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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Skladový areál RTK „U Dálnice“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma RTK koupelny, s.r.o.
Zpracování oznámení proběhlo v únoru 2022. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
RTK koupelny, s.r.o.

A.2. IČ
274 20 663

A.3. Sídlo
Františka Diviše 1513
104 00 Praha 10 – Uhříněves

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Pavel Dufek
Karel Dufek
Františka Diviše 1513
104 00 Praha 10 – Uhříněves

ve věcech technických
Ing. Pavel Chrobok
Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12,
141 00 Praha 4 – Spořilov
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Skladový areál RTK „U Dálnice“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
110
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou
plochou od 6 000 m2.
KÚ

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba skladovací haly s potřebným administrativním a sociálním zázemím, v
areálu budou vybudovány manipulační a další zpevněné plochy a veřejné komunikace.
Celková plocha areálu (dotčené parcely) činí 26 249 m2, přičemž cca 10 012 m2 tvoří budovy, cca 8 400 m2
bude tvořit zeleň. Na pozemku areálu budou dále realizována zpevněné plochy (komunikace, manipulační
plocha atd. o ploše 7763 m2, jejichž součásti je odstavná plocha pro kamiony a 73 stání pro osobní vozy.
V areálu budou 2 objekty skladových hal (dělených na 2 sklady a administrativní přístavek). Skladová hala
I o celkové ploše 5 415 m2. Dále zde bude samostatná skladová hala II o celkové zastavěné ploše
5 411 m2.
Součástí záměru, respektive jeho samostatnou částí je dále přeložka vedení VN (z vrchního vedení do
podzemního vedení) v délce 150 m a vybudování příjezdové komunikace v délce cca 750 m.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Středočeský

okres:

Praha-východ
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obec:

Zápy

katastrální území:

Zápy [732052] 838, 839, 840/1 a 2, 842, 845/2.

Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny v severní části městyse Zápy, při východním okraji silnice
II/101, v prostoru bez zástavby.

Pozemek sousedí leží v těsné blízkosti mimoúrovňové křižovatky sjezdu z dálnice D10 (10. km této
dálnice). Navržený areál doplňuje průmyslovou a komerční zónu situovanou na severním okraji městyse a
využívá již budované dopravní napojení na dálnici D10. Nejbližší obytná zástavba – několik samostatně
stojících rodinných domů je situována poblíž okružní křižovatky na silnici II/101 jihozápadně od záměru.
Plochu budoucí výstavby tvoří volné plochy zemědělsky obdělávané (v r 2021 zde byla oseta řepka), bez
přirozeného vegetačního pokryvu. Stromy a dřeviny se nacházejí pouze podél komunikací lemujících toto
území.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen do prostoru kde se zatím nenachází žádná zástavba a plocha je dosud je zemědělsky
využívána. Areál bude dopravně napojen stávajícím sjezdem z kruhového objezdu, respektive z účelové
komunikace napojující tuto část komerční zóny.
Dopravní napojení zajišťuje silnice II/101, napojující se na dálnici D10.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně od záměru jde o 2 samostatně stojící rodinné domky v blízkosti
okružní křižovatky silnice II/101 ve vzdálenosti několik desítek metrů od okraje navrženého areálu.
V sousedství budoucího areálu (západním směrem) je prodejna automobilů a servis (Mercedes), východně
od areálu pak rozsáhlejší průmyslová zóna s více provozovnami různých subjektů.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí v lokalitě samotné připadá v úvahu především
záměrem vyvolaná automobilová doprava na silnici II/101 a běžný provoz v areálu. Pozemek záměru je
dosud zemědělsky využívána.
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Z hlediska širšího území je třeba uvažovat připravovaný obchvat městyse Zápy a výstavba záměru výrobně
skladovacího objektu, označeného jako AP4 ve stávajícím areálu ARCHAN PARK v Zápech.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků uživatele areálu. Technické a prostorové řešení odpovídá typovému řešení obdobných areálů.
Umístění záměru je vázáno na nové dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem, blízkostí letišť (území se nachází v OP s výškovým omezením staveb VVP - Letiště Kbely
a v OP radionavigačních zařízení letiště Ruzyně) a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V současné době je prostor budoucího záměru nezastavěn a je zemědělsky využíván:

Předmětem hodnoceného záměru je vybudování moderního skladového areálu pro běžný sortiment zboží.
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Předmětem záměru je novostavba skladovacích hal s administrativou, součástí areálu jsou manipulační
plochy, parkovací plochy, chodníky a technická infrastruktura (sítě).
V areálu bude dále vybudována retenčně vsakovací nádrž, požární nádrž, jímka odpadních vod, lapol.
Součástí záměru je i veřejná obslužná komunikace včetně inženýrských sítí.
Z hlediska bilance ploch se jedná o následující rozdělení:
Zastavěná plocha budovy

Zpevněné plochy

Plochy zeleně
Celkem zastavěná plocha

A - Sklad

4 000 m2

B - Sklad

500 m2

C - Sklad

4 000 m2

D - Sklad

400 m2

E - Administrativa

400 m2

E1 - Recepce

156 m2

F - Administrativa

400 m2

F1 - Recepce

156 m2

11 - Manipulační plocha

3 217 m2

12 - Komunikace

2 162 m2

13 - Chodník

1 452 m2

14 - Parking

452 m2

15 - Parking

480 m2

21 - Zeleň

8 400 m2
10 012 m2

Celkem zpevněná plochy

7 763 m2

Celkem zeleň

8 400 m2

Celkem areál

26 175 m2

V areálu budou vybudovány 2 jednoduché halové objekty, jejich vzájemná pozice je navzájem kolmá. Na
tyto oba dva objekty v jejich volných koncích navazuje administrativní zázemí se vstupní částí. Součástí
staveb jsou i vnější plochy parkování, areálové komunikace. Související je napojení na nově budovanou
obslužnou komunikaci i inženýrské sítě.
Jsou navrženy halové stavby s příslušnými administrativními a pomocnými prostory. Stavba respektuje
územní regulativy a územní plán obce Zápy. Hmotové řešení je typické pro průmyslové stavby, charakter
objektů je využitím typický.
Výšková hladina objektů respektuje územní plán.
Dispoziční řešení areálu vychází z potřeby provozu areálu, kdy na předmětných pozemcích jsou navrženy
dva samostatné v podstatě identické objekty určené pro skladování s potřebným administrativním
zázemím. Koncepce skladovacího areálu je řešena s ohledem na využití objektu. Hlavní skladovací haly
jsou situovány v západní a severní části areálu podélnou stranou objektu navazující na dálniční sjezd a
komunikaci Brandýs nad Labem – Zápy.
Hlavní skladovací haly o ploše cca 4000 m2 navazují na pomocný sklad o ploše cca 500 m2 a dále na
administrativní objekt o zastavěné ploše cca 400 m2, jehož součástí je vstupní prostor o ploše cca 156 m2.
Skladovací objekty jsou zásadně jednopodlažní administrativy tvoří dvoupodlažní objekty, kde v 1.NP jsou
umístěny pomocné kancelářské prostory a zázemí pro zaměstnance (šatny), ve 2NP jsou umístěny
kancelářské prostory pro návštěvníky. Vstupní prostor tvoří reprezentační objekt, který navazuje na vstupní
část a tvoří jakési dominanty areálu.
Skladovací objekty jsou umístěny do tvaru L. Centrální část tvoří manipulační plocha, na kterou navazují
jednotlivé nakládací rampy a je zde umožněna manipulace a odstavení kamionů.
Podél jižní části areálu je navržena hlavní obslužná komunikace, která je napojena na veřejnou komunikaci
pomocí dvou vjezdů a vjezdových bran (jeden vjezd je provozní především pro kamiony, jeden vjezd je
návštěvnický pro osobní automobily). Na návštěvnický vjezd navazuje vstupní branka a vstup pro pěší.
Na obslužnou komunikaci následně navazují parkovací plochy pro osobní automobily (sloužící pro
zaměstnance i návštěvníky).
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Vjezd do skladovacích objektů je z hlavní manipulační plochy a dále ze severní a západní části z obslužných
komunikací.

Architektonické řešení
Kvádrové halové stavby jsou na obdélníkovém půdorysu s plochou střechou. K nim přiléhající
administrativy jsou také obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Výšková úroveň těchto částí je 8,0m.
Dominantou jsou dva vstupní prostory, na čtvercovém půdorysu, jejichž hmota předstupuje půdorysně i
výškově oproti budovám haly i administrativy. Tyto vstupní prostory mají fasádu, která se šikmo rozšiřuje
směrem do výšky.
Opláštění výrobních a skladových objektů je navrženo z minerálních panelů (povrch plech) šedé barvy,
administrativa je navržena se stejným řešením fasády v barvě cihlové. Vstupní dominující hmota je
navržena jako kompletně prosklená.
Střecha všech objektů je plochá s atikou.

Objekt ABE (SO-01):
Objekt je rozdělen na 2 skladové haly a administrativní přístavek, který je situován podél silnice II/101:

Objekt CDF (SO-02):
Objekt je rozdělen na 2 skladové haly a administrativní přístavek, který je situován kolmo k objektu SO01:
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Konstrