního a skladového charakteru (označené jako
budovy A až C) v areálu „Komerční zóny Chrášťany“. Výchozím podkladem pro zpracování oznámení je
dokumentace pro územní řízení vypracovaná firmou Eurospektrum - Stone Atelier spol. s r. o.
Umístění záměru včetně širších územně-technických vazeb
Plánované objekty budou umístěny severně od dálnice D5 v severozápadní části kat. území obce
Chrášťany, Praha – západ nedaleko hranice hl. m. Prahy a křížení dálnice D5 s Pražským okruhem.
Území je rovinaté s mírným sklonem k jihu.
Areál bude dopravně napojen z přeložky silnice II/605, která začíná kruhovým objezdem na stávající
silnici II/605 u křížení s dálnicí D5 a končí napojením na silnici III/00513 vedoucí do obce Chýně. Z této
příjezdové komunikace pak bude “Komerční zóna Chrášťany“ obsluhována dvěma vjezdy (1 pro
zásobování a 1 pro osobní dopravu).
Přeložka silnice II/605 podléhá samostatnému správnímu řízení (vydané ÚR č. j. 04302/06-Š, ze dne
9. 10. 2006, prodloužení územního rozhodnutí ze dne 10. 11. 2008, č. j. 09394/08/Ano, probíhající
stavební povolení) a bude vybudována v předstihu před posuzovaným záměrem.
Přehled posuzovaných variant
Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě,
která vychází z návrhu projekční a inženýrské kanceláře Eurospektrum - Stone Atelier spol.
s r. o.
Posouzení hlukové zátěže a znečištění ovzduší bylo provedeno pro následující stavy:
• Stávající stav

2010

• Fáze výstavby

01/2012-12/2014

• Fáze provozu

2014

Posouzení EIA
Záměr je posuzován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 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“.
Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování byla ve spolupráci
s oznamovatelem a projektantem stavby korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na
životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu na životní
prostředí.
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Jedná se o přehledné shrnutí zpracované na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných
expertních posouzení. Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru
na okolí, byla věnována detailní pozornost v přílohách (Příloha č. 1, 2), které jsou nedílnou součástí
vlastního oznámení.
Text oznámení je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí (Příloha č. 3). Údaje z mapových
podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných veřejných institucích. Množství informací
bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení záměru, je uveden v úplném závěru oznámení
záměru.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I.

Oznamovatel

Metropol Development s. r. o.

A. II. IČO

274 60 291

A. III. Sídlo

Václavské náměstí 804/58
110 00 Praha 1

A. IV Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
František Jirák
Obora 21
507 53 Chomutice
tel.: 234 101 310
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje

B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Komerční zóna Chrášťany
Kategorie:

kategorie II (záměry vždy podléhající posouzení),
sloupec B (státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává dle § 20
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, krajský úřad)

Pořad. číslo:

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”

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Území vymezené pro záměr „Komerční zóna Chrášťany“ zaujímá rozlohu cca 14,5 ha a je rozděleno do
tří obchodních objektů označených A, B, C. Objekty A a B budou prodejní halového typu, objekt C bude
sloužit jako sklad nebo prodejní sklad.
Velikost areálu je dána požadavkem budoucích investorů či nájemců, jeho konfigurace pak vychází ze
situace, kdy územím probíhají VTL plynovody a je nutné dodržovat jejich ochranná pásma.
Kromě ploch zastavěných objekty jsou v areálu navržena parkoviště, zásobovací dvory a obslužné
komunikace. Zbylé plochy bude tvořit zeleň, jejíž podíl bude dle regulativů ÚP obce Chrášťany min.
30 %. V jihovýchodní části území bude vybudována retenční nádrž na zachycování dešťových vod.
Tabulka 1 Bilance využití ploch v „Komerční zóna Chrášťany“
Areál
A
B
C
Celkem

Celková plocha m2 Zastavěná plocha m2 Zpevněná plocha m2
58 300
48 390
38 110
144 800

14 850
14 600
11 138
40 588

24 570
18 817
15 002
58 389

Zeleň m2
18 880
14 973
11 970
45 823

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Okres:

Praha - západ

Obec:

Chrášťany

Katastrální území:

Chrášťany (kód k. ú. 654019)

EKOLA group, spol. s r. o.
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Obrázek 1 Situování záměru v rámci širších vztahů

Podkladová mapa: www.mapy.cz

Lokalita dotčená posuzovaným záměrem se dle Změny č. 2 ÚP obce Chrášťany nachází na funkční ploše
NV - území nerušící výroby a skladů. Změnou č. 3 ÚP obce Chrášťany byla funkční plocha NV doplněna
v základním funkčním využití o objekty obchodu a služeb a regulační podmínky změněny na min. podíl
zeleně - 30 % a max. výšku staveb - 12,5 m.
Obrázek 2 Znázornění funkční plochy dle Změny č. 2 ÚP obce Chrášťany

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr „Komerční zóna Chrášťany“ má charakter prodejních a skladových středisek
spotřebního zboží. V navržených objektech A, B, C nejsou předpokládány žádné výrobní ani
zpracovatelské procesy.
Posuzovaným záměrem dojde k výstavbě objektů určených k prodeji a skladování různorodého
sortimentu zboží. Vyloučeny budou nebezpečné chemické látky a chemické přípravky (jako např.
pesticidy, kapalná hnojiva, farmaceutické výrobky a hořlavé kapaliny – mimo barev). Skladování zboží
bude prováděno především ve stacionárních regálech, částečně mimo regály.
Lokalita posuzovaného záměru je součástí funkční plochy NV (území nerušící výroby a skladů) o
velikosti 30 ha. Tímto záměrem je funkční plocha využita zhruba z poloviny.

EKOLA group, spol. s r. o.
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V době zpracování oznámení nebyl identifikován žádný záměr, se kterým by mohlo dojít ke kumulaci
negativních vlivů na životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Umístění záměru je v souladu se Změnou č. 2 ÚP obce Chrášťan. Zde má daná lokalita charakter
polyfunkční plochy – území pro nerušící výrobu a sklady. Změnou č. 3 ÚP obce Chrášťan byla funkční
ploch NV doplněna v základním funkčním využití o objekty obchodu a služeb.
Posuzovaný záměr odpovídá svým charakterem využití, pro které bylo území navrženo.
Vzhledem k dobrému dopravnímu napojení na dálnici D5 je zájmové území vhodné pro navrhovaný
záměr.
Posuzovaný záměr je řešen v jedné variantě.

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavebně architektonické řešení
Navrhovaná výstavba záměru „Komerční zóna Chrášťany“ je rozdělena do tří objektů (A, B, C).
Navržené řešení předpokládá základní nosnou konstrukci jednotlivých budov v železobetonovém
montovaném skeletu. Světlá výška pod vazník bude cca 10 m, maximální výška atiky jednotlivých
objektů bude do 12,5 nad terénem.
Objekt A
Areál objektu A o výměře cca 5,83 ha je navržen jako prodejní se širokosortimentním zbožím včetně
potravin. Jedná se o halový objekt se zastavěnou plochou 14 850 m2 s hlavní fasádou na západ směrem
k parkovišti. K východní fasádě přiléhá zásobovací dvůr navazující na příjezdovou komunikaci. Součástí
areálu je 380 parkovacích stání a 20 stání pro imobilní osoby. Zbylou část areálu bude doplňovat zeleň,
která bude tvořit min. 30 % vymezené plochy areálu objektu A dle regulativu územního plánu obce
Chrášťany. Bude zde rovněž osazena retenční nádrž pro zachycování dešťových vod.
Dopravně bude objekt A obsluhován dvěma vjezdy z nové přístupové komunikace souběžně s dálnicí D5.
Jeden vjezd je určen pro zásobování areálu (návazně pak i pro zásobování areálů B a C), druhý vjezd pro
zákazníky. Obě komunikace budou obousměrné.
Vlastní prodejní objekt bude halového typu o zastavěné ploše 14 850 m2. V objektu bude umístěna
prodejní plocha (řádově 10 000 m2), skladové prostory, kanceláře a sociální zázemí, technické zázemí –
plynová kotelna, trafostanice, sprinklerová technologie, VPS - část zařízení VZT bude umístěna na střeše.
Konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými sloupy založenými na patkách. Střecha bude ze
železobetonových vazníků ve spádu, výška hřebene 12,5 m nad terénem. Opláštění ze železobetonových
prefa panelů s tepelnou izolací.
Potřeba tepla představuje včetně přípravy teplé vody a potřeby pro VZT cca 500 kW. Zdrojem tepla bude
teplovodní kotelna na zemní plyn se samostatnými kotli a s centrální přípravou teplé užitkové vody.
Kanceláře a sociální prostory budou vytápěny radiátory.

EKOLA group, spol. s r. o.
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Objekt B
Areál objektu B o výměře cca 4,84 ha je navrhován jako prodejní se širokým sortimentem zboží mimo
potravin. Jeho náplní může být i specializovaný sortiment (nábytek, sport, dům a zahrada). Půjde o halový
objekt se zastavěnou plochou 14 600 m2. U západní fasády bude umístěno parkoviště, u východní fasády
dále zásobovací dvůr navazující na příjezdovou komunikaci. Součástí areálu bude i plocha pro 200
běžných parkovacích stání a 20 stání pro imobilní osoby. Zbylou část areálu budou doplňovat
komunikace a zeleň, jejíž plocha bude min. 30 % vymezené plochy areálu objektu B dle regulace
územního plánu obce Chrášťany.
Dopravně bude objekt B obsluhován dvěma vjezdy z nové přístupové komunikace souběžně s dálnicí D5,
přes areál A.
Jeden příjezd je určen pro zásobování a druhý pro zákazníky. Obě komunikace budou dvousměrné.
Vlastní prodejní objekt bude halového typu o zastavěné ploše 14 600 m2.
V objektu bude umístěna prodejní plocha (řádově 12 000 m2), skladové prostory, kanceláře a sociální
zázemí, technické zázemí – plynová kotelna, trafostanice, strojovna VZT, sprinklerová technologie, UPS,
EPS). Část zařízení VZT bude na střeše objektu.
Konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými sloupy, na kterých budou osazeny
prefa vazníky ve spádu, výška hřebene 12,5 m nad terénem. Opláštění bude tvořeno železobetonovými
panely s tepelnou izolací.
Potřeba tepla včetně přípravy teplé užitkové vody a potřeby pro VZT bude cca 600 kW. Zdrojem tepla
bude teplovodní kotelna na zemní plyn se samostatnými kotli a s centrální přípravou teplé užitkové vody.
Kanceláře a sociální prostory budou vytápěny radiátory.
Objekt C
Areál objektu C o výměře cca 3,81 ha bude mít charakter skladový. Půjde o sklady s možností prodeje, tj.
způsob internetové nebo katalogové objednávky s vyzvednutím na skladu nebo ze skladu zasílané. Možná
je i varianta dělení skladu do menších jednotek pronajímaných jednotlivým firmám.
Skladová budova bude o zastavěné ploše 11 138 m2 s hlavní fasádou orientovanou k jihu, zásobování
bude probíhat přes východní a severní fasádu. Součástí areálu bude 190 parkovacích stání a 20 stání je
pro imobilní osoby.
Zbylou plochu areálu bude tvořit zeleň (min. 30 % plochy areálu objektu C dle regulativu územního plánu
obce Chrášťany).
Kromě skladových ploch bude v objektu samostatná plynová kotelna, sprinklerová strojovna, trafostanice,
strojovna VZT, sociální a kancelářské zázemí. Skladová plocha bude o velikosti cca 10 900 m2, ve
zbylých plochách bude umístěno technické, sociální a administrativní zázemí.
Konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými prefabrikáty (sloupy, vazníky, střešní panely). Výška
hřebene bude max. 12,5 m nad terénem. Opláštění železobetonovými panely s tepelnou izolací.
Potřeba tepla včetně centrální přípravy teplé vody a VTZ bude cca 400 kW. Zdrojem tepla bude
teplovodní kotelna na zemní plyn. Kanceláře a sociální prostory budou vytápěny radiátory.
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B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2012

Předpokládaný termín ukončení výstavby:

2014

Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání jednotlivých fází dokumentace
k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou dány zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba
bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský

Okres:

Praha - západ

Obec:

Chrášťany

Katastrální území:

Chrášťany

Vzhledem k charakteru stavby posuzovaného záměru „Komerční zóna Chrášťany“ a k umístění záměru,
nebudou jeho výstavbou ani provozováním dotčeny žádné jiné územně samosprávné celky.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) Stavební úřad Rudná
Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) - Stavební úřad
Rudná

EKOLA group, spol. s r. o.

12

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

B. II. Údaje o vstupech

B. II. 1. Půda
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Realizací záměru „Komerční zóna Chrášťany“ budou dotčeny pozemky v k. ú. 539295 Chrášťany ležící
severně od dálnice D5, v severozápadní části katastru obce Chrášťany o rozloze cca 14,5 ha. Většina
pozemků je ve vlastnictví oznamovatele, menší část pozemků vlastní fyzické osoby. Majetkoprávní
vztahy k dotčeným pozemkům výstavbou záměru „Komerční zóna Chrášťany“ budou s jejich vlastníky
řešeny v dalších fázích projektových příprav.
V souvislosti s realizací záměru „Komerční zóna Chrášťany“ dojde k trvalému záboru půdy na celé ploše
areálů (celkem 14,5 ha). S dočasnými zábory půdy pro výstavbu záměru „Komerční zóna Chrášťany“ na
vlastní lokalitě ani mimo tuto plochu není uvažováno.
V dalších fázích projektové dokumentace je nutné na základě pedologického průzkumu zpracovat
podrobný elaborát záboru pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Tabulka 2 Přehled dotčených pozemků dle KN – trvalý zábor
Parcel.
číslo
376/4
378/1
378/51
378/53
378/56
378/58

Vlastník
Metropol Development s. r. o.
Pavel Horák, Chrášťany
Metropol Development s. r. o.
Metropol Development s. r. o.
Metropol Development s. r. o.,
Eleonora Nedbalová, Praha
Metropol Development s. r. o.

Výměra
m2
588
54 280
4 212
34 817

Druh pozemku

Ochrana

BPEJ

lesní pozemek
orná půda
orná půda
orná půda

PUPFL
ZPF
ZPF
ZPF

4.10.00
4.10.00
4.10.00

Tř.
ochrany*
I.
I.
I.

41 179

orná půda

ZPF

4.10.00

I.

17 995

orná půda

ZPF

4.10.00

I.

* Třídy ochrany podle metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP č. j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996. Do I. třídy ochrany
jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo
jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně a to především na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Z charakteristiky jednotlivých tříd ochrany uvedené v tomto metodickém pokynu MŽP a z výše
uvedeného přehledu vyplývá, že plochy zájmového území náleží mezi půdy s I. třídou ochrany.
Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).
BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy a
konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje o produkčním
potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který za daných podmínek
přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístním číselným kódem.
1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region MT 1 – mírně teplý, suchý,
s průměrnou roční teplotou 7-8,5 °C, s průměrným úhrnem srážek 450-550 mm, pravděpodobností suchých vegetačních období
30-40 %, s vláhovou jistotou 0-4.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ).
V rámci plánovaného areálu se nacházejí následující typy půd:
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HPJ 10: Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými
vláhovými poměry až sušší.
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám:

Tabulka 3 Kód BPEJ – svažitost a expozice
kód
0

svažitost
0-3° rovina

expozice
všesměrná

5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu je omezena buď pevnou
horninou nebo silnou skeletovitostí.

Tabulka 4 Kód BPEJ – skeletovitost a hloubka půdy
kód
0

skeletovitost
žádná

hloubka
hluboká

Před zahájením stavebních prací bude na zastavovaných a zpevněných plochách areálů provedena
skrývka vrstvy humózní zeminy v tl. cca 30 cm.
Objemová bilance humózní zeminy je předběžně předpokládána cca 43 500 m3, upřesnění bude
provedeno na základě sond a průzkumů před vlastní realizací záměru.
Nakládání s ornicí bude podřízeno příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
a provedeno v souladu s platnou legislativou.
Doporučujeme provést skrývku kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) na celé ploše areálu a skrytou
orniční vrstvu využít na rekultivaci zemědělských pozemků podle pokynů příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu. Podorniční vrstvu využít pro terénní úpravy a v rámci vegetačních úprav
areálu. Skrývky je nutné provádět jen ve vhodném období (tj. v období vegetačního klidu a mimo hnízdní
období ptáků.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Na ploše určené pro výstavbu posuzovaného záměru „Komerční zóna Chrášťany“ se nachází lesní
pozemek malého rozsahu (588 m2), který bude zachován a výstavba do něho nebude zasahovat.
Záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí
z PUPFL.
Chráněná území
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

B. II. 2. Voda
Fáze výstavby
Pitná voda
Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude záviset na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zařízení.

EKOLA group, spol. s r. o.
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Technologická voda
Technologická voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu betonových a maltových
směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Stabilní zařízení na výrobu stavebních hmot na staveništi
zřizována nebudou. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech.
Při vlastní výstavbě může docházet k určité spotřebě vody, a to např. na kropení betonu, čištění techniky
před výjezdem ze staveniště apod.
Předpokládá se, že potřebné množství vody bude dováženo v cisternách. Firmy, které budou provádět
stavební práce, zajistí hygienicko-sociální zařízení staveniště dočasnými stavbami (buňkami), které budou
po dokončení stavebních prací odstraněny. Povinností stavebních firem bude zajistit chemické WC pro
své pracovníky.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude záměr napojen na veřejný vodovod, který bude procházet podél příjezdové
komunikace.
Odběr pitné vody bude projednán a odsouhlasen se správcem veřejného vodovodu. Kapacita vodovodu je
pro záměr dostatečná.
Pitná voda
V objektech „Komerční zóna Chrášťany“ bude voda využívána pouze v sociálních zařízeních
zaměstnanců a zákazníků, pro úklid a dále jako voda pro požární účely (sprinklery).
Celková potřeba vody posuzovaného záměru „Komerční zóna Chrášťany“ je stanovena podle platného
zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. i dalších směrnic, ve vztahu na počty osob
(1 EO = 150 l/den), vytíženost budov během provozní doby a velikost ploch následovně:
Denní potřeba

Qden

9 306 l/den

Týdenní potřeba

Qtýden

45,6 m

Měsíční potřeba

Qměsíc

194 m3/měsíc

Roční potřeba

Qrok

2 327 m3/rok

Požární voda
Požární hydranty nebudou zřizovány, objekty budou vybaveny sprinklerovým zařízením. Pro požární
účely může být využita i retenční nádrž v areálu A.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na suroviny
Ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému typu stavby. Bude
potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků: písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta,
ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, sklo, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů, pohonné hmoty,
atd.
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Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů ve fázi
výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích projektové
dokumentace po vybrání zhotovitele stavby.
Potřeba stavebních surovin a stavebních dílců a jejich předpokládané množství dle podkladové
dokumentace je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 5 Předpokládaná potřeba stavebních materiálů
Záměr BP

Množství

Betonové konstrukce
Ocelové konstrukce
Zdivo
Sádrokarton
Izolace tepelné – minerální plsť
Izolace proti vodě – PVC
Hliník
Sklo
Zámečnické konstrukce (ocel)
Dřevo
Obalované živičné směsi
Kamenivo a štěrkopísek

23 000 t
550 t
170 t
140 t
400 t
100 t
100 t
24 t
120 t
60 t
12 000 t
14 000 t

Všechny stavební suroviny a stavební dílce budou dovezeny z okolních výroben a těžebních prostorů
a budou využity na místě výstavby. Vlastní objekty budou provedeny montážním způsobem, s výrobou
stavebních materiálů ani stavebních dílců na místě výstavby není uvažováno.
Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzované stavby. Posuzovaný
záměr bude plnit funkci komplexu určeného pro prodej a skladování různorodého sortimentu spotřebního
zboží a nebude zahrnovat žádný výrobní nebo zpracovatelský proces. Z těchto důvodů nebude vlastní
provozování záměru vyžadovat žádné nároky na vstupní suroviny čerpané z přírodních zdrojů.
Elektrická energie
Fáze výstavby
Pro období výstavby záměru nejsou odběry elektrické energie specifikovány. Pro toto přechodné období
bude elektrická energie odebírána ze zřízené stavební přípojky napojené na stávající síť, nebo bude
dodávka zajišťována z mobilních zdrojů.
Fáze provozu
Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu bude řešeno napojením jednotlivých budov na síť 22 kV
ČEZ Distribuce a. s. Trafostanice budou umístěny vně budov a budou koncipovány jako
velkoodběratelské.
Náhradním zdrojem elektrické energie budou dieselagregáty umístěné na střechách budov.
Zemní plyn
Zdrojem tepla budou plynové kotelny na zemní plyn.
Plynové kotelny jednotlivých objektů budou napojeny z nové regulační stanice STL plynovodu postavené
v jižní části lokality výstavby.
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Spotřeba zemního plynu pro jednotlivé objekty bude následující:
Objekt A
plynová kotelna

potřeba tepla 500 kW

max. spotřeba zemního plynu

hodinová 113 m3/h
roční 195 000 m3/rok

Objekt B
plynová kotelna

potřeba tepla 600 kW

max. spotřeba zemního plynu

hodinová 138 m3/h
roční 216 000 m3/rok

Objekt C
plynová kotelna

potřeba tepla 400 kW

max. spotřeba zemního plynu

hodinová 90 m3/h
roční 136 000 m3/rok

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Fáze výstavby
Stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech a v sobotu ve dvousměnném provozu.
Příjezdové a odjezdové trasy
Dopravně bude „Komerční zóna Chrášťany“ napojen následovně:
Z vyššího dopravního systému (což je Pražský okruh a dálnice D5 – MÚK Třebonice) bude napojení na
silnici II/605 (stará Plzeňská), dále pak po plánované přeložce silnice II/605 vedoucí po jižní straně území
posuzovaného záměru, která bude vybudována v předstihu před výstavbou areálu. V současnosti je tato
stavba ve fázi projednávaní stavebního povolení.
Nasazení a četnost stavebních strojů
V současném stupni projektové dokumentace záměru není znám přesný průběh výstavby, je znám jen
předpokládaný odhad počtu nasazení stavebních strojů a mechanizace.
Tabulka 6 Použité stavební stroje
Stavební stroj

Počet

Autorypadlo

1

Buldozer

1

Válec

1

Nákladní automobil

5

Vibrační pěch

1

Vrtná souprava

1
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Intenzita obslužné staveništní dopravy
V současném stupni projektové dokumentace záměru není znám přesný průběh výstavby. V rámci
akustické studie byl tedy výpočtem stanoven maximální počet nákladních automobilů, který bude smět
jezdit po odjezdových trasách v období od 7 do 21 hod. Na základě provedeného výpočtu se doporučuje,
aby v období od 7 do 21 hod byl max. počet nákladních automobilů (staveništní dopravy) na odvozových
trasách 70 vozidel (tzn. 140 pohybu denně) s maximální intenzitou provozu 10 vozidel/hod. Předpokládá
se, že stavební práce od 21 do 7 hod probíhat nebudou.
Fáze provozu
Areál bude dopravně napojen z přeložky silnice II/605, která začíná kruhovým objezdem na stávající
silnici II/605 u křížení s dálnicí D5 a končí napojením na silnici III/00513 vedoucí do obce Chýně. Z této
příjezdové komunikace pak bude „Komerční zóna Chrášťany“ obsluhován 2 vjezdy (1 pro zásobování a 1
pro osobní dopravu).
Přeložka silnice II/605 není součástí posuzovaného záměru. Podléhá samostatnému správnímu řízení
(vydané ÚR č. j. 04302/06-Š, ze dne 9. 10. 2006, prodloužení územního rozhodnutí ze dne 10. 11. 2008,
č. j. 09394/08/Ano, probíhající stavební povolení) a bude vybudována v předstihu před posuzovaným
záměrem.
Obrázek 3 Situace komunikační sítě v současném stavu, roce 2010
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Obrázek 4 Situace komunikační sítě ve výhledovém stavu, roce 2014
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Zdrojová a cílová doprava posuzovaného záměru
Ve fázi provozu budou obslužnou dopravu areálu tvořit zákazníci „Komerční zóna Chrášťany“ a vozidla
zásobování.
Údaje o zdrojové a cílové dopravě posuzovaného záměru byly převzaty z dopravně-inženýrské studie
zpracované firmou Jacobs Consultancy, spol. s r. o. (červen 2010).
Výpočet dopravní objemu vozidel zákazníků byl proveden metodou produktivity prodejních ploch za
předpokladu využití jednoho objektu pro prodejnu potravin a průmyslového zboží, druhého objektu pro
prodej průmyslového zboží a třetího objektu pro sklad. Vypočtený denní objem vozidel činí 2776.
Tabulka 7 Výpočet denního objemu vozidel generovaného posuzovaným záměrem
Rekapitulace

%

vozidel / den
Počet/den

Počet motorizovaných zákazníků denně

3 805

24%
4%

% viceúčelových cest (např. nákup stavebnin + potravin)
cesty kolem (nákup cesty práce - nákup - domov - po cestě)

Redukovaný počet motorizovaných zákazníků centra denně
Maloobchodní aktivity
plocha supermarketu
prodej spotřebního zboží
prodej nábytku a byt. doplňků
Prodej stavebnin, potřeb pro dům a zahradu

Celkem maloobchodní aktivity

Velkoobchodní aktivity

%
18%
82%
0%
0%

2 892
2 776

2 776
Cistá prodejní
plocha

Produktivita

Obrat celk.

Prům. nákup

Zákazníků/den

Motorizace

Motorizovaných
zákazníků/den

(m2)

(Kč/m2/rok)

(TKč/rok)

(TKč)

(Počet)

3 500

100 000

350 000

0,49

2 261

0,75

1 696

15 937

45 000

717 165

0,88

2 599

0,75

1 949

0

35 000

0

0,00

0

0,85

0

0

40 000

0

0,00

0

0,95

19 437

1 067 165

(Počet)

4 861

Motorizace

Motorizovaných
zákazníků/den

Plocha

Výkonnost

Zákazníků/rok

(m2)

Zák./m2/rok

(Počet/rok)

(Počet/den)

prodej cash/carry

0

45

0

0

1,00

prodej klasický velkoobchodní

0

8

0

0

1,00

0

sklady

10 000

5

50 000

160

1,00

160

Celkem velkoobchodní aktivity

10 000

50 000

160

EKOLA group, spol. s r. o.

Zákazníků/den

0
3 646

(Počet)

0

160
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Předpokládané směřovaní zdrojové dopravy k Praze a směrem na Beroun a Hostivice bude na základě
rozboru demografických údajů 8:2 ve prospěch směru do Prahy.
Příjezdová komunikace bude zatížena 5552 voz OA/24 hod v obou směrech. Zásobování bude zajišťovat
78 voz/24 hod v obou směrech, z toho 45 bude nákladních.
Provoz posuzovaného záměru, a tedy i generovaný objem dopravy, bude probíhat pouze ve dne (6-22
hod).
Ostatní doprava
Současné i výhledové intenzity dopravy na komunikaci III/00513 a přeložce komunikace II/605 byly
získány z dopravně-inženýrské studie zpracované firmou Jacobs Consultancy, spol. s r. o. (červen 2010).
Expertní výpočet zatížení silnice III/00513 a přeložky komunikace II/605 byl proveden na základě
dostupných dat z celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2005 a informací o růstu hybností a nárůstu
osídlení okolního území podle strategických a územních plánů obcí.
Intenzity dopravy na dálnici D5 a na komunikaci II/605 byly získány ze sčítání dopravy TSK v roce 2008,
a pro stávající stav (rok 2010) a výhledový stav (rok 2014) přepočteny dle výhledových výkonových
koeficientů. Denní podíl (6 až 22 hod) intenzity dopravy pro stávající i výhledový stav činí pro
osobní/pomalá vozidla na dálnici D5 92/81 % a na komunikaci II/605 8/7 % (osobní/pomalá).
Intenzity dopravy
Tabulka 8 Přehled intenzit dopravy na vybraných komunikacích ve stávajícím i výhledovém stavu za ve dne
(6 až 22 hod)
Výpočtový
Název
stav
komunikace
Počáteční
akustická
situace
(PAS)
v roce 2010

D5
II/605
III/00513
D5

Stav v roce
2014 bez
záměru

II/605
III/00513
Přeložka
II/605

Stav v roce
2014
se záměrem

D5
II/605
III/00513

EKOLA group, spol. s r. o.

Úsek

Den (6 až 22 hod.)
Celkem

Os

Na

hranice Prahy - D5 (směr Rudná)

26308

22048

4260

hranice Prahy - D5 (směr Praha)

25600

21668

3933

Chrášťany – přeložka II/605

7976

7318

658

přeložka II/605 - Zličín

7787

7223

564

Chrášťany - přeložka II/605

5238

4050

1188

přeložka II/605 - Chýně

5238

4050

1188

hranice Prahy - D5 (směr Rudná)

28512

24123

4389

hranice Prahy - D5 (směr Praha)

27758

23707

4051

Chrášťany - přeložka II/605

8685

8006

678

přeložka II/605 - Zličín

8484

7902

581

Chrášťany - přeložka II/605

1735

1688

48

přeložka II/605 - Chýně

7218

6030

1188

III/00513 - II/605

6855

5715

1140

hranice Prahy - D5 (směr Rudná)

28512

24123

4389

hranice Prahy - D5 (směr Praha)

27758

23707

4051

Chrášťany - přeložka II/605

8964

8286

678

přeložka II/605 - Zličín

12708

12091

616

Chrášťany - přeložka II/605

2010

1963

48

přeložka II/605 - Chýně

8068

6870

1198
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Výpočtový
Název
stav
komunikace
Přeložka
II/605
II/605
Zdrojová
a cílová
doprava
záměru

III/00513
Přeložka
II/605

Komerční zóna Chrášťany

Úsek

Den (6 až 22 hod.)
Celkem

Os

Na

III/00513 - příjezdová kom. záměru

7985

6835

1150

příjezdová kom. záměru - II/605

11355

10180

1175

Chrášťany - přeložka II/605

279

279

0

přeložka II/605 - Zličín

4224

4189

35

Chrášťany - přeložka II/605

275

275

0

přeložka II/605 - Chýně

850

840

10

III/00513 - příjezdová kom. záměru

1130

1120

10

příjezdová kom. záměru - II/605

4500

4465

35

Kapacitní posouzení křižovatek
Kapacitní posouzení křižovatek bylo součástí dopravně-inženýrské studie zpracované firmou Jacobs
Consultancy, spol. s r. o. (červen 2010).
Byla posuzovaná styková, světelně neřízená křižovatka na styku přeložky II/650 a vjezdu/výjezdu
z posuzovaného záměru pomocí specializovaného dopravně-inženýrského softwaru „EDIP-KA“ určeného
pro výpočet kapacity neřízených křižovatek s určením přednosti v jízdě.
Posouzení bylo provedeno pro špičkovou hodinovou intenzitu z expertního dohadu na základě
dostupných dat, navýšenou o vypočtenou hodnotu zvýšení dopravního zatížení vyvolaného navrhovanou
výstavbou posuzovaného záměru.
Na základě posouzení byly testovaná kapacita křižovatky hodnocena stupněm A („Doba zdržení velmi
malá“). Levý odbočovací pruh ve směru od Chýně není nutné z kapacitních důvodů zřizovat.
Nároky na ostatní infrastrukturu
Ochranná pásma
Plynovod
V území vedou VTL plynovodní řady. Při výstavbě areálů je třeba respektovat ochranná pásma a při
pracích v blízkosti plynovodů si vyžádat jejich vytýčení a technický dozor správce (Pražská plynárenská).
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou stanovena zákonem 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.
Nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území
obce
1 m na obě strany od půdorysu
Ostatních plynovody a plynovodní přípojek

4 m na obě strany od půdorysu

Technologické objekty

4 m na všechny strany od půdorysu

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku
Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku ani rušení či přeložení inženýrských sítí.

EKOLA group, spol. s r. o.
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B. III. Údaje o výstupech

B. III. 1. Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou Přílohu č. 2
předkládaného oznámení.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující bodové, liniové a plošné
zdroje znečištění ovzduší:
Fáze výstavby
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší v rámci etapy výstavby nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
Emise z přesunů hmot při zemních pracích
Při provádění zemních prací lze předpokládat emise související s výkopovými pracemi. Množství zeminy
vytěžené ve fázi výstavby bude 43 000 m3 x 1,9 = cca 81 700 t. Objem zemních prací bude 81 700 t, se
kterými bude manipulováno 100 dní po dobu 12 hodin denně.
Tabulka 9 Emise z přesunů hmot při zemních pracích

Staveniště

g.s-1

PM10
kg.den-1

t. rok-1

0,029

1,23

0,123

Emise z provozu stavebních strojů
Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů a rypadel v areálu staveniště.
Tabulka 10 Nasazení stavebních strojů
Zařízení
Autorypadlo
Buldozer
Válec
Vibrační pěch
Vrtná souprava

Počet
(ks)
1
1
1
1
1

Spotřeba pohonných hmot
(l/motohodina )
35
40
40
35
30

Při uvažovaných 100 pracovních dnech a průměrném nasazení techniky 10 hodin denně se jedná o 1 000
provozních hodin, což předpokládá spotřebu 180 000 l nafty/100 dní. Spálením tohoto množství nafty
bude vyprodukováno množství emisí uvedené v následující tabulce.
Tabulka 11 Emise z provozu stavebních strojů
NOx
PM10
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1
Plošný zdroj 1,5615 20,214 2,0214 0,0519 1,8684 0,18684

EKOLA group, spol. s r. o.
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Emise z provozu nákladních automobilů
Nejkritičtější doba výstavby z hlediska dopravy představuje 140 pohybů NA/den.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund lze při uvažovaném počtu směn v rámci zemních prací
sumarizovat emise:
Tabulka 12 Suma emisí z plošných zdrojů
Výstavba
Staveniště

g.s-1
0,004515233

Výstavba
Staveniště

g.s-1
0,00021794

NOx
kg.den-1
0,195062
PM10
kg.den-1
0,009415

t. rok-1
0,0195062
t. rok-1
0,0009415

Liniové zdroje
Dopravně bude „Komerční zóna Chrášťany“ napojen následovně: Z vyššího dopravního systému, což je
Pražský okruh a dálnice D5 – MÚK Třebonice, bude napojení na silnici II/605 (stará Plzeňská), dále pak
po plánované přeložce silnice II/605 vedoucí po jižní straně území posuzovaného záměru, která bude
vybudována v předstihu před výstavbou areálu. Z této komunikace budou dva vjezdy do území.
Tabulka 13 Emise z liniových zdrojů při výstavbě
g/m.s-1
Přepravní trasa 9,289E-06

NOx
kg/km.den-1
0,167196

t/km. rok-1
0,0167196

g/m.s-1
4,1E-08

PM10
kg/km.den-1
0,000738

t/km. rok-1
0,0000738

Fáze provozu
Bodové zdroje
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou kotelny pro vytápění jednotlivých objektů. Specifikace
zdrojů je patrná z následujícího přehledu:
Objekt A – plynová kotelna
Samostatná kotelna s tepelným výkonem 500 kW
Maximální hodinová spotřeba ZP

113 m3/h

Celková roční spotřeba ZP

195 000 m3/rok

Provozní hodiny

cca 7 600 hod/rok

Výška zdroje

15 m

Průměr výduchu

0,3 m

Tabulka 14 Emisní bilance
tuhé znečišťující látky
NOx
CO

EKOLA group, spol. s r. o.

Emisní faktor (kg/105 m3 paliva)
20
1300
320

Emise (kg/rok)
3,90
253,50
62,40
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Objekt B – plynová kotelna
Samostatná kotelna s tepelným výkonem 600 kW
Maximální hodinová spotřeba ZP

138 m3/h

Celková roční spotřeba ZP

216 000 m3/rok

Provozní hodiny

cca 7 600 hod/rok

Výška zdroje

15 m

Průměr výduchu

0,3 m

Tabulka 15 Emisní bilance
tuhé znečišťující látky
NOx
CO

Emisní faktor (kg/105 m3 paliva)
20
1300
320

Emise (kg/rok)
4,32
280,80
69,12

Objekt C – plynová kotelna
Samostatná kotelna s tepelným výkonem 400 kW
Maximální hodinová spotřeba ZP

90 m3/h

Celková roční spotřeba ZP

136 000 m3/rok

Provozní hodiny

cca 7 600 hod/rok

Výška zdroje

15 m

Průměr výduchu

0,3 m

Tabulka 16 Emisní bilance
tuhé znečišťující látky
NOx
CO

Emisní faktor (kg/105 m3 paliva)
20
1300
320

Emise (kg/rok)
2,72
76,80
43,52

Dalším bodovým zdrojem znečištění ovzduší ve fázi provozu budou výduchy dieselagregátů. Situace
umístění výduchů je znázorněna v Příloze č. 3 předkládaného oznámení, výkrese č. 1 Situace areálu.
Typ použitých dieselagregátů: C550-D5.
Dieselagregáty budou sloužit převážně po dobu výpadku napájení z distribuční sítě. Pravidelné zkoušky
budou prováděny 1 hodinu/měsíc při pravidelných funkčních zkouškách.
Z technických údajů náhradních zdrojů energie a uváděné hodinové spotřeby nafty lze s ohledem na
přílohu č. 2 k Vyhl. 205/2009 Sb. predikovat následující hmotnostní toky zohledněné ve výpočtu:

EKOLA group, spol. s r. o.
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Tabulka 17 Emisní faktory pro použití kapalných paliv v plynových turbínách a pístových spalovacích
motorech (kg/t)

Max. hodinová spotřeba paliva jednoho dieselagregátu je 123 litrů, což odpovídá cca 103 kg.
NOx..................................................................1,43056 g/s
PM10.................................................................0,02861 g/s
CO....................................................................0,42917 g/s
Plošné zdroje
Plošnými zdroji znečištění ovzduší budou parkoviště provozovaná v rámci hodnoceného záměru.
Uvažovány jsou následující plochy a bilance pohybů na nich:
P1 – 2 716 pohybů OA, 0 pohybů TNA/16 hod v denní době
P2 – 1 441 pohybů OA, 0 pohybů TNA/16 hod v denní době
P3 – 1 386 pohybů OA, 0 pohybů TNA/16 hod v denní době
P4 –

11 pohybů OA, 11 pohybů TNA/16 hod v denní době

P5 –

11 pohybů OA, 12 pohybů TNA/16 hod v denní době

P6 –

20 pohybů OA, 22 pohybů TNA/16 hod v denní době

Obrázek 5 Situace rozmístění jednotlivých ploch

KOMERČNÍ ZÓNA
CHRÁŠŤANY

EKOLA group, spol. s r. o.
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Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu =
ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund na jeden pohyb lze bilancovat následující sumu emisí při použití uvedených emisních faktorů:
Tabulka 18 Bilance emisí
Plošné zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Plošné zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6

NOx
Benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
g.s
kg.den-1 t.rok-1
0,0078588 0,4526667 0,1652233 7,23E-05 0,00416450,0015201
0,0041696 0,2401667 0,08766083,836E-05 0,00220950,0008065
0,0040104 0,231 0,084315 3,69E-05 0,00212520,0007757
0,0003262 0,0187887 0,00685791,821E-06 0,00010493,828E-05
0,000353 0,0203301 0,00742051,959E-06 0,0001129 4,12E-05
0,0006466 0,0372441 0,01359413,588E-06 0,00020677,543E-05
PM10
CO
g.s-1
kg.den-1 t.rok-1
g.s-1
kg.den-1 t.rok-1
0,001302 0,0749978 0,02737420,0138016 0,79497320,2901652
0,0006908 0,0397908 0,01452360,0073226 0,4217807 0,15395
0,0006644 0,0382721 0,01396930,0070431 0,4056822 0,148074
2,314E-05 0,0013331 0,00048660,0006011 0,03462140,0126368
2,477E-05 0,0014267 0,00052070,0006506 0,03747610,0136788
4,533E-05 0,002611 0,000953 0,001192 0,0686574 0,02506
-1

Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí je doprava generovaná záměrem na nejbližším komunikačním systému. Na
základě předaných podkladů bylo generováno celkem 13 úseků. Umístění úseků je znázorněno na
následujících obrázcích.

EKOLA group, spol. s r. o.

26

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

Tabulka 19 Znázornění jednotlivých úseků komunikací

Tabulka 20 Znázornění jednotlivých úseků komunikací

EKOLA group, spol. s r. o.
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Na výše uvedených úsecích jsou dle předaných podkladů realizovány následující pohyby osobních
automobilů:
Úsek 1:

840 OA,10 TNA/16 hod v denní době

Úsek 2:

275 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 3:

279 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 4:

4189 OA, 35 TNA/16 hod v denní době

Úsek 5:

1120 OA,10 TNA/16 hod v denní době

Úsek 6:

3423 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 7:

3465 OA, 35 TNA/16 hod v denní době

Úsek 8:

5543 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 9:

2527 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 10:

1386 OA, 0 TNA/16 hod v denní době

Úsek 11:

42 OA, 45 TNA/16 hod v denní době

Úsek 12:

22 OA, 23 TNA/16 hod v denní době

Úsek 13:

11 OA,11 TNA/16 hod v denní době

Této dopravě odpovídají na řešených úsecích následující bilance emisí:
Tabulka 21 Bilance emisí
Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

g/m/s
6,476E-06
1,91E-06
1,938E-06
3,134E-05
8,42E-06
2,377E-05
2,631E-05
3,849E-05
1,755E-05
9,625E-06
3,182E-06
1,63E-06
7,829E-07

NOx
kg/km/den
0,155414
0,0458333
0,0465
0,7521157
0,2020807
0,5705
0,631449
0,9238333
0,4211667
0,231
0,076363
0,0391189
0,0187887

t/km/rok
0,0567261
0,0167292
0,0169725
0,2745222
0,0737594
0,2082325
0,2304789
0,3371992
0,1537258
0,084315
0,0278725
0,0142784
0,0068579

PM10 včetně sekundární prašnosti
g/m/s
kg/km/den t/km/rok
1,005E-06 0,024131 0,0088078
3,164E-07 0,0075937 0,0027717
3,21E-07 0,0077041 0,002812
4,956E-06 0,1189476 0,0434159
1,328E-06 0,0318627 0,0116299
3,938E-06 0,0945204
0,0345
4,123E-06 0,0989555 0,0361188
6,378E-06 0,1530607 0,0558672
2,907E-06 0,0697789 0,0254693
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Benzen
g/m/s
kg/km/den t/km/rok
5,7E-08
0,001368 0,0004993
1,757E-08 0,0004217 0,0001539
1,783E-08 0,0004278 0,0001561
2,793E-07 0,0067031 0,0024466
7,489E-08 0,0017973 0,000656
2,187E-07 0,0052486 0,0019157
2,33E-07
0,005593 0,0020414
3,541E-07 0,0084993 0,0031022
1,614E-07 0,0038747 0,0014143
8,855E-08 0,0021252 0,0007757
1,768E-08 0,0004244 0,0001549
9,072E-09 0,0002177 7,947E-05
4,369E-09 0,0001049 3,828E-05

g/m/s
1,143E-05
3,354E-06
3,403E-06
5,525E-05
1,485E-05
4,175E-05
4,642E-05
6,76E-05
3,082E-05

CO
kg/km/den
0,274415
0,0804925
0,0816633
1,3260348
0,356371
1,0019121
1,11412
1,6224361
0,7396529

t/km/rok
0,1001615
0,0293798
0,0298071
0,4840027
0,1300754
0,3656979
0,4066538
0,5921892
0,2699733
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Úsek
10
11
12
13

PM10 včetně sekundární prašnosti
g/m/s
kg/km/den t/km/rok
g/m/s
1,595E-06 0,0382721 0,0139693 1,69E-05
2,238E-07 0,0053709 0,0019604 5,865E-06
1,15E-07 0,0027598 0,0010073 3,004E-06
5,555E-08 0,0013331 0,0004866 1,443E-06

Komerční zóna Chrášťany

CO
kg/km/den t/km/rok
0,4056822 0,148074
0,1407549 0,0513755
0,0720975 0,0263156
0,0346214 0,0126368

B. III. 2. Odpadní vody
Fáze výstavby
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
V období výstavby záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nebude odvod splaškových odpadních vod řešen.
Pracovníci zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní
hygienicko-sanitární zařízení.
Fáze provozu
Během provozu záměru „Komerční zóna Chrášťany“ bude docházet k produkci splaškových odpadních
vod. Dále budou z areálů odváděny dešťové vody ze střech budov a z komunikací i dalších zpevněných
ploch. Odvod odpadních vod z areálů „Komerční zóna Chrášťany“ bude zajišťován oddílnou kanalizací.
Splaškové vody
Odvádění splaškových vod ve fázi provozu bude řešeno připojením na tlakovou kanalizaci s napojením
výtlaku na pražskou kanalizační sít. Připojení záměru „Komerční zóna Chrášťany“ bude pomocí
vybudovaného nové výtlačného řadu, do kterého budou vsazeny jednotlivé areálové přípojky. Napojení
areálu na kanalizaci bude řešeno vybudováním nového výtlačného řadu o délce 400 m, do kterého budou
vsazeny jednotlivé areálové přípojky. Variantně lze uvažovat s novým výtlačným řadem napříč územím,
ze kterého by byly vysazeny přípojky do jednotlivých areálů. Napojovací místo na současnou tlakovou
kanalizaci bude poblíž okružní křižovatky na počátku příjezdové komunikace.
Předpokládaná produkce splaškových vod bude odpovídat výpočtem určené potřebě vody stanovené
podle počtu osob, vytíženosti budov během provozní doby, velikosti ploch apod.
Celková bilance produkce splaškových vod záměru „Komerční zóna Chrášťany“
Denní potřeba

Qden

9 306 l/den

Týdenní potřeba

Qtýden

45,6 m3/týden

Měsíční potřeba

Qměsíc

194 m3/měsíc

Roční potřeba

Qrok

2 327 m3/rok

Dešťové vody
Dešťové vody budou z areálu Komerční zóna Chrášťany odváděny ze střech budov a z venkovních
zpevněných ploch. Dešťová kanalizace je navržena jako oddílná. Zvlášť budou odváděny čisté dešťové
vody ze střech zvlášť vody z míst, kde může docházet ke znečištění ropnými látkami.
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Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro kamiony, kde může docházet
k jejich kontaminaci ropnými látkami budou procházet přes odlučovač ropných látek. Předpokládá se
plnoprůtokové čištění s dostatečným usazovacím prostorem s koalescenčními filtry. Pro dočištění budou
použity sorbční filtry.Výstupní hodnota znečištění bude max. 0,2 mg NEL/l.
Princip odvedení dešťových vod z území Chrášťan je řešen odvedením dešťových vod do Dalejského
potoka. Vzhledem k hydrogeologickým poměrům nebude možnost dešťové vody vsakovat, a proto budou
odvedeny přes retenční nádrž v jihozápadní části pozemku (nejnižší místo) o objemu cca 1 700 m3. Do
této nádrže budou svedeny dešťové vody ze střech a zpevněných ploch, u kterých nehrozí riziko
kontaminace ropnými látkami. Odtok bude zajištěn a regulován přes výpustní objekt, na který bude
navazovat dešťová kanalizace v délce cca 665 m podcházejí dálnici D5 a silnici II/605 se zaústěním do
Dalejského potoka.
Výpočet retence
Odtok
Plocha 14,5 ha
Souč. odtoku 0,7
Intenzita 185 l/ha (15 min. déšť periodicity 0,2)
Q = S x i x Ψ = 1 877,75 l/s
Objem srážky při 15 min. dešti
V = Q/1000 x 15 x 60 = 1 683 m3
Požadovaný objem retence je 1 683 m3, při hloubce 1,5 m by byla velikost retenční nádrže zhruba 40 x
27 m.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a navazujícími a
upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru, rovněž je uveden způsob nakládání s těmito odpady.
Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby (dosud neurčen). Odpady
vzniklé provozováním záměru bude řešit provozovatel areálu.
Původce odpadu (podle § 4 odst. „p“ zákona o odpadech) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich
odstraněním (uložení na skládku, spálení).
Během výstavby i po uvedení do provozu je provozovatel stavby povinen vést evidenci o množství
odpadu a způsobu nakládání s ním (dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb.) a v případě produkce více
než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle
§ 39, odst. 2 zákona o odpadech. S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze
EKOLA group, spol. s r. o.
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na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadu (zejména u výkopových
zemin) je nutné kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s nebezpečnými
druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením stavebních prací.
Odpad vznikající při výstavbě
V rámci výstavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které lze zařadit do
podskupin 08 01, 08 02 a 08 04. V těchto podskupinách mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní
odpady v závislosti na použité technologii a materiálu. Odpady budou shromažďovány v uzavíratelných
nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky
železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování.
Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích. Z provozu kompresorů mohou vznikat
olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13
01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje.
Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“ a po využití jsou odpady.
Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Předpokladem je, že údržba techniky
bude prováděna u specializované firmy (tj. mimo staveniště). Případné upotřebené oleje vzniklé na
staveništi budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů. Může
se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06 03 N.
Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně předány k recyklaci či
odstranění oprávněné osobě k nakládání s odpady.
V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové,
dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly
znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří
do nebezpečných odpadů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k
následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou
nebezpečné složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným
odpadem.
V době výstavby budou dále vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály,
čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo
neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu
budou sběrné nádoby.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat opotřebované pneumatiky (16 01 03) či upotřebené
nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Akumulátory patří podle zákona o odpadech, č.
185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude zajišťována dodavateli, dá se
předpokládat, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy. Obměna pneumatik či výměna
nefunkčních autobaterií bude probíhat mimo staveniště.
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V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat
zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž
nebezpečné odpady. Dále bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo. Nakládání s dřevěným odpadem
z výstavby (17 02 01) se předpokládá následovně: Dřevo se přednostně vytřídí tak, aby mohlo být
opakovaně používáno. Následně bude dřevo nabídnuto k dalšímu využití, např. po štěpkování může dřevo
vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost). Pouze v případě nezájmu trhu bude dřevo energeticky využito
ve spalovně.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních materiálů
obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. jiné
nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní
odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou
předány oprávněné osobě a uloženy na skládce nebezpečných odpadů.
V případě znečištěné zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanizmů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v
zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad
musí být předán pouze oprávněné osobě k jeho odstranění.
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit na
nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat také směsný stavební odpad (17 09 04), který bude shromažďován
na staveništi (ve vanových kontejnerech) a následně recyklován či ukládán na skládku odpadu.
Odpad z chemických toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovány na staveništi, bude
likvidován podle použité technologie, což bude zajišťováno smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3
vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění určit původce na základě vyloučení, nebo potvrzení
nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 22 Seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě záměru „Komerční zóna Chrášťany“
Kód druhu
odpadu
8
08 01 11
08 01 12
08 02 01
08 04 09
08 04 10
12
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13
13 01

Název odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev,
laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní práškové barvy
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
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N
O
O
N
O
O
O
O
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Kód druhu
odpadu
13 02
14
14 06 02
14 06 03

Komerční zóna Chrášťany

Název odpadu

16
16 01 03

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a
ochranné oděvy jinak neurčené
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Pneumatiky

16 06 01

Olověné akumulátory

15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02 02
15 02 03

17

Kategorie
odpadu
N
N
N

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N
O

O
N

Stavební a demoliční odpady

17 01 01

Beton

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06 - lehčené betony (izolační a spádové vrstvy střech)
Dřevo
Plasty
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O

17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 03
17 05 04
20
20 03 01
20 03 03

O
O
O
O
O
O
O
N
O

O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Při stavební činnosti musí být používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky § 10 a §
11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů.
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Odpady vzniklé stavební činností budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho
prováděcích předpisů.
Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla nebo do kontejnerů
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity
(recyklovaný stavební odpad, dřevní hmota). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením
na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o
odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze
stavby.
Odpady ve fázi provozu
Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se převážně
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně
upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými
zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech. Při průchodu dešťových vod z manipulačních ploch a
parkovišť odlučovačem ropných látek bude vznikat kal. Jedná se o nebezpečný odpad podskupiny 13 05 Odpady z odlučovačů oleje.
Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), prázdné nádoby od barev,
laků, čistících prostředků (15 01 10), resp. prázdné spreje (15 01 11).
V rámci celého záměru bude vznikat převážně druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad.
Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným
sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a
biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených
nádob, pro které je vhodné vyčlenit „hnízda“, prostor pro soustředěné umístění nádob pro oddělený sběr
vytříděných složek. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na směsný komunální
odpad.
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20 –
komunálních odpadů, a to do druhů (20 01 33 N, 20 01 34). Baterie a akumulátory patří podle zákona
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro jejich sběr
(zdarma zajišťuje např. fa Ecobat).
Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 –
biologicky rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí, atd. Odpad by měl být předáván
oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování).
Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se obvykle
řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu.
Odpady charakteru „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad tohoto
charakteru (z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující servis
a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě smluv (budou
předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání s odpady.
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Tabulka 23 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu
Kód druhu
Kategorie
Název odpadu
odpadu
odpadu
13
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)
13 01
Odpadní hydraulické oleje
N
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
N
13 05
Odpady z odlučovačů oleje
N
15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a
ochranné oděvy jinak neurčené
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
N,O
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02 Plastové obaly
O
15 01 03 Dřevěné obaly
O
15 01 04 Kovové obaly
O
15 01 06 Směsné obaly
O
15 01 07 Skleněné obaly
O
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
N, O
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
O
pod číslem 15 02 02
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
20
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01
O
20 01 01 Papír a lepenka
O
20 01 02 Sklo
O
20 01 10 Oděvy
O
20 01 11 Textilní materiály
N
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky
O
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16
N
20 01 33
06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
O
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
N
20 01 35
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23
O
20 01 36
a 20 01 35
O
20 01 39 Plasty
O
20 01 40 Kovy
20 02
Odpad ze zahrad a parků
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Navržený systém odpadového hospodářství ve fázi provozu
Prostor pro kontejnery s odpadem je nutné umístit na přístupném místě v bezprostřední návaznosti na
komunikaci. Směsný komunální odpad i jednotlivé základní vytříděné složky budou shromažďovány
v kontejnerech o objemu 240-1 100 l.
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Přeprava a odstraňování vznikajícího směsného komunálního a tříděného odpadu bude zajišťována
nájemci objektů prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby (firma) k nakládání s odpady.
Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa kam bude odpad odvážen za účelem
využití (např. recyklace), budou určena až v následujících fázích projektových řízení.
Obecné požadavky na nakládání s odpady
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle
§ 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního
odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může
původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem
odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření
v dokumentu obsažené.
Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu s § 10 a § 11
zákona o odpadech. Snahou musí být přednostní využití odpadů vhodných k úpravě (recyklaci).
Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s odpady.
Shrnutí
Produkci odpadů lze čekávat ve fázi výstavby i provozu.
Přesné množství některých druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi
projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po
určení technologie výstavby.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního
odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2.
Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která
je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu odpadu,
nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech v platném znění.
Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Fáze výstavby
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Jde tedy
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak
svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje
hluku.
V současném stupni projektové dokumentace záměru není znám přesný průběh výstavby, je znám jen
předpokládaný odhad počtu nasazení stavebních strojů a mechanizace.
Jelikož přesné typy ani akustické vlastnosti stavebních strojů nejsou v tomto stupni projektové
dokumentace známy, byly pro posouzení použity typická strojní zařízení z archivu firmy EKOLA group
EKOLA group, spol. s r. o.
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pro nejnepříznivější etapu výstavby – zemní práce. Použitá strojní zařízení jsou charakterizována v
následující tabulce.
Tabulka 24 Akustické vlastnosti použitých stavebních strojů
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti
10 m* [dB]

Stavební stroj

Počet

Autorypadlo

70 (15 m)

1

Buldozer

98

1

Válec

82

1

Nákladní automobil

83

5

Vibrační pěch

79

1

Vrtná souprava

86

1

* Je-li hladina akustického tlaku v jiné vzdálenosti než 10 m, tak je tato vzdálenost uvedena v závorce u příslušné hodnoty.

Maximální počet nákladních automobilů, který bude smět jezdit na odjezdových trasách v období od 7–21
hod tak, aby byl dodržen hygienický limit. Tento počet byl stanoven pomocí výpočtového programu na
místě z akustického hlediska nejméně příznivém, aby byl stanovený maximální počet nákladních
automobilů na straně bezpečnosti. Na základě provedeného výpočtu byl určen max. počet nákladních
automobilů na odvozových trasách v období 7-21 hod 70 vozidel (tj. 140 pohybů denně) s maximální
intenzitou provozu 10 vozidel/hod.
Fáze provozu
Po zprovoznění objektu dojde k ovlivnění akustické situace vlivem dopravy v klidu (pohyby vozidel
na parkovacích plochách), dopravy v pohybu (emise hluku produkované v důsledku zvýšené intenzity
dopravy na přilehlých komunikacích vlivem nového zdroje dopravy) a chodu stacionárních zdrojů
v navrhovaných areálech.
Intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích jsou uvedené v kap. B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu.
Situace umístění stacionárních zdrojů hluku je znázorněna v Příloze č. 3 předkládaného oznámení,
výkrese č. 1 Situace areálu.
V následující tabulce jsou uvedeny popisy zdrojů a jejich akustické parametry.
Tabulka 25 Popis stacionárních zdrojů hluku záměru
Druh a počet zařízení

Umístění
zdroje

Akustický výkon LwA [dB]

2x větrací zařízení VZT

Na střeše budovy areálu A, B i C

Den
(6–22 hod)
90 dB

Noc
(22–6 hod)
80 dB

1x chladící zařízení

Ve venkovním prostoru u budovy areálu A

70 dB

70 dB

1x komín kotelny

Na střeše budovy areálu A, B i C

85 dB

75 dB

1x trafostanice

Na fasádě budovy areálu A, B i C

70 dB

70 dB

Pozn.: Ve výpočtu byl dále zahrnut i provoz dieselagregátu (1 x u každého areálu) o akustickém výkonu 90 dB a době provozu 1h v denním
období a 1h v nočním období. Umístění dieselagregátu je zřejmé z obrázku výše.
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B. III. 5. Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů
(kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací
z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vibrací
z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. vzduchotechnické jednotky) na okolní
zástavbu se nepředpokládá.

B. III. 5. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Podle mapy radonového rizika znázorněné na následujícím obrázku leží zájmové území v oblasti nízkého
až přechodného radonového rizika.
Tabulka 26 Mapa radonového rizika

Zdroj: http://www.geology.cz/

Při výstavbě a následném provozu záměru se nepředpokládá výskyt, nebo použití zdrojů radioaktivního,
elektromagnetického či ionizujícího záření.

B. III. 6. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Možnost vzniku havárií a nestandardních stavů nelze vyloučit. Je třeba řešit stavbu tak, aby byly dopady
případných havárií minimalizovány. Pro minimalizování následků na zdraví, škod na majetku a životní
prostředí je nutné dodržovat havarijní plán.
Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou:
• provoz nákladních automobilů a další techniky při výstavbě areálu (hrozí úkapy ropných látek),
• provoz osobních aut v rámci areálu (hrozí úkapy ropných látek),
• požár,
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• přerušením dodávek energie (nebude mít vliv na možné ohrožení životního prostředí),
• exploze,
• úraz elektrickým proudem,
• porucha technologického zařízení atd.
Preventivní a následná opatření
Fáze výstavby
Během stavebních prací může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů
a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační
čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby objektu kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Při výstavbě může dojít k požáru na stanovišti vlivem zkratu elektrického vedení nebo vznícení hořlavé
látky.
Fáze provozu
Pro prevenci vzniku či šíření požáru bude v objektu instalována sprinklerová technologie.
Pro případ výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje elektrické energie.
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád.
Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do
kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládaného oznámení je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „Komerční zóna Chrášťany“.
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „Komerční zóna Chrášťany“, je možné
vytyčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší.

Podkladem pro specifikaci nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2010) a
Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT s. r. o., 2010).

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Počáteční akustická situace byla zjištěna výpočtem ekvivalentní hladiny akustického A v denní době.
Výpočet je proveden v Akustické studii, která tvoří přílohu č. 1 oznámení. Ve výpočtu byla uvažována
stávající intenzita ostatní dopravy na komunikační síti v okolí posuzovaného záměru.
Stávající akustická situace byla zjišťována ve pěti výpočtových bodech (V1–V5), které byly umístěny
podél příjezdových tras a v nejbližším okolí záměru. Výpočtové body byly zvoleny tak, aby vystihovaly
případnou nejnepříznivější akustickou situaci vlivem působením záměru. Všechny výpočtové body byly
umístěny 2 m před fasádami obytných objektů, tedy v chráněném venkovním prostoru staveb.
Tabulka 27 Výpočet hluku z dopravy na sledovaných komunikacích – stávající stav
Ekvivalentní hladina akustického
Výpočtový bod

V1 – Chrášťany č. p. 74

V2 - Chrášťany č. p. 57

V3 – Zličín č. p. 457

V4 – Hostivice č. p. 1131

V5 – Chrášťany č. p. 82

Výška bodu

tlaku A v denní době (6-22 h)

nad terénem [m]
Limit (dB)

LAeq,16h (dB)

2,5

70

71,8

5,0

70

70,7

2,5

70

68,8

5,0

70

68,4

2,5

70

52,6

9,0

70

53,8

16,0

70

55,1

2,5

70

67,7

5,0

70

67,5

2,5

70

57,7

5,0

70

58,7

Z výsledků výpočtu vyplývá, že v současném stavu je ve výpočtovém bodě č. 1 překročen limit pro starou
hlukovou zátěž.
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C. I. 2. Ovzduší
Klima
Z klimatického hlediska patří zájmové území dle Quitta do teplé oblasti T2. Oblast je charakterizována
dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Dlouhodobý teplotní průměr oblasti činí 8,2 °C, průměrný srážkový úhrn 550 mm.
Tabulka 28 Klimatické zařazení posuzovaného záměru

Zdroj: Klimatické oblasti (Quitt, 1971)

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:
Průměrná roční teplota

7,5 – 9 °C

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 – 170

Průměrné roční srážky (mm)

500 – 650

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

350 – 400

Kvalita ovzduší
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru
zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce generovaném
programem SYMOS97 verze 2006.

EKOLA group, spol. s r. o.

41

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

Tabulka 29 Tabulka větrné růžice pro lokalitu Chrášťany

V okolí hodnoceného záměru lze za nejbližší měřicí stanice kvality ovzduší považovat stanice Praha 6 –
Veleslavín, Praha 4 – Libuš a Praha 6 - Suchdol provozované ČHMÚ v automatizovaném měřícím
programu a Praha 6 – Alžírská provozované ČHMÚ pomocí kombinovaného měření. Výsledky měření na
těchto stanicích pro rok 2008 jsou uvedeny v Rozptylové studii, která tvoří Přílohu č. 2 předkládaného
oznámení.
Průměrné roční koncentrace – ATEM 2008
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje překračování
výše uvedeného imisního limitu. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se ve vybraných
referenčních bodech pohybují v rozmezí od 15,33 µg.m-3 až po 32,32 µg.m-3. Průměrná roční koncentrace
oxidu dusičitého v zájmovém území je cca 21,55 µg.m-3.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického
průměru hodnota 40 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace PM10 se ve vybraných referenčních bodech pohybují v rozmezí od 20,28
µg.m-3 až po 41,1 µg.m-3. Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční
koncentrace kolem 25,5 µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu
pro uvedenou škodlivinu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční
koncentrace kolem 0,36 µg.m-3.
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Maximální krátkodobé koncentrace
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro hodinový aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví lidí hodnotou 200 µg.m-3. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje
překračování výše uvedeného imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého se ve
vybraných referenčních bodech pohybují v rozmezí od 101,5 µg.m-3 až po 351,5 µg.m-3. Dle modelu
ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území maximální hodinová koncentrace kolem 235,11 µg.m-3.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 24hodinový aritmetický průměr
50 µg.m-3, (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). Nejbližší stanice AIM
signalizují epizodní překračování 24hodinového aritmetického průměru.
Koncentrace CO
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Na nejbližší monitorovací
stanici není signalizováno překračování hygienického limitu pro 8hodinový klouzavý aritmetický průměr.
Model ATEM specifikuje roční a hodinové průměrné koncentrace, pro které není imisní limit stanoven,
tudíž nelze ve vztahu k pozadí vztahovat vypočtené příspěvky dle platné legislativy (příspěvky k ročnímu
aritmetickému průměru se pohybují dle modelu ATEM 2008 kolem 561 µg.m-3, příspěvky k hodinovému
aritmetickému průměru se pohybují kolem 901 µg.m-3).
Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného
záměru mohou být dle modelových výpočtů překračovány koncentrace suspendovaných částic PM10. V
případě krátkodobých koncentrací je možné očekávat překračování limitu pro denní koncentrace PM10.
Překračovány mohou být také hodinové koncentrace oxidu dusičitého.

C. II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně
významně ovlivněny
V této podkapitole předkládaného oznámení je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru „Komerční zóna Chrášťany“, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny.
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru může dojít k ovlivnění následujících
složek ŽP:
•

Flóra

•

Fauna

•

Krajinný ráz

•

Půda

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Voda

•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy

•

NATURA 2000
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•

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území

Dále dojde k ovlivnění akustické situace a ovzduší, ale to je podrobně popsáno v kapitole C. I.
Souhrnně lze však konstatovat, že výstavba posuzovaného záměru nebude představovat významné
negativní ovlivnění výše uvedených složek. Významnost vlivu posuzovaného záměru na dané složky je
možné hodnotit jako přijatelnou, nezhoršující zásadním způsobem environmentální charakteristiky
dotčeného území a jeho širšího okolí.

C. II. 1. Flóra
Plánovaný záměr se nachází v Řipském bioregionu 1.2 (Culek, 1996).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí Českomoravského fytogeografického
okrsku 7d Bělohorská tabule (Hejný et Slavík, 1988).
Potenciální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území
potenciální přirozenou vegetaci černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).
Stromové patro dubohabřin tvoří dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus),
s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus
robur) a stanoviště náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus,
javor mléč – Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro nalezneme pouze
v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Asarum europaeum,
Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana, aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa
nemoralis).
Pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala území v případě, že by nebylo ovlivněno
činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al. 1968).

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit jako X2 – Intenzivně
obhospodařovaná pole.
Aktuální vegetace zájmového území
Na lokalitě byl proveden v červnu a září roku 2010 orientační botanický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
V současném stavu řešené území zaujímá intenzivně obdělávané pole, které je ze západu ohraničeno
pásem lesní zeleně sloužící jako větrolam.
V následujících odstavcích je uveden výčet zjištěných druhů bylin a dřevin v zájmovém území dotčeném
stavbou.
Byliny
Anthemis arvensis

rmen rolní

Cirsium arvense

pcháč oset
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Elytrigia repens

pýr plazivý

Galium aparine

svízel přítula

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Triticium aestivum

pšenice obecná

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Dřeviny
Sambucus nigra

bez černý

Acer campestre

javor babyka

Acer negundo

javor jasanolistý

Acer platanoides

javor mléč

Shrnutí
Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že daná lokalita není z botanického hlediska
významná. Jedná se o území silně ovlivněné lidskou činností.
Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění a ani druhy Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR
(Procházka, 2001).

C. II. 2. Fauna
Z hlediska biogeografického členění ČR (Culek, 1996) se zájmové území nachází v Řipském
bioregionu. Fauna Řipského bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem.
V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step. Do ní místy pronikly nebo přežívají
charakterističtí zástupci středočeské suchomilné fauny, včetně forem atlantsko – mediteránního původu.
Potoky a říčky náleží do parmového až cejnového pásma. V nivách toků jsou významná odříznutá ramena
s typickou faunou nížinných stojatých vod.
Aktuální fauna zájmového území
Na lokalitě byl proveden v červnu a září roku 2010 orientační zoologický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Řešené území je tvořeno extenzivně obhospodařovaným polem, na kterém byly zjištěny běžné druhy
živočichů přizpůsobené pro toto stanoviště.
Ze savců lze usuzovat na výskyt zajíce polního (Lepus europaeus), z hlodavců myš domácí (Mus
musculus), hraboše polního (Microtus arvalis) a hmyzožravců – krtka (Talpa europea) a ježka západního
(Erinaceus europaeus).
Pole je osídleno běžnými nenáročnými druhy ptáků jako např. bažant obecný (Phasianus calchicus) či
skřivan polní (Alauda arvensis). V zájmovém území se vyskytují i běžné druhy ptáků typické pro
prostředí okrajů lidských sídel v návaznosti na zemědělské kultury např. kos černý (Turdus merula),
sýkora koňadra (Parus major), holub domácí (Columba palumbus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
a pěnkava obecná (Fringilla coelebs).
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Shrnutí
Posuzovaná lokalita je silně ovlivněná antropogenní činností. Jsou zastoupeny běžné druhy živočichů.
Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na lokalitě
zaznamenány nebyly. Realizace záměru je z hlediska ovlivnění živočichů akceptovatelná.

C. II. 3. Krajina
Lokalita posuzovaného záměru se nachází v kulturní krajině značně antropogenně ovlivněné. V současné
době je využívána jako obdělávané pole. V jejím okolí se nachází těleso dálnice D5 a lesní pozemek
liniového charakteru.

C. II. 4 Půda
Dotčené pozemky patří z větší části do kategorie zemědělského půdního fondu, menší část (588 m2) patří
do kategorie pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Širší okolí záměru v současnosti tvoří především orná půda a komunikace.
Skrývky půdy v mocnosti 30 cm budou provedeny na ploše 145 000 m2, tj. v objemu 43 500 m3.

C. II. 5. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území náleží lze z hlediska geomorfologického začlenění České republiky zařadit:
Provincie

Česká vysočina

Oblast

Brdská oblast

Celek

Pražská plošina

Podcelek

Kladenská tabule

Okrsek

Hostivická tabule

Hostivická tabule je jihozápadní částí podcelku Kladenská tabule, tvoří ji členitá pahorkatina v povodí
Vltavy, na cenomanských pískovcích, jílovcích a spongilitech, staropaleozoických břidlicích, drobách,
pískovcích, křemencích Barrandienu, proterozoických břidlicích a drobách s buližníky a spility.
Rozčleněný erozně denundační reliéf s neogenními plošinami, s epigeneticky založenou údolní síti, na
východě s hluboce zaříznutými údolními odkrývajícími křídové podloží, místy se svědeckými plošinami a
strukturními hřbety a suky a sprašovými pokryvy a závějemi.
Geologické poměry
Z regionálně-geologického hlediska řadíme skalní podloží zájmového území do jednotky České křídové
tabule, která zde spočívá diskordantně na zvrásněných svrchno-ordovických sedimentech. Zachovány
jsou cenomanské sedimenty perucko-korycanského souvrství. Pro studovanou inženýrskogeologickou a
hydrogeologickou problematiku jsou významné kaolinické pískovce korycanských vrstev.
Křídový horninový masív je na zájmové lokalitě překryt souvislou vrstvou kvartérních pokryvných zemin
o prakticky stabilní mocnosti okolo 3-4 m. Kvartérní patro obsahuje následující typy zemin: humózní
horizont, spraše a sprašové hlíny, svahové hlíny (písčitojílovité hlíny s úlomky opuk).
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Hydrologické poměry
Zájmové území spadá do hydrologického rajonu 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoku
Vltavy. Celková plocha uvedeného rajónu je 1 181,54 km2. Kolektor je tvořen břidlicemi a droby.
Hladina podzemní vody je volná s propustností puklinovou a s nízkou transmisivitou T = nízká <1.10-4
m2/s. Mineralizace je 0,3-1 g/l a náleží k chemickému typu Ca-Mg-HCO3-SO4.
CHLÚ, DP, poddolovaná území, těžba
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území se
nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Nejbližší ložisko nebilancované
je vzdáleno cca 1000 m severozápadně od posuzovaného záměru.

C. II. 6. Voda
Povrchová voda
Dle hydrologického členění náleží hodnocený záměr do oblasti povodí Dolní Vltavy, konkrétně spadá
severní část území do povodí Litovického potoka (1 – 12 – 02 - 004/0) a jižní část dotčené lokality do
povodí potoka Dalejského (1 - 12 - 01 - 008/0). Řešeným územím neprochází žádný vodní tok.
Záměr neleží v žádné kategorii záplavových území.
Podzemní voda
Zájmové území spadá do hydrologického rajonu 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoku
Vltavy.
CHOPAV
Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměr se nenachází v zóně PHO nejbližší PHO je vzdáleno cca 700 m východně od posuzované lokality.
Jde o druhé pásmo vodního zdroje veřejného vodovodu Zličín. Záměrem nebude PHO dotčeno.

C. II. 7. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K56 Údolí Vltavy (dle
mapového portálu Středočeského kraje).

C. II. 8. Významné krajinné prvky (VKP)
V místě záměru není VKP daný ze zákona (dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). Na západní
hranici areálu je registrovaný VKP (dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). Jde o lesní
pozemek liniového charakteru s názvem Teleček. Registrovaný VKP nebude výstavbou areálu dotčen.

EKOLA group, spol. s r. o.

47

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

C. II. 9. Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky.

C. II. 10. Přírodní parky
V zájmovém území se nenachází žádný přírodní park dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

C. II. 11. Památné stromy
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.

C. II. 12. NATURA 2000
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení a
ochrany přírody a krajiny) ze dne 22. 6. 2010 (č.j. 088651/2010/KUSK) nemůže mít uvedený záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

C. II. 13. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie obce Chrášťany
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Chrášťany byly obcí původně zemědělskou. Na
sklonku 19. století značně ovlivnila rozvoj obce i strukturu obyvatelstva stavba železnice Praha –
Duchcov a nález železné rudy a následné otevření dolů v Nučicích a okolí. Toto období znamenalo pro
obec nebývalou prosperitu.
K zajímavostem v obci patří socha svatého Jana Nepomuckého.

C. II. 14. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Posuzovaný záměr leží na území Středočeského kraje, okres Praha – západ.
Středočeský kraj
Středočeský kraj se svojí rozlohou 11 014 km2 řadí k největším krajům, neboť zabírá téměř 14 % území
České republiky a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion obyvatel.
Hustota zalidnění 113 obyvatel/km2. K 1. 1. 2010 žilo ve Středočeském kraji 1 247 533 obyvatel.
Praha - západ
Území okresu obepíná ze západu a jihu hlavní město Prahu, jinak jsou jeho sousedy další okresy
Středočeského kraje. Okres má rozlohu 580,63 km², počet obyvatel k 1. 1. 2010 činil 116 730. Hustota
zalidnění je 201 obyvatel na 1 km²). Okres zahrnuje 79 obcí, z toho 9 měst a 2 městyse.
Zemědělská půda zaujímá 59,18 % rozlohy okresu a zbylých 40,82 tvoří pozemky kategorie ostatní,
z toho 67,20 % zaujímají lesy.
EKOLA group, spol. s r. o.

48

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

Obec Chrášťany
V obci Chrášťany žilo k 1. 1. 2010 celkem 785 obyvatel, z toho 374 mužů a 411 žen. Průměrný věk činí
37,7 let.

C. II. 15. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území
Vzhledem ke stávajícímu využití území jako orná půda je možné očekávat znečištění půdy v důsledku
aplikace hnojiv.
Severně od posuzované lokality se nachází černá skládka, která však nebude posuzovaným záměrem
dotčena.

C. II. 16. Soulad s územním plánem
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v kapitole H tohoto oznámení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Přínosem realizace záměru bude vytvoření pracovních podmínek pro zaměstnance obchodních ploch a
skladů, dále poskytnutí nákupních příležitostí pro okolní obyvatele.
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé
ekonomické vlivy, a to platby do městské pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na
zlepšení životního prostředí.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Narušení faktorů pohody obyvatelstva
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

zvýšení znečištění ovzduší,

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných
samostatných odborných studiích je podrobně rozebráno v kapitolách D.I.3, D.I.4 tohoto oznámení.
Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu
zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti
s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle
tak může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především
v době nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací.
K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na
akustickou situaci a znečištění ovzduší.
Narušení faktorů pohody obyvatelstva se vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové akustické
situaci i znečištění ovzduší však nepředpokládá. Toto tvrzení vychází ze závěrů kapitol D.I.3
a D.I.4.
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Vliv na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je provedeno
stručné posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem.
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních
rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové studie, které
uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních zdrojů záměru, z náhradních zdrojů energie, ze
související dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu.
Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích
představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné
procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a
nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů
na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a
rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně specifikovány
limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při jejichž
překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, že při
stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet především
z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo pracovním
prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
•

poškození sluchového aparátu - je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na
výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice,

•

zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti,

•

nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací
délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku,

•

ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly prokázány v řadě
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze
a ischemické choroby srdeční,
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•

vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví - nepředpokládá se, že by hluk mohl být
přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo
urychlit rozvoj latentních duševních poruch,

•

nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění
úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy,

•

obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé
výpočtové body. Akustická studie (příloha č. 1 předkládaného oznámení) hodnotí počáteční akustickou
situaci v roce 2010 a výhledovou akustickou situaci v roce 2014.
Akustická studie se zabývá hlukovou expozicí nejbližší chráněné zástavby v době výstavby
posuzovaného záměru a hodnotí v pěti výpočtových bodech denní ekvivalentní hladinu hluku pro
nejkritičtější fázi výstavby. Výstavba celého areálu bude trvat přibližně 36 měsíců.
Z výsledků akustické studie pro fázi výstavby vyplývá, že hladiny hluku ze stavební činnosti během
pracovního dne nepřekročí před nejbližšími chráněnými objekty předepsanou limitní hodnotu LAeq,14h =
65 dB v době od 7 do 21 hodin.
Pro fázi provozu je v akustické studii jako první posouzen stávající stav v roce 2010, kdy je hodnocena
hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z dopravy po přilehlých komunikacích.
Výpočet hladin akustického tlaku A je proveden pro pět výpočtových bodů, zohledňujících okolní
obytnou a ostatní chráněnou zástavbu. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
v jednotlivých bodech se v denní době pohybují v rozmezí 52,6-71,8 dB. Nejvyšších hodnot dosahují
kontrolní body umístěné v blízkosti silnice III/00513.
Rozdíl ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výhledovém roce 2014 bez záměru „Komerční zóna
Chrášťany“ a se záměrem „Komerční zóna Chrášťany“ se pohybuje v denní době (6-22 hod) do 1,2 dB.
Jedná se pouze o nevýznamný příspěvek. Hygienické limity hluku budou ve všech výpočtových bodech
ve výhledovém stavu bez záměru i se záměrem na základě výpočtu splněny. Vliv provozu záměru je
zanedbatelný.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů záměru „Komerční zóna Chrášťany“ vyhoví hygienickému limitu
dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění. V denní době se vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A v denní době pohybují do LAeq,8h = 30,9 dB, v noci jsou to hodnoty do LAeq,1h = 25,3
dB.
Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na chráněnou zástavbu v okolí
plánovaného záměru je možné vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny
prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes
považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku.
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Tabulka 30 Nepříznivé účinky hlukové zátěže na obyvatelstvo (den)
Nepříznivý účinek LAeq (dB)

0-40

0-45

5-50

0-55

5-60

0-65

5-70

70

Současný stav

2

3

0

4

2

2014 – stav bez záměru

2

3

2

4

0

2014 – stav se záměrem

1

4

2

4

0

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Denní doba – počet výpočtových bodů

Je zřejmé, že obyvatelé současné obytné zástavby v zájmové lokalitě jsou již v současném roce 2010
vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci řečí.
Vlivem provozu záměru “Komerční zóna Chrášťany“ v roce 2014 dojde pouze k nevýznamnému zhoršení
akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolních chráněných objektů.
Z uvedeného srovnání vývoje akustické zátěže v území u výpočtových bodů vyplývá, že při porovnání
výhledového roku 2014 se záměrem a bez záměru nedojde z hlediska zdravotního stavu k významné
změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Stávající akustická situace i výhledové hladiny
akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí, avšak vyvolaná doprava
v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak prokazatelně neprojeví.
Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel
Výstavba
Rozsah zemních prací lze označit za významný a lze tudíž očekávat, že etapa výstavby může představovat
částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je
realizován v kontaktu s obytnou zástavbu, tudíž ve vztahu k frakci PM10 bylo vzhledem k délce těchto
prací provedeno vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži PM10. U objektů nejbližší zástavby by se
příspěvky k imisní zátěži pro 24hodinový aritmetický průměr měly pohybovat do 1,59 µg.m-3, což
vzhledem k dočasnosti stavby lze považovat za akceptovatelné, avšak za předpokladu realizace všech
dostupných opatření pro omezovaní prašnosti.
Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
•
•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací,
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány.

Provoz
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou řešeny
bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší související s provozem posuzovaného záměru.
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Rozptylová studie vyhodnocuje výslednou imisní zátěž související s celkovou dopravní zátěží území.
Dále je řešen samotný příspěvek záměru „Komerční zóna Chrášťany“ v roce 2014. Tato varianta
vyhodnocuje z hlediska dopravy samotné příspěvky posuzovaného záměru.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze
2006, a to pro CO, NO2, PM10, a benzen.
Z vypočtených příspěvků samotného záměru k imisní zátěži lze vyslovit závěr, že tyto příspěvky nebudou
znamenat významnější změnu v imisní situaci zájmového území.
Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní zátěže
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj zdravotních
rizik pro obyvatele v okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálního zdravotních rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky rozptylové studie, která
uvádějí imisní příspěvek oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu,
jakožto hlavních škodlivin z dopravy. Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk
Assessment), využívající postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US
EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn odboru
ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č. j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.
184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví
člověka a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení
přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého vztahu
dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného zdravotního
poškození.
Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení rizika
zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie (příloha č. 2
předkládaného oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2006 imisní příspěvek výstavby
i provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související s posuzovaným záměrem.
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2014, tedy pro předpokládaný stav po zahájení
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provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro body mimo pravidelnou
síť, zohledňující nejbližší zástavbu v okolí záměru. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, a benzenu. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k
hodnocení rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které může
být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových
podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto
hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné
frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování imisního limitu z hlediska ročního
aritmetického průměru NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2. Nejbližší
stanice AIM udává roční průměr do 23 µg/m-3. Podle údajů nejbližší monitorovací stanice, kde lze získat
údaje o hodinových koncentracích za rok 2008 lze usuzovat hrubým odhadem, že nejvyšší krátkodobé
hodinové koncentrace za nepříznivých rozptylových podmínek se pohybují kolem 117,5 µg.m-3 s 98%
kvantilem těchto hodnot kolem 69,5 µg.m-3. Dle modelu ATEM 2008 se hodinové koncentrace pohybují
od 101,506 µg.m-3 do 361,495 µg.m-3
Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr) bylo na nejbližší stanici AIM naměřeno 19,5 µg.m-3. Dle
modelu ATEM 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují od 20,283 µg.m-3 do 41,1 µg.m-3
Imisní pozadí benzenu (roční aritmetický průměr) bylo na nejbližší stanici AIM naměřeno 0,8 µg.m-3. Dle
modelu ATEM 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují od 0,268 µg.m-3 do 0,654 µg.m-3
Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se
tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší
obytné zástavby.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené s odhadem
imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným škodlivinám i ve
vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Další důvod je ten, že
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou
při hodnocení rizika používány.
Riziko toxických účinků CO
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Hlavním zdrojem
emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu, teplárnách a spalovnách.
Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3. Koncentrace CO závisí
na intenzitě dopravy a na meteorologických podmínkách, mění se značně v závislosti na čase a
vzdálenosti od emisních zdrojů.
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V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v ČR je
znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 21 oblastech (15 měst a 6 pražských obvodů). Oxid
uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních zdrojů koncentrací
přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i koncentrace mnohem vyšší, pokud
jsou v interiéru zdroje jako kouření cigaret, plynové vaření nebo vytápění bez odtahu. V domech
s plynovým vybavením byly naměřeny nárazové koncentrace až 115 µg/m3. U kuřáků přispívá největším
dílem k expozici oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se průměrná 8-hodinová koncentrace
CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3.
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace. Rychle
difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80-90 % absorbovaného CO se
váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin (COHb). Afinita hemoglobinu
k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku.
Během expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po třech hodinách se
začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování CO
z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem, poločas je v rozsahu 2-8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé průměry, neboť
tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži v běžném prostředí po
dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24 hodinové koncentrace. Je však třeba upozornit, že
tento časový údaj neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u plodu je poločas eliminace CO
mnohem delší.
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání uvolňování
kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici nízkým koncentracím
CO.
Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny obsahující železo, jako je
myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita myoglobinu k CO je 30-50x vyšší, než ke
kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku.
Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje poruchami funkce citlivých orgánů a tkání
s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní svalstvo, vyvíjející se plod.
U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení pracovní kapacity při maximální fyzické zátěži již
při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %. V některých studiích bylo pozorováno malé,
ale statisticky významné zkrácení doby fyzické zátěže do stavu vyčerpání již při koncentracích COHb
3,3-4,3 %, ačkoliv maximální aerobní kapacita přitom nebyla zmenšena.
Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin populace, což
jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o zhoršování příznaků anginy
pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %. Epidemiologické studie naznačují, že expozice CO
z kouření a ze znečištěného ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární úmrtnosti a časnému průběhu
infarktu myokardu.
Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a poznávacích schopností
byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.
Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném stavu je navíc
hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je pravděpodobně významné pro
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dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi kouřením matek během těhotenství a nižší porodní
vahou a zpožděným poporodním vývojem jejich dětí.
Při koncentracích COHb vyšších než 5-10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí a k subjektivním
příznakům, jako je bolest hlavy a závratě.
Endogenní produkce CO v lidském těle je důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,4-0,7 % u zdravých
lidí. Během těhotenství byla zjištěna u matek zvýšená koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.
Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní produkce a expozice z prostředí se pohybuje v úrovni
0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou expozicí jako jsou řidiči, dopravní policisté, pracovníci
v garážích a tunelech, požárníci aj. může být dlouhodobá hladina COHb až 5 %, těžcí kuřáci mohou
dosáhnout až 10 %.
K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo latentním postižení
srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně plodů nekouřících matek před následky
hypoxie by dle WHO neměla být překročena hladina COHb 2,5 %.
Dle Coburn-Foster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé fyziologické proměnné
veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb není překročena ani při lehké a střední
tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů max. koncentrace CO 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60
mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako osmihodinový průměr.
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším ovzduší 10 mg/m3
uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.
Riziko toxických účinků NO2
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace,
byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.
Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu záměru za nejnepříznivějších rozptylových
podmínek mohl dosahovat u okolní obytné zástavby hodnot do 1,32 µg/m3 ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou sít do 0,52 µg/m3.
Na nejbližší monitorovací stanici je za rok 2008 udáván 98% kvantil maximálních krátkodobých
koncentrací NO2 v hodnotě 69,5 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace činila 117,5 µg/m3.
Je tedy zřejmé, že ani za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území neměly být vlivem
imisního příspěvku posuzovaného záměru i při zohlednění imisního pozadí dosaženy krátkodobé imisní
koncentrace NO2, které by významněji přesahovaly koncentraci 200 µg/m3 a tudíž mohly představovat
riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem kvantitativní
odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace s použitím vztahů z epidemiologických
studií, které umožňují orientačně kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.
Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované v roce 1995
v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí ze
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statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat
riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace. Vychází se
přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou těchto příznaků, které se
běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často virovou etiologii a mohou souviset i
s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči
infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů.
Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle vztahu OR (odds
ratio) = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a
C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl
odvozen regresní koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).
Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové koncentraci NO2
v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém
ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na 2 %.
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze s určitým
zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu exponovaných osob lze
pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny
(„person-days“).
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního výskytu
(prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí v zájmovém území záměru.
Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční koncentrace NO2 21,55 µg/m3 (průměrná hodnota
dle modelu ATEM 2008 v zájmové oblasti). Imisní příspěvek z provozu záměru by měl dle rozptylové
studie dosahovat u nejbližší okolní obytné zástavby koncentraci do 0,079 µg/m3 roční průměrné roční
koncentrace. Výpočet prevalence respiračních symptomů je proveden pro samotné imisní pozadí a poté
pro součet imisního pozadí.
Tabulka 31 Teoretický výpočet denního výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a
astmatických obtíží u dětí v zájmovém území záměru
Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických obtíží (AST) u dětí
v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2
OR = exp (b.C)
3

Prevalence CHRS (% populace)

Rp (ug/m )

průměr

min

max

P

min

max

21,55

1,126

1,058

1,209

3,378

3,174

3,627

21,63

1,126

1,058

1,210

3,378

3,174

3,630

Prevalence AST (% populace)
3

Rp (ug/m )

průměr

min

max

P

min

max

21,55

1,412

1,044

1,909

4,236

3,132

5,727

21,63

1,414

1,044

1,913

4,242

3,132

5,739

Riziko toxických účinků PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet ze závěrů
Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví,
které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na
kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými
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imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém
účinku.
Přesný mechanizmus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě objasněny.
Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých těžkých kovů
a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Imisní příspěvek provozu plánovaného záměru k 24hodinové koncentraci PM10 by dle rozptylové studie
mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat maximálně hodnoty 0,125 µg/m3.
Na nejbližších monitorovacích stanicích ČHMÚ je za rok 2008 udáván 98% kvantil 24hodinových
koncentrací PM10 v hodnotě 56 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace činila 107,3 µg/m3.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém území výkyvy
denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost predisponovaných
skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek z provozu
plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při relativně
malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu a případné
individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto
průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence
bronchitis u dětí o 29 %.
Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého věku. WHO
uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se strukturou
úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se odhaduje snížení
počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, dožívajících se 60 let o 2494 a dožívajících se 70 let o 6250.
Souhrnně se předpokládá redukce očekávané délky života o 1-2 roky.
K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové skladbě a
úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto standardně používá
postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé části
populace.
S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a chronických
respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle vztahu
OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95%interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a
C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických
respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.
V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence bronchitis u
dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro konzervativní odhad imisního pozadí PM10
v dané lokalitě 25,503 µg/m3 (průměrná hodnota dle modelu ATEM v zájmové oblasti). K této hodnotě
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jsou připočteny hodnoty vypočteného imisního příspěvku z provozu záměru, který se dle rozptylové
studie pohybuje u nejbližší obytné zástavby do 0,125 µg/m3.
Tabulka 32 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na průměrné
roční imisní koncentraci PM10
OR = exp (b.C)
3

Rp (ug/m )

průměr

min

Prevalence (% populace)
max

P

min

max

25,5

1,95

1072

3,753

5,85

3,216

11,259

25,63

1,96

1,072

3,779

5,88

3,216

11,337

Riziko karcinogenního účinku benzenu
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. Kvantitativní
hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního postupu hodnocení
zdravotních rizik z dopravy.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé
maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR - Individual Lifetime Cancer
Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.
Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem se pohybuje kolem 0,4 µg/m3.
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6*10-6) odpovídalo při
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 6,426*10-6.
Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci 0,007 µg/m3, čemuž
odpovídá karcinogenní riziko ILCR 6*10-9.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována hodnota
ILCR = 1*10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o jeden případ na
1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za
akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně pohybuje v přijatelných
hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru není významný.
Podle vývoje poznatků o mechanizmu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že
současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je
nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.
Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace, apod.
Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného záměru jsou
nejistoty spojeny jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními koncentracemi a závěry
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epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav poznání působení některých
látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:
1.

Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí z předběžných
podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou je též zatíženo
vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací
suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny emisní
faktory, podílející se na výsledných imisích.

2.

Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové expozice imisím
v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.

3.

Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.

4.

Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného
ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup,
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka-účinek nejsou k dispozici.

5.

Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot z databází US
EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví
člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.

Shrnutí – vlivy na zdraví:
Realizace záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nepředstavuje významný zásah do životního prostředí.
Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu je malý. Nejcitelnější
vliv bude mít fáze výstavby, kdy se dá očekávat mírné zhoršení spíše faktorů pohody než rizik pro zdraví
z hlediska ovzduší a hluku. Tento stav však bude dočasný a bude realizována řada opatření
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s etapou výstavby (viz kapitola D.IV. oznámení).
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze daný záměr doporučit k realizaci.

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci
Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována samostatná Akustická studie,
která tvoří Přílohu č. 1 předkládaného oznámení.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace v zájmovém území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě
obojího) se posuzuje dle platné legislativy:
•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů.

•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Z výše citovaného textu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygienické limity pro
chráněný venkovní prostor staveb, které byly použity v předkládané studii k hodnocení hluku ve
zvolených místech výpočtu.
Tabulka 33 Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor
Silniční doprava
hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí pro starou hlukovou
zátěž

Den
LAeq,16h
70 dB

hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích

LAeq,16h
60 dB

*

Stacionární zdroje

Den
LAeq,8h
50 dB

Noc
LAeq,1h
40 dB

Den
LAeq,14h
(7–21 hod.)
65 dB

Noc

hluk z provozu stacionárních zdrojů záměru
Stavební činnost
hluk z výstavby záměru

Noc
*

* Pro noční dobu není hygienický limit hluku z provozu na pozemních komunikacích uveden, protože veškeré dopravní pohyby související se
záměrem budou uskutečňovány pouze v denní době (6–22 hod).
Denní doba (den) je uvažována v časovém intervalu 6–22 ho a noční doba (noc) v intervalu 22–6hod.

Použitý software
Výpočet akustické situace byl proveden v programu Cadna/A verze 4.0.
Tento software je nejrozšířenějším výpočtovým programem v EU. V softwaru jsou implementovány
všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu
metodiku, která mu nejvíce vyhovuje. Výpočet byl proveden podle postupu „Metodického pokynu pro
výpočet hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jeho novel (2004).
Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613.
Přesnost výpočtu
Výpočtový model je založen na metodice výpočtu hluku ze silniční dopravy, která byla novelizována
v roce 2004.
Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s přesností výsledků výpočtu
± 2 dB.
Výpočtové body
Pro hodnocení hluku ve fázi výstavby i provozu byly v matematickém 3D modelu zájmového území
stanoveny výpočtové body ve vzdálenosti 2 m před fasádou objektu. Situace výpočtových bodů
a jejich popis je uveden na následujících obrázcích.
Body výpočtu byly rozmístěny před zvolenými fasádami obytných objektů podél příjezdových tras
a v nejbližším okolí záměru. Výpočtové body byly zvoleny tak, aby vystihovaly případnou
nejnepříznivější akustickou situaci vlivem působením záměru. Jejich poloha je zřejmá z následujícího
obrázku. Všechny výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 metry před fasádou objektu, tedy
v chráněném venkovním prostoru staveb.
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Tabulka 34 Umístění výpočtových bodů

Posuzované stavy
• Výstavba záměru
• Počáteční akustická situace (PAS) – 2010
• Stav v roce 2014 bez obslužné dopravy záměru
• Stav v roce 2014 s obslužnou dopravou záměru
• Provoz stacionárních zdrojů hluku
Vyhodnocení
Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze č. 1 Akustická studie.
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Hluk ze stavební činnosti
Harmonogram výstavby ještě nelze přesně stanovit. Orientační plán doby výstavby předpokládá zahájení
stavby v 01/2012 a ukončení v 12/2014. Předpokládá se zhruba tento průběh výstavby:
rok 2012

realizace inž. sítí a obslužných komunikací

rok 2012 - 2013

výstavba areálu A (zemní práce, hrubá stavba, dokončovací práce)

rok 2013 - 2014

výstavba areálů B a C

Jednotlivé etapy se budou překrývat (souběh dokončovacích prací a zemních prací). Výpočet byl
proveden pro nejnepříznivější stav.
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech před fasádami
obytných objektů v nejbližším okolí záměru.
Tabulka 35 Výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB]
Bod

V1
V2

V3

V4
V5

Výška bodu
nad terénem
[m]

Hluk ze stavební činnosti v denním období
od 7 do 21 hod

Hygienický limit

LAeq,14h

LAeq,14h

2,5

46,5

65

5,0

50,0

65

2,5

59,8

65

5,0

60,2

65

2,5

36,9

65

9,0

40,5

65

16,0

45,6

65

2,5

47,5

65

5,0

47,5

65

2,5

60,5

65

5,0

62,4

65

Z výsledků výpočtu je zřejmé, že hluk ze stavebních mechanizmů v průběhu výstavby nezpůsobí
překračování stanoveného hygienického limitu pro denní dobu (7–21 hod). Předpokládá se, že stavební
práce od 21 do 7 hod probíhat nebudou.
Stanovení maximálního počtu nákladních automobilů (staveništní dopravy) na odvozových trasách
Pomocí modelu výpočtového programu byl stanoven maximální počet nákladních automobilů, který bude
smět jezdit na odvozových trasách v období od 7 do 21 hod tak, aby byl dodržen hygienický limit. Toto
stanovení bylo provedeno z akustického hlediska na nejméně příznivém místě, aby byl stanovený
maximální počet nákladních automobilů na straně bezpečnosti. Z hlediska uvedeného předpokladu bylo
jako nejméně příznivé místo pro hodnocení vlivu staveništní dopravy vůči chráněnému venkovnímu
prostoru staveb zvoleno místo výpočtového bodu V1. V ostatních výpočtových bodech v okolí
odvozových tras bude, vzhledem k umístění chráněného objektu č. p. 74 (výpočtový bod V 1) v těsné
blízkosti komunikace II/00513, již hodnocená akustická situace příznivější. Následující tabulka uvádí
výsledek stanovený výpočtem.
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Tabulka 36 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] na nejméně příznivém místě

Bod

V1

Výška
bodu
nad
terénem
[m]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB]
Počet nákladních
vozidel za 14 hodin
od 7 do 21 hod.

2.5

Hluk ze staveništní dopravy
na komunikaci III/00513
od 7 do 21 hod

Hygienický limit

LAeq,14h

LAeq,14h

62.0

65

60.8

65

70

5.0

Na základě provedeného výpočtu doporučujeme, aby v období od 7 do 21 hod byl max. počet nákladních
automobilů (staveništní dopravy) na odvozových trasách 70 vozidel (tzn. 140 pohybů denně) s maximální
intenzitou provozu 10 vozidel/hod. Předpokládá se, že stavební práce období od 21 do 7 hod probíhat
nebudou.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích ve fázi provozu záměru
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech před fasádami
obytných objektů v okolí sledovaných komunikací.
Tabulka 37 Výsledky výpočtu hluku z provozu na sledovaných komunikacích.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v denním období (6–22 hod) [dB]
Výška
bodu
Bod
nad
terénem
[m]

V1
V2

V3

V4
V5

Stávající stav
(PAS rok 2010)

Výhledový stav bez
záměru (rok 2014)

Výhledový stav se záměrem
(rok 2014)

Samotný
záměr

LAeq,16h

Hyg.
limit

Nárůst oproti
výhledovému
stavu bez
záměru

LAeq,16h

70
70

63,6
62,7

70
70

0,5
0,4

53,5
52,3

69,1

70

69,1

70

0,0

51,3

68,7

70

68,7

70

0,0

50,9

70

52,8

70

54,0

70

1,2

47,6

53,8

70

54,0

70

55,2

70

1,2

48,9

16.0

55,1

70

55,4

70

56,5

70

1,1

50,1

2.5

67,7

70

68,3

70

68,5

70

0,2

56,2

5.0

67,5

70

68,2

70

68,4

70

0,2

56,0

2.5

57,7

70

58,1

70

58,1

70

0,0

35,8

5.0

58,7

70

59,0

70

59,0

70

0,0

37,4

Hyg.
limit

LAeq,16h

Hyg.
limit

2.5

71,8
70,7
68,8

70
70

63,1
62,3

5.0

68,4

70
70

2.5

52,6

9.0

LAeq,16h

2.5
5.0

Pozn.: Zvýrazněné hodnoty „tučně“ překračují hygienický limit.

Jak je patrné z výsledků v tabulce, doprava na okolních pozemních komunikacích vyvolaná provozem
záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území.
Hygienické limity hluku jsou ve všech výpočtových bodech (V1–V5) ve výhledovém stavu bez záměru i
se záměrem splněny.
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Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy v místě výpočtového bodu V3 a V5 splňují i
případný hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (60 dB) v hodnocené
denní době.
Hluk ze stacionárních zdrojů ve fázi provozu záměru
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu šíření hluku ze stacionárních zdrojů ve zvolených
výpočtových bodech před fasádami obytných objektů v nejbližším okolí záměru.
Tabulka 38 Výsledky výpočtu hluku z uvažovaných stacionárních zdrojů záměru

Bod

Výška bodu
nad terénem
[m]

V1
V2

V3

V4
V5

Ekvivalentní hladina akustického
tlaku A ve výhledovém období (rok
2014)
[dB]

Hygienický limit
[dB]

Den
6–22 hod

Noc
22–6 hod

Den
6–22 hod

Noc
22–6 hod

2,5

LAeq,8h
19,4

LAeq,1h
11,9

LAeq,8h
50

LAeq,1h
40

5,0

20,7

13,0

50

40

2,5

30,2

24,8

50

40

5,0

30,9

25,2

50

40

2,5

8,7

4,6

50

40

9,0

13,3

7,6

50

40

16,0

16,6

12,3

50

40

2,5

17,9

12,6

50

40

5,0

18,0

12,6

50

40

2,5

30,9

24,1

50

40

5,0

31, 8

25,3

50

40

Z tabulky je zřejmé, že provoz záměru nezpůsobí, a to s dostatečnou rezervou, překračování uvažovaného
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů 50/40 dB (den/noc) v žádném z výpočtových bodů.
V dalším stupni projektové dokumentace (až bude známo přesné uspořádání vnitřních prostorů objektů
záměru) bude nutné výpočet hluku ze stacionárních zdrojů posoudit i vůči hygienickým limitům hluku na
pracovišti záměru. Na základě tohoto výpočtu může dojít i k případnému zatlumení některých
stacionárních zdrojů hluku.
Shrnutí
Z vypočtených hodnot vyplynulo, že hluk při stavební činnosti záměru nezpůsobí překračování
hygienického limitu v denní době u nejbližší chráněné zástavby. V rámci staveništní dopravy je nutno
dodržet maximální počet intenzit nákladních vozů na předpokládaných odvozových trasách.
Na základě provedeného výpočtu lze dále konstatovat, že hluk z provozu stacionárních zdrojů záměru
také nezpůsobí překračování hygienického limitu u nejbližší chráněné zástavby.
Vlivem provozu obslužné dopravy záměru nedochází k překračování hygienických limitů. Hygienické
limity jsou ve zvolených výpočtových bodech splněny pro výhledovou akustickou situaci, jak bez vlivu
obslužné dopravy záměru, tak i s vlivem obslužné dopravy záměru.
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Závěr
Z akustického hlediska je možné posuzovaný záměr „Komerční zóna Chrášťany“ doporučit
k realizaci.

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která tvoří
samostatnou Přílohu č. 2 předloženého oznámení. Předmětem Rozptylové studie je posouzení změn
v imisní zátěži související s výstavbou a provozem záměr „Komerční zóna Chrášťany“.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující fáze:
•

Etapa výstavby (Varianta 1)

•

Samotný příspěvek záměru (Varianta 2) – tento příspěvek je dále porovnán s imisním pozadím
dle modelu ATEM 2008

•

Provoz náhradního zdroje energie (Varianta 3)

Imisní limity
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou
úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Nařízením
vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění. V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je
vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 39 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
oxid dusičitý
benzen
suspendované částice PM10
oxid uhelnatý

Časový
interval

Imisní limit

Maximální tolerovaný počet
překročení za rok

1 rok

40 µg.m-3

–

-3

1 hod

200 µg.m

18

1 rok

5 µg.m-3

–

1 rok

40 µg.m-3

–

1 den

-3

8 hod

50 µg.m

35
-3

10 000 µg.m

–

Hodnocené polutanty
S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly
v rámci této studie sledovány dlouhodobé i krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého, benzenu,
suspendovaných částic frakce PM10 a oxid uhelnatý.
Výsledky výpočtů
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 20 m, která představuje celkem 2
601 výpočtových bodů (1 – 2601). Výpočet byl dále rozšířen o dva výpočtové body mimo výpočtovou síť
(3 001 – 3 002) a 18 výpočtových bodů převzatých z výpočtu ATEM 2008. Ve výpočtové síti je použito
hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory
pro rok 2008 a 2015 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). Tento program
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umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování znečištění ovzduší,
který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.
Tabulky a mapová zobrazení výsledků výpočtů jsou uvedeny v Rozptylové studii (příloha č. 2 oznámení).
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti
a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících
látek.
Tabulka 40 Vypočtené koncentrace polutantů
Varianta

body sítě

znečišťující látka

Varianta 3
Provoz náhradního
zdroje energie

Varianta 2
Příspěvek posuzovaného
záměru

Varianta 1
Etapa výstavby

min
-3

max

body mimo síť
mim

max

NO2

- Aritmetický průměr /1 rok(µg.m )

0,001000 0,013569 0,002179 0,002875

NO2

-3

0,025704 0,482211 0,105799 0,132513

- Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

PM10

- Aritmetický průměr /1 rok (µg.m )

0,011411 0,365635 0,028098 0,038640

PM10

- Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

0,674964 4,488191 1,180663 1,598041

-3

NO2

- Aritmetický průměr /1 rok(µg.m )

0,005467 0,079268 0,012358 0,015437

NO2

-3

0,217565 1,322405 0,356827 0,524824

- Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

PM10

- Aritmetický průměr /1 rok (µg.m )

0,005945 0,124355 0,015463 0,020419

PM10

- Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

0,202979 1,679002 0,396816 0,610913

CO
- Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)
- Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

Benzen

-3

NO2

- Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

1,683074 16,373712 3,870052 5,613734
0,000321 0,006865 0,000851 0,001118
2,825745 20,088744 4,624458 5,901917

PM10

- Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )

0,248916 3,718217 0,674675 0,852922

PM10

-3

0,010372 0,154926 0,028111 0,035538

-3

3,753789 55,979813 9,960574 12,854723

- Aritmetický průměr /24 hod (µg.m )

CO

- Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )

CO
- Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)

0,469224 6,997477 1,245072 1,606840

Tabulka 41 Vyhodnocení příspěvků záměru k imisnímu pozadí dle modelu ATEM 2008

CB

ATEM ATEM ATEM
2008
2008
2008
V2
IHr
IHr
IHr
IHr NO2
NO2
PM10
BZN

V2
IHr
PM10

V2
IHr
BZN

V2 +
ATEM
2008
IHr NO2

V2 +
ATEM
2008
IHr PM10

V2 +
ATEM
2008
IHr BZN

6774

17,616

20,556

0,277

2,372051 0,000333 0,336534

19,988051

20,556333

0,613534

6775

20,425

22,912

0,304

2,410884 0,000345 0,335762

22,835884

22,912345

0,639762

6776

26,896

29,009

0,387

2,467627 0,000359 0,338096

29,363627

29,009359

0,725096

6777

26,422

29,980

0,478

2,530246 0,000374 0,340254

28,952246

29,980374

0,818254

6885

17,667

21,251

0,281

2,601309 0,000390 0,342004

20,268309

21,251390

0,623004

6886

20,256

23,428

0,303

2,677937 0,000407 0,344490

22,933937

23,428407

0,647490

6887

32,318

41,100

0,654

2,762951 0,000426 0,349029

35,080951

41,100426

1,003029
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2008
2008
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IHr
IHr
IHr
IHr NO2
NO2
PM10
BZN
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V2
IHr
PM10

V2
IHr
BZN

V2 +
ATEM
2008
IHr NO2

V2 +
ATEM
2008
IHr PM10

V2 +
ATEM
2008
IHr BZN

6996

15,452

20,283

0,269

2,870944 0,000451 0,364039

18,322944

20,283451

0,633039

6997

18,671

22,661

0,298

2,982448 0,000478 0,385106

21,653448

22,661478

0,683106

6998

23,633

26,553

0,367

3,094467 0,000521 0,405912

26,727467

26,553521

0,772912

6999

31,755

33,447

0,533

3,196137 0,000584 0,425520

34,951137

33,447584

0,958520

7107

15,723

21,007

0,277

3,393659 0,000536 0,455284

19,116659

21,007536

0,732284

7108

19,888

24,152

0,322

3,439130 0,000534 0,470689

23,327130

24,152534

0,792689

7109

24,680

27,841

0,396

3,599415 0,000537 0,499745

28,279415

27,841537

0,895745

7218

15,333

20,637

0,268

3,716245 0,000538 0,520056

19,049245

20,637538

0,788056

7219

15,957

21,657

0,283

3,790229 0,000538 0,530502

19,747229

21,657538

0,813502

7220

20,753

25,063

0,338

3,845415 0,000539 0,538455

24,598415

25,063539

0,876455

7221

24,483

27,513

0,399

3,912473 0,000539 0,547050

28,395473

27,513539

0,946050

min

15,333

20,283

0,268

2,372051 0,000333 0,335762

18,322944

20,283451

0,613534

max

32,318

41,100

0,654

3,912473 0,000584 0,547050

35,080951

41,100426

1,003029

Imisní pozadí
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje překračování výše uvedených imisních limitů.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční koncentrace kolem 21,5 µg.m-3,
maximální hodinové koncentrace kolem 235 µg.m-3.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického
průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3 (s možnosti překročení
této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu, epizodně dochází
k překračování 24hodinového aritmetického průměru.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční koncentrace kolem 25 µg.m-3.
Pro CO je stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanovena hodnota imisního limitu
z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3.
Na nejbližší monitorovací stanici není signalizováno překračování hygienického limitu pro 8hodinový
klouzavý aritmetický průměr.
Model ATEM specifikuje roční a hodinové průměrné koncentrace, pro které není imisní limit stanoven,
tudíž nelze ve vztahu k pozadí vztahovat vypočtené příspěvky dle platné legislativy (příspěvky k ročnímu
aritmetickému průměru se pohybují dle modelu ATEM 2008 kolem 561 µg.m-3, příspěvky k hodinovému
aritmetickému průměru se pohybují kolem 901 µg.m-3).
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu pro uvedenou škodlivinu.
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Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční koncentrace 0,357 µg.m-3.
Vyhodnocení
Fáze výstavby
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Příspěvky záměru v etapě výstavby (varianta 1) k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve
výpočtové síti do 0,014 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,003 µg.m-3, což lze označit za
příspěvky malé a málo významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky etapy výstavby samotného záměru
(varianta 1) pohybují ve výpočtové síti do 0,482 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,133 µg.m-3,
což lze označit za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání stavby.
Uvedené příspěvky i se zohledněním pozadí lze celkově označit za malé a málo významné.
Příspěvky PM10 k imisní zátěži zájmového území
Příspěvky záměru v etapě výstavby (varianta 1) k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve
výpočtové síti do 0,366 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,039 µg.m-3, což lze označit za
příspěvky malé a málo významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky etapy výstavby samotného záměru
(varianta 1) pohybují ve výpočtové síti do 4,49 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,60 µg.m-3, což
lze označit za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání stavby.
Fáze provozu
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Příspěvky samotného záměru (varianta 2) k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové
síti do 0,079 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,015 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a
málo významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území dle modelu ATEM.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se ve variantě 2 příspěvky záměru pohybují ve
výpočtové síti do 1,322 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,525 µg.m-3, což lze označit za
příspěvky malé a málo významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území.
Při provozu náhradního zdroje energie (varianta 3) se příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru
pohybují ve výpočtové síti do 20,089 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,902 µg.m-3, což lze sice
označit za významné příspěvky, avšak akceptovatelné vzhledem ke krátkodobosti provozu náhradních
zdrojů energie.
Příspěvky PM10 k imisní zátěži zájmového území
Příspěvky samotného záměru ve variantě 2 k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové
síti do 0,125 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,021 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé
a málo významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území dle modelu ATEM.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se ve variantě 2 příspěvky záměru pohybují ve
výpočtové síti do 1,679 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,611µg.m-3, což lze označit za
příspěvky malé a málo významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území.
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70

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

Při provozu náhradního zdroje energie (varianta 3) se příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru
pohybují ve výpočtové síti do 3,72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,86 µg.m-3. Příspěvky
k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do 0,16 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,04 µg.m-3 což lze sice označit za příspěvky akceptovatelné vzhledem ke
krátkodobosti provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky k imisní zátěži CO
Příspěvky samotného záměru ve variantě 2 k maximálnímu dennímu osmihodinovému průměru se
pohybují ve výpočtové síti do 17 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 6 µg.m-3, což lze označit za
příspěvky malé a málo významné.
Při provozu náhradního zdroje energie (varianta 3) se příspěvky k maximálnímu dennímu
osmihodinovému průměru pohybují ve výpočtové síti do 56 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
13 µg.m-3. Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do 7 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť do 2 µg.m-3 což lze sice označit za významné příspěvky, avšak akceptovatelné
vzhledem ke krátkodobosti provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu pro uvedenou škodlivinu.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území průměrná roční koncentrace kolem 0,4 µg.m-3.
Příspěvky záměru ve variantě 2 (samotné příspěvky záměru) k ročnímu aritmetickému průměru se
pohybují do 0,007 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo významné, a to i ve vztahu k pozadí
zájmového území dle modelu ATEM.
Závěr
Celkově lze posuzovaný záměr z hlediska vlivů na ovzduší označit za málo významný. Při zadaných
parametrech dopravní obslužnosti lze celkem spolehlivě konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže,
za předpokladu dodržení navržených opatření, nijak významně ovlivnit imisní situaci v zájmovém
území.

D. I. 5. Vliv na vody
Vliv na hydrologický režim
V důsledku zástavby posuzované lokality a zpevnění ploch pro parkovaní dojde ke změně odtokových
poměrů v daném území.
V současné době se vsakují dešťové vody na celé ploše pozemku, po výstavbě jednotlivých objektů a
zpevněných ploch se vsakování omezí z větší míry na zelené plochy, jejichž podíl bude v areálu činit
30 % z celkové plochy pozemku. Vlivem výstavby posuzovaného záměru dojde tedy k navýšení odtoku
z daného území. Pro zamezení lokální povodně na Dalejském potoce v případě přívalových srážek byla
v areálu navržena retenční nádrž, která.je přes vstupní objekt napojena na dešťovou kanalizaci svedenou
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do Dalejského potoka. Dešťové vody z míst kde by mohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami budou
před vtokem do retenční nádrže procházet přes odlučovač ropných látek.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Realizací záměru nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny.
Záměrem nebude dotčeno pásmo hygienické ochrany vod (PHO) ani chráněná oblast přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
Vliv na jakost a množství vod
Fáze výstavby
V období výstavby záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nebude odvod splaškových odpadních vod řešen.
Pracovníci zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní
hygienicko-sanitární zařízení.
Technologické odpadní vody ve fázi výstavby záměru vznikat nebudou.
Možnost kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě náhodných úniků
pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanizmů a také v případě havarijních úniků látek
škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných technologických opatření lze
vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.
Fáze provozu
Posuzovaný záměr bude napojen na veřejnou připojením na tlakovou kanalizaci s napojením výtlaku na
pražskou kanalizační sít. Systém kanalizace objektu bude oddílný.
Roční množství splaškových odpadních vod bude činit cca 2 327 m3/rok
Dešťové vody budou z areálů záměru „Komerční zóna Chrášťany“ odváděny ze střech budov a
z venkovních zpevněných ploch. Dešťová kanalizace je navržena jako oddílná. Zvlášť budou odváděny
čisté dešťové vody ze střech a zvlášť vody z míst, kde může docházet ke znečištění ropnými látkami.
Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro kamiony, kde může docházet
k jejich kontaminování ropnými látkami. Budou procházet přes odlučovač ropných látek
Dešťová voda z areálu bude svedena do retenční nádrže odkud se pak přes výpustní objekt dostává do
dešťové kanalizace svedené do Dalejského potoka.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ve fázi provozu záměru bude odpovídat obdobným
splaškovým a dešťovým vodám typickým pro tento druh záměru.
Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení odpadních vod je nezbytné
odsouhlasit příslušnou organizací.
Závěr
Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření
uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení.
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D. I. 6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Trvalé a dočasné zábory ZPF a PUPFL
Pozemky určené k výstavbě jsou vedeny až na jednu výjimku vedeny v ZPF. Jedná se o pozemky
zařazené do I. třídy ochrany zemědělské půdy. K odnětí půdy ze ZPF je nutný souhlas orgánu
zemědělského půdního fondu.
Přestože se jedná o bonitně nejcennější půdy, jež je možné ze ZPF vyjmout pouze výjimečně, rozvoj obce
by bez jejich záboru nebyl možný.
Navrhovaná zástavba nemůže být vzhledem k absenci jiných tříd ochrany umístěna na půdách s horší
kvalitou.
Součástí plochy určené k výstavbě záměru je na západní části území i malý lesní pozemek vedený jako
PUPFL, který bude zachován jako zeleň a výstavba do něho nebude zasahovat. Žádné zábory PUPFL
nebudou prováděny.
Předpokládaný způsob využití území je v souladu se změnou č. 2 územního planu obce Chrášťany, který
ji charakterizuje jako plochu NV - území nerušící výroby a skladů. Změnou č. 3 územního plánu obce
Chrášťany je pak funkční plocha NV doplněna v základním funkčním využití o objekty obchodu a služeb.
Znečištění půdy
K znečištění půdy může dojít během výstavby únikem pohonných a mazacích látek z dopravních a
stavebních mechanizmů.
Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní
a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se
nepředpokládá.
Během provozu záměru nebude docházet ke znečištění zemního a horninového prostředí.
Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V zájmovém území záměru
ani v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
Závěr
Z hlediska vlivu na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz
posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné
respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení.

D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Posuzovaný záměr se nachází v území, které lze dle katalogu biotopů klasifikovat jako X2 – Intenzivně
obhospodařovaná pole. Pro sledovanou lokalitu je typické značné ovlivnění antropogenní činností
s vegetací bez větší floristické hodnoty.
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Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
polních kultur.
V území byl v červnu a září roku 2010 proveden orientační botanický průzkum, při kterém nebyly
zastiženy zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nebyla zjištěna ani
přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed.
Procházka, 2001).
Fauna
Stavbou dojde k zániku antropogenně ovlivněného biotopu – intenzivně obhospodařovaná pole.
Vzhledem k faktu, že je posuzovaná lokalita silně ovlivněna antropogenní činností, lze předpokládat
zastoupení běžných druhů živočichů vázaných na polní kultury.
V území byl v červnu a září roku 2010 proveden orientační zoologický průzkum, při kterém nebyly
zastiženy zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Ekosystémy
Výstavbou záměru dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněného ekosystému.
Závěr
Z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy lze posuzovaný záměr doporučit k realizaci.

D. I. 8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Realizací záměru nedojde k dotčení významného krajinného prvku ani zvláště chráněných území.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení a
ochrany přírody a krajiny) ze dne 22. 6. 2010 (č.j. 088651/2010/KUSK) nemůže mít uvedený záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru dojde k dotčení ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K56 Údolí Vltav, avšak
funkce nadregionálního biokoridotu nebudou nikterak dotčeny.
Závěr
Z hlediska vlivu na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 nebude výstavba ani provoz
posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.

D. I. 9. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, je chráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a
vztahů v krajině.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Chrášťany. Posuzovaný záměr bude
umístěn do funkční plochy NV – území nerušící výroby a skladů s možným umístěním objektů obchodu a
služeb. V širším okolí posuzovaného záměru se už stavby podobných měřítek vyskytují. Nedojde tedy
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k zásadní změně krajinného rázu širšího okolí. Vzhledem k blízkosti dálnice D5 se dá předpokládat další
zástavba podobného rázu.
Lesní pozemek zasahující do posuzované lokality bude v plné míře zachován. K jeho dotčení nedojde.
V rámci posuzovaného záměru budou vytvořeny plochy zeleně o velikosti odpovídající požadavkům
platného ÚP obce Chrášťany. Na těchto plochách budou realizovány sadové úpravy.
Stavbou skladových a prodejních objektů na místě stávajícího pole dojde ke změně využití lokality, a tím
i krajinného rázu.
Stavba je umístěna do prostoru mezi stávajícími prvky s negativním vlivem na krajinný ráz. Jedná se o
těleso dálnice D5 a skladové a výrobní objekty na východ od posuzovaného záměru. Nové objekty
záměru „Komerční zóna Chrášťany“ budou na tuto zástavbu navazovat. Přírodní, kulturní ani historické
složky krajinného rázu dotčeny nebudou. Nebudou narušeny významné pohledy v krajině.
Vhodným provedením sadových úprav (výsadbou vzrostlých dřevin po okrajích areálu, využití vhodných
popínavých rostlin) bude vliv areálu na krajinný ráz zmírněn.
Další zmírnění potencionálního narušení vizuálních vjemů bude docíleno navržením vhodného osvětlení
areálu, barevným odlehčením ploch , omezením reflexních ploch a reklamních ploch. Pro osvětlení areálu
budou použity pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé světlo do okolní krajiny, ale pouze do
prostoru pod sebou. Noční osvětlení bude omezeno na bezpečnostní a technologické minimum (např.
osvětlení s čidly pohybu).
Závěr
Z hlediska vlivu na krajinný ráz, lze za podmínek splnění navržených opatření, doporučit daný
záměr k realizaci.

D. I. 10. Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
V místě posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné kulturní památky. Území se
nenachází v místě prokázaných archeologických nálezů. V případě zastižení archeologických nálezů je
nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.
Hmotný majetek
Záměr si nevyžádá žádný zásah do hmotného majetku.

D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Budou dotčeny pozemky vedené v KN
jako orná půda.
Pozemky dotčené stavbou jsou v současné době tvořeny převážně ZPF. Bude tedy docházet k jeho záboru
a za tímto účelem bude nutné půdu ze ZPF vyjmout.
Při provozu areálu bude akustickou situaci v okolí ovlivňovat zejména jeho obslužná doprava.V žádném
z posuzovaných míst, ale nezpůsobí překročení hygienického limitu hluku.

EKOLA group, spol. s r. o.

75

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Komerční zóna Chrášťany

Z hlediska ovzduší budou situaci v okolí nejvíce ovlivňovat náhradní zdroje energie. Vzhledem
k krátkodobosti provozu (1 hodinu/měsíc) lze tyto příspěvky označit za akceptovatelné.

Hodnocené vlivy záměru „Komerční zóna Chrášťany“ na životní prostředí mají lokální charakter,
a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní změně
poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Fáze projektových příprav
•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek
i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku
trvání výstavby.

•

Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zpracovat havarijní plán, který bude
předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu.

•

Vodovodní řady a kanalizační stoky projednat s příslušným vodoprávním úřadem.

•

S provozovatelem veřejné kanalizace projednat místa napojení kanalizačních přípojek na veřejné
kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace a následně na ČOV.

•

Odvod vod z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro kamiony vést přes
odlučovač ropných látek.

•

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba při změně, resp. upřesnění vstupních údajů
optimalizovat a upřesnit akustické výpočty.

•

V dalším stupni projektové dokumentace (až bude známo přesné uspořádání vnitřních prostor
objektů záměr) bude nutné výpočet hluku ze stacionárních zdrojů posoudit i vůči hygienickým
limitům hluku na pracovišti záměru. Na základě tohoto výpočtu může dojít i k případnému
zatlumení některých stacionárních zdrojů hluku.

•

Na základě pedologického průzkumu zpracovat podrobná elaborát záboru pozemků ze
zemědělského půdního fondu.

•

Nakládání s ornicí podřídit příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu .

•

K trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je nutný souhlas příslušného orgánu
státní správy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.

•

V dalších fázích projektové dokumentace vytipovat vhodná místa odstranění vzniklých odpadů,
eventuelně lokalizovat skládky nebezpečného odpadu.

•

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady
organizace výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní dopravy
a strojního nasazení na chráněnou obytnou zástavbu.
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•

Před uvedením záměru do provozu zpracovat a předložit ke schválení manipulační, požární a
havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení (např. dieselagregáty).

•

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a
pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi.

•

Zajistit zpracování komplexního projektu vegetačních úprav, který bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody , s tím , že bude respektován koeficient zeleně na rostlém
terénu min. 0,3.

•

Při návrhu vegetačních úprav využít geograficky původní druhy dřevin s tím, aby byly využity i
zapěstované vzrostlé dřeviny a rychle rostoucí dřeviny

•

Rozvržení a konečný výběr dřevin (stromového a keřového patra) konzultovat i s ornitologem,
resp. Českou společností ornitologickou.

•

Návrh zeleně řešit i s ohledem na zmírnění vlivu objektů na krajinný ráz (včetně využití
vhodných popínavých rostlin).
K omezení světelného znečištění řešit osvětlení v areálu s respektováním následujících
požadavků:

•

a) Pro osvětlení areálu navrhnout pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé světlo do
okolní krajiny, tj. osvětlují pouze prostor pod sebou (vyloučit osvětlení areálu vysoce
výkonnými svítidly na vysokých stožárech).
b) Noční osvětlení areálu řešit s vyloučením osvětlení fasád hal a s orientací na omezení
osvětlení na bezpečnostní a technologické minimum (např. návrh osvětlení s čidly pohybu).
•

Potenciální narušení vizuálních vjemů minimalizovat kromě respektování maximální výšky
objektů 12,5 m, využití zeleně a vhodného osvětlení i barevným odlehčením ploch, omezením
reflexních ploch a omezením reklamních ploch.

Fáze výstavby
•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd a podzemních vod úkapy ropných látek je
nutné kontrolovat pravidelně stav dopravních a stavebních mechanizmů při výstavbě areálu.

•

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

•

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a
pohyb vozidel a stavební techniky a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné ekvivalentní
bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.
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•

Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do
původního stavu.

•

Zajistit dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště.

•

Konkrétní řešení zařízení staveniště řešit s dodavatelem stavby na základě plánu organizace
výstavby a po konzultaci s příslušnou městskou částí.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní strojní techniku a automobily, které budou
splňovat platné předpisy.

•

V době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanizmů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy (např. použitím plachet na
vozidlech).

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací
u výjezdů ze stavby.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel
a stavební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanizmů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

V suchých obdobích provádět zkrápění vozovek.

•

Při výstavbě postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

V rámci přípravy území pro stavbu prověřit specializovanou firmou výskyt kontaminací a spolu
s ní řešit případnou dekontaminaci území.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Na staveništi nesmí být pálen odpad.

•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich
ochranu a další postup (záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.
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•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat a zabraňovat
případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin.

•

Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nález, poučit příslušné osoby
před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. archeologickýcm nálezům
a popřípadě umožnit záchranný archeologický průzkum.

•

Skrývku kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) provést na celé ploše areálu a skrytou orniční
vrstvu využít na rekultivaci zemědělských pozemků podle pokynů příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu. Podorničí využít pro terénní úpravy a v rámci vegetačních úprav
areálu. Skrývky provádět jen ve vhodném období (tj. v období vegetačního klidu a mimo hnízdní
období ptáků).

Fáze provozu
•

Areál bude dopravně napojen z přeložky silnice II/605, která začíná kruhovým objezdem na
stávající silnici II/605 u křížení s dálnicí D5 a končí napojením na silnici III/00513 vedoucí do
obce Chýně. Tato přeložka bude otevřena v předstihu před zprovozněním posuzovaného záměru.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Provádět pravidelnou kontrolu účinnosti a funkčnosti odlučovačů ropných látek na parkovacích
plochách.

•

Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu zařízení spalujících zemní plyn k zajištění
plnění garantovaných emisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší.

•

Provádět pravidelnou kontrolu a zajišťovat funkčnost retenční nádrže a řízeného odtoku vod do
Dalejského potoka.

•

Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo
100 t ostatního odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2.
S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu
příslušného orgánu státní správy.

•

Vymezit prostory pro třídění a uložení odpadu.

•

Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob. Snažit se o maximální recyklaci
obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny.

•

Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a odstranění oprávněnými
osobami.
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•

V případě kompostování biologicky rozložitelného odpadu musí být dostatečně zajištěno (např.
bezodtoká jímka), aby nedocházelo k prosakování a ovlivnění podzemních vod.

•

Dodržovat schválené havarijní, provozní a manipulační řády.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

•

K omezování emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10, v rámci povrchové
prašnosti, provádět úklid a čištění areálových komunikací a manipulačních ploch.

•

Při zimní údržbě areálových komunikací a manipulačních ploch upřednostnit používání inertních
posypových materiálů a odklízení sněhu.

•

Noční osvětlení areálu logistického a průmyslového parku omezovat na bezpečnostní
a technologické minimum.

•

Zajistit komplexní údržbu a výsadbu areálové zeleně, a popřípadě i její obnovu tak, aby byla
zachována její funkčnost.

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Oznámení záměru bylo zpracováno na základě vypracovaných technických podkladů – dokumentace pro
územní rozhodnutí. Z této skutečnosti pak plynou nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při jejím
zpracování vyskytly.
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobné zásady organizace výstavby, není možné
přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů výstavby
bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na základě dispozic
dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení).
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Stavba záměru „Komerční zóna Chrášťany“ je navrhovaná pouze v jedné variantě (aktivní). Pro srovnání
byla hodnocena situace, kdy by záměr nebyl realizován, tedy tzv. nulová varianta.
Nulová varianta
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, tj. využití pro zemědělské účely. Současný
stav neodpovídá vzhledem k charakteru území účelu vyhrazenému Změnou č. 2 ÚP obce Chrášťany.
Lokalita dotčená posuzovaným záměrem se dle Změny č. 2 ÚP obce Chrášťany nachází na funkční ploše
NV - území nerušící výroby a skladů. Změnou č. 3 ÚP obce Chrášťany byla funkční plocha NV doplněna
v základním funkčním využití o objekty obchodu a služeb a regulační podmínky změněny na min. podíl
zeleně - 30 % a max. výšku staveb - 12,5 m.
Aktivní varianta
Výstavba a provoz komplexu objektů prodejního a skladového charakteru. Na polyfunkční ploše pro
nerušící výrobu a sklady (NV) v Chrášťanech je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
obce. V důsledku vybudování záměru „Komerční zóna Chrášťany“vzniknou v území nová pracovní
místa.
Posouzení vlivu na ovzduší a akustickou situaci bylo provedeno pro následující časové horizonty
• Stávající stav

2010

• Fáze výstavby

01/2012-12/2014

• Fáze provozu

2014

Souhrnné porovnání nulové a aktivní varianty z hlediska vlivu na ovzduší
Fáze výstavby
Příspěvky NO2 záměru v etapě výstavby k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti
do 0,014 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,003 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky NO2 etapy výstavby samotného záměru
pohybují ve výpočtové síti do 0,482 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,133 µg.m-3, což lze označit
za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání stavby.
Uvedené příspěvky i se zohledněním pozadí lze celkově označit za malé a málo významné.
Příspěvky PM10 záměru v etapě výstavby k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti
do 0,366 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,039 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky PM10 v etapě výstavby samotného
záměru pohybují ve výpočtové síti do 4,49 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,60 µg.m-3, což lze
označit za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání stavby.
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Fáze provozu
Příspěvky NO2 samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do
0,079 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,015 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky NO2 záměru pohybují ve výpočtové síti do
1,322 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,525 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území.
Při provozu náhradního zdroje energie se příspěvky NO2 k hodinovému aritmetickému průměru pohybují
ve výpočtové síti do 20,089 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,902 µg.m-3, což lze sice označit za
významné příspěvky, avšak akceptovatelné vzhledem ke krátkodobosti provozu náhradních zdrojů
energie.
Příspěvky PM10 samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do
0,125 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,021 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky PM10 záměru pohybují ve výpočtové
síti do 1,679 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,611µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a
málo významné.
Při provozu náhradního zdroje energie se příspěvky PM10 k hodinovému aritmetickému průměru pohybují
ve výpočtové síti do 3,72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,86 µg.m-3. Příspěvky k
24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do 0,16 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,04 µg.m-3 což lze sice označit za příspěvky akceptovatelné vzhledem ke
krátkodobosti provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky CO samotného záměru k maximálnímu dennímu osmihodinovému průměru se pohybují ve
výpočtové síti do 17 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 6 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé
a málo významné.
Při provozu náhradního zdroje energie se příspěvky CO k maximálnímu dennímu osmihodinovému
průměru pohybují ve výpočtové síti do 56 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 13 µg.m-3. Příspěvky
k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do 7 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 2 µg.m-3 což lze sice označit za významné příspěvky, avšak akceptovatelné vzhledem
ke krátkodobosti provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvek benzenu samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují do 0,007 µg.m-3,
což lze označit za příspěvky malé a málo významné.
Souhrnné porovnání nulové a aktivní varianty z hlediska hlukové zátěže
Fáze výstavby
hluk ze stavebních mechanizmů se bude v jednotlivých výpočtových bodech pohybovat v rozmezí od
40,5 dB do 62,4 dB. V průběhu výstavby nezpůsobí překračování stanoveného hygienického limitu
(65 dB) pro denní dobu (7–21 hod). Předpokládá se, že stavební práce od 21 do 7 hod probíhat nebudou.
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Fáze provozu
Ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu na sledovaných komunikacích se ve výhledovém roce
2014 ve stavu bez záměru a ze záměrem významně neliší. V obou variantách je hygienický limit pro
starou hlukovou zátěž splněn ve všech výpočtových bodech.
Vliv provozu stacionárních zdrojů záměru také nezpůsobí překračování hygienického limitu u nejbližší
chráněné zástavby.
Uvedené variantní zpracování umožnilo vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích záměru
k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých
stavů na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol.
U jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu záměru
„Komerční zóna Chrášťany“ k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry
zatížení.
Záměr „Komerční zóna Chrášťany“ lze doporučit k realizaci.
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ZÁVĚR
Předkládané oznámení záměru „Komerční zóna Chrášťany“ je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Předložené oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry:
Charakteristika záměru
•

Záměr „Komerční zóna Chrášťany“ spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení),
pod pořadové číslo 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“.

•

Záměrem investora výstavba a provoz tří prodejních a skladových hal spotřebního zboží v severní
části katastru obce Chrášťany.

•

Lokalita dotčená posuzovaným záměrem se dle Změny č. 2 ÚP obce Chrášťany nachází na funkční
ploše NV - území nerušící výroby a skladů. Změnou č. 3 ÚP obce Chrášťany byla funkční plocha
NV doplněna v základním funkčním využití o objekty obchodu a služeb a regulační podmínky
změněny na min. podíl zeleně - 30 % a max. výšku staveb - 12,5 m.

•

Součástí jednotlivých areálů jsou plochy pro parkování zaměstnanců a zákazníků.

•

Areál bude dopravně napojen z přeložky silnice II/605, která začíná kruhovým objezdem na stávající
silnici II/605 u křížení s dálnicí D5 a končí napojením na silnici III/00513 vedoucí do obce Chýně.
Tato přeložka bude vybudována v předstihu před posuzovaným záměrem. V současnosti se nachází
v procesu udělení stavebního povolení.

Půda
•

Záměr leží na pozemkách ZPF 1. třídy ochrany. Výstavba areálu bude vyžadovat jejich trvalý zábor
v rozsahu 14,5 ha. Do areálu spadá i malý pozemek vedený jako PUPFL, který bude zachován jako
zeleň a výstavba do něho nebude zasahovat.

•

Dotčené pozemky jsou zařazeny v KN jako orná půda a lesní pozemek.

•

Vzhledem ke stávajícímu využití území jako orná půda je možné očekávat znečištění půdy
v důsledku aplikace hnojiv.

Povrchové a podzemní vody
•

Během výstavby nejsou předpokládány žádné požadavky na odběr vody. Voda potřebná při výstavbě
(např. kropení betonu, čištění techniky, atd.) bude zajišťována pomocí cisteren.

•

V období výstavby záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nebude odvod splaškových odpadních vod
řešen. Pracovníci zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např.
mobilní hygienicko-sanitární zařízení.

•

V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k významnému ovlivnění povrchových vod, jak z hlediska
kvality, tak i z hlediska jejich kvantity.
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•

Ve fázi provozu bude záměr napojen na veřejný vodovod který bude procházet podél příjezdové
komunikace.

•

Areál bude napojen na veřejnou kanalizační síť poblíž okružní křižovatky na počátku příjezdové
komunikace.

•

Množství splaškových odpadních vod ve fázi provozu bude ekvivalentní množství spotřebované
vody. Roční množství odváděných splaškových vod bude činit cca 2 327 m3/rok.

•

Vody ze sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám
a obsahovat především biologicky odbouratelné látky.

•

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže v jihovýchodní části lokality odkud budou
odváděny do dešťové kanalizace se zaústěním v Dalejském potoce. Dešťové vody z manipulačních
ploch, parkovišť a odstavných ploch, kde může docházet ke znečištění ropnými látkami budou před
svedením do retenční nádrže procházet přes odlučovač ropných látek.

•

Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo
hygienické ochrany vody (PHO).

•

Záměr neleží v záplavové zóně.

Ovzduší
•

Fáze výstavby záměru - V etapě výstavby budou příspěvky k 24-hodinovému aritmetickému průměru
PM10 a k hodinovému aritmetickému průměru NO2 akceptovatelné, vzhledem k dočasnosti etapy
zemních prací.

•

Fáze provozu záměru - Realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší možná, nebude výrazněji
ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí, protože příspěvky vyvolané pouze samotným
řešeným záměrem „Komerční zóna Chrášťany“ lze označit za malé a málo významné.

Hluk
•

Fáze výstavby záměru - Hluk ze stavebních mechanizmů v průběhu výstavby nezpůsobí překračování
stanoveného hygienického limitu pro denní dobu (7–21 hod). Předpokládá se, že stavební práce od
21 do 7 hod probíhat nebudou.

•

Fáze výstavby záměru - Pomocí modelu výpočtového programu byl stanoven maximální počet
nákladních automobilů, který bude smět jezdit na odvozových trasách v období od 7 do 21 hod tak,
aby byl dodržen hygienický limit. Takto stanovený počet činí 70 vozidel (tzn. 140 pohybů denně)
s maximální intenzitou provozu 10 vozidel/hod.

•

Fáze provozu záměru - Liniové zdroje – Doprava na okolních pozemních komunikacích vyvolaná
provozem záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže
v zájmovém území. Hygienické limity hluku jsou ve všech výpočtových bodech ve výhledovém
stavu bez záměru i se záměrem výpočtově splněny.

•

Fáze provozu záměru – Stacionární zdroje – Provoz záměru nezpůsobí překračování uvažovaného
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů 50/40 dB (den/noc) v žádném z výpočtových
bodů.

•

V dalším stupni projektové dokumentace (až bude známo přesné uspořádání vnitřních prostorů
objektů záměru) bude nutné výpočet hluku ze stacionárních zdrojů posoudit i vůči hygienickým
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limitům hluku na pracovišti záměru. Na základě tohoto výpočtu může dojít i k případnému zatlumení
některých stacionárních zdrojů hluku.
ZCHÚ, ÚSES, VKP a NATURA 2000
•

Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.

•

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení a ochrany přírody a krajiny) ze dne 22. 6. 2010 (č.j. 088651/2010/KUSK) nemůže mít
uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

•

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.

Fauna, flóra a ekosystémy
•

Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení, realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na faunu dotčeného území.

•

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve
smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

•

Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené, ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu
nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný.

Ostatní
•

Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu
záměru.

•

Záměrem nedojde k dotčení památek kulturního či historického významu ani hmotného majetku.

•

Před zahájením stavby je nutno v každém případě vycházet z podmínek určených příslušným
odborem památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči). V případě, že bude
v průběhu zemních prací učiněn archeologický nález bude umožněno realizovat záchranný
archeologický výzkum.

•

Stavba nepředstavuje z hlediska příspěvků záměru k znečištění ovzduší a k celkové akustické situaci
významné riziko pro zdraví obyvatel.

•

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Výstavbu záměru „Komerční zóna Chrášťany“
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F. I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení


Fotodokumentace

F. II. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel nemá další podstatné informace. Veškerá důležitá fakta pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí a obyvatelstvo jsou uvedena v předcházejících kapitolách oznámení záměru.

EKOLA group, spol. s r. o.

87

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
CHARAKTERU

Komerční zóna Chrášťany

NETECHNICKÉHO

Oznámení je zpracováno pro záměr „Komerční zóna Chrášťany“, který se nachází v k.ú. Chrášťany.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 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“.
Vlastní záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné
variantě, která vychází z návrhu projekční a inženýrské firmy EUROSPEKTRUM - STONE ATELIER
s. r. o.
Doprava
Současné i výhledové intenzity dopravy na komunikaci III/00513 a přeložce komunikace II/605 byly
získány z dopravně-inženýrské studie zpracované firmou Jacobs Consultancy, spol. s r. o. (červen 2010).
Expertní výpočet zatížení silnice III/00513 a přeložky komunikace II/605 byl proveden na základě
dostupných dat z celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2005, a informací o růstu hybností a nárůstu
osídlení okolního území podle strategických a územních plánů obcí.
Intenzity dopravy na dálnici D5 a na komunikaci II/605 byly získány ze sčítání dopravy TSK v roce 2008,
a pro stávající stav (rok 2010) a výhledový stav (rok 2014) přepočteny dle výhledových výkonových
koeficientů.
Na základě údajů o intenzitách dopravy pro jednotlivé výhledové horizonty pak byla pomocí standardních
matematických modelů predikována hluková zátěž a znečištění ovzduší, ze kterých se následně
odvozovala zdravotní rizika.
Nově vyvolaná doprava vychází z předpokládané funkční náplně a velikosti objektu, dopravního napojení
a počtu parkovacích stání. Stanovené objemy zdrojové, respektive cílové dopravy odpovídají velikosti
záměru a jeho konkrétnímu umístění v dané lokalitě.
Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto
oznámení. Byla vyhodnocena jak fáze výstavby, tak fáze provozu záměru.
Fáze výstavby
V etapě výstavby se budou příspěvky k 24-hodinovému aritmetickému průměru PM10 pohybovat u bodů
ve výpočtové síti do 0,366 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,039 µg.m-3. Ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky NO2 v etapě výstavby pohybují ve výpočtové síti do
0,482 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,133 µg.m-3. Vzhledem k dočasnosti etapy zemních prací
se jedná o akceptovatelný příspěvek.
Fáze provozu
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Příspěvky samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují ve výpočtové síti do
0,079 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,015 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území dle modelu ATEM. Při provozu náhradního zdroje
energie se příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti do 20,089 µg.m-3,
u bodů mimo výpočtovou síť do 5,902 µg.m-3, což jsou akceptovatelné příspěvky vzhledem ke
krátkodobosti provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se pohybují ve výpočtové síti do
0,125 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,021 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a málo
významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území dle modelu ATEM. Při provozu náhradního zdroje
energie se příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti do 3,72 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť do 0,86 µg.m-3, což jsou akceptovatelné příspěvky vzhledem ke krátkodobosti
provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky CO samotného záměru k maximálnímu dennímu osmihodinovému průměru se pohybují ve
výpočtové síti do 17 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 6 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé
a málo významné. Při provozu náhradního zdroje energie se příspěvky k maximálnímu dennímu
osmihodinovému průměru pohybují ve výpočtové síti do 56 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 13
µg.m-3. Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové síti do 7 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť do 2 µg.m-3, což jsou akceptovatelné příspěvky vzhledem ke krátkodobosti
provozu náhradních zdrojů energie.
Příspěvky samotného záměru k ročnímu aritmetickému průměru benzenu se pohybují do 0,007 µg.m-3,
což lze označit za příspěvky malé a málo významné, a to i ve vztahu k pozadí zájmového území dle
modelu ATEM.
Závěr
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší
možná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v okolí zájmového území. Příspěvky vyvolané
samotným řešeným záměrem lze označit za malé a málo významné.
Hluk
Pro vyhodnocení akustické situace byla vypracována Akustická studie, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto
oznámení.
Počáteční akustická situace
Z vypočtených hodnot pro stávající akustickou situaci v roce 2010 vyplývá, že okolí zamýšleného záměru
je již ve stávajícím stavu zatížené hlukem z dopravy. Z vypočtených hodnot vyplývá, že ve výpočtových
bodech V2 až V05 je splněn hygienický limit hluku (LAeq,16h = 70 dB) pro denní dobu. Ve výpočtovém
bodě V1 je hygienický limit hluku pro denní dobu překročen.
Fáze výstavby
Předmětem akustické studie bylo posouzení vlivu výstavby záměru „Komerční zóna Chrášťany“ na
akustickou situaci ve venkovním chráněném prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Na základě výsledků akustické studie lze konstatovat, že hluk ze stavebních mechanizmů v průběhu
výstavby nezpůsobí překračování stanoveného hygienického limitu pro denní dobu (7–21 hod).
Předpokládá se, že stavební práce od 21 do 7 hod probíhat nebudou.
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Pomocí modelu výpočtového programu byl stanoven maximální počet nákladních automobilů, který bude
smět jezdit na odvozových trasách v období od 7 do 21 hod, tak aby byl dodržen hygienický limit. Takto
stanovený počet nákladních automobilů činí 70 vozidel (tzn. 140 pohybů denně) s maximální intenzitou
provozu 10 vozidel/hod. Předpokládá se, že stavební práce období od 21 do 7 hod probíhat nebudou.
Fáze provozu
Doprava na okolních pozemních komunikacích vyvolaná provozem záměru „Komerční zóna Chrášťany“
nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území. Hygienické limity hluku jsou ve všech
výpočtových bodech ve výhledovém stavu bez záměru i se záměrem výpočtově splněny.
Provoz záměru nezpůsobí překračování uvažovaného hygienického limitu pro hluk ze stacionárních
zdrojů 50/40 dB (den/noc) v žádném z výpočtových bodů.
V dalším stupni projektové dokumentace (až bude známo přesné uspořádání vnitřních prostorů objektů
záměru) bude nutné výpočet hluku ze stacionárních zdrojů posoudit i vůči hygienickým limitům hluku na
pracovišti záměru. Na základě tohoto výpočtu může dojít i k případnému zatlumení některých
stacionárních zdrojů hluku.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr leží na pozemkách ZPF 1. třídy ochrany. Výstavba areálu bude vyžadovat jejich trvalý zábor
v rozsahu 14,5 ha. K odnětí půdy ze ZPF je nutný souhlas orgánu zemědělského půdního fondu. Žádost o
souhlas k odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (žadatel) – v našem
případě investor.
Do areálu spadá i malý pozemek vedený jako PUPFL, který bude zachován jako zeleň a výstavba do něho
nebude zasahovat.
Dotčené pozemky jsou zařazeny v KN jako orná půda a lesní pozemek.
Vzhledem ke stávajícímu využití území jako orná půda je možné očekávat znečištění půdy v důsledku
aplikace hnojiv.
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání sesuvných
pohybů.
Voda
V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče.
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
Navrhovaným záměrem dojde k zásahu do hladiny podzemní vody.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranných pásmech
zdrojů povrchových či podzemních vod.
Během výstavby nejsou předpokládány žádné požadavky na odběr vody. Voda potřebná při výstavbě
(např. kropení betonu, čištění techniky, atd.) bude zajišťována pomocí cisteren.
V období výstavby záměru „Komerční zóna Chrášťany“ nebude odvod splaškových odpadních vod řešen.
Pracovníci zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní
hygienicko-sanitární zařízení.
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Ve fázi provozu bude záměr napojen na veřejný vodovod který bude procházet podél příjezdové
komunikace.
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže v jihovýchodní části lokality odkud budou odváděny do
dešťové kanalizace se zaústěním v Dalejském potoce. Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a
odstavných ploch, kde může docházet ke znečištění ropnými látkami budou před svedením do retenční
nádrže procházet přes odlučovač ropných látek.
Ve fázi provozu Areál bude napojen na veřejnou kanalizační síť poblíž okružní křižovatky na počátku
příjezdové komunikace
Množství splaškových odpadních vod ve fázi provozu bude odpovídat množství spotřebované vody.
Roční množství odváděných splaškových vod bude činit cca 2 327 m3/rok.
Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné (resp. nulové).
Vody ze sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám a
obsahovat především biologicky odbouratelné látky.
Ochrana přírody
Stavbou dojde k ovlivnění ekosystému již antropogenně ovlivněného.
Záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K56 Údolí Vltavy.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3
písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Západní
hranici posuzované lokality lemuje registrovaný VKP lesního charakteru. Výstavbou záměru nedojde
k dotčení tohoto VKP dle § 6 zákona č.114/1992 Sb.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení a
ochrany přírody a krajiny) ze dne 22. 6. 2010 (č.j. 088651/2010/KUSK) nemůže mít uvedený záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Fauna, flóra
Posuzovaná lokalita je silně ovlivněná antropogenní činností, lze předpokládat zastoupení běžných druhů
živočichů. Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. na lokalitě
zaznamenány nebyly. Realizace záměru je z hlediska ovlivnění živočichů akceptovatelná.
V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší floristické
hodnoty. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992 Sb.
V současném stavu řešené území zaujímá obdělávané pole, které je ze západu ohraničeno pásem lesní
zeleně sloužící jako větrolam.
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Archeologie, kulturní a historické památky
V místě posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné kulturní památky. Území se
nenachází v místě prokázaných archeologických nálezů. V případě zastižení archeologických nálezů je
nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.
Hmotný majetek
Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku.
Odpady
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.
Zdravotní rizika
Výstavba záměru nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska ovlivnění zdraví
obyvatelstva lze říci, že vliv záměru nebude představovat významnější riziko.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný.
Územní plán
Dle vyjádření Městského úřadu v Rudné, stavebního úřadu je navržený areál staveb „Komerční zóna
Chrášťany“ v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je doloženo
v kapitole H Dokumentace EIA.
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H. PŘÍLOHY
•

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona
č.218/2004 Sb.

•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Pozn.: V průběhu zpracování předkládaného oznámení EIA byl název posuzovaného záměru změněn. Z tohoto důvodu obsahují
přikládaná vyjádření jiný název.
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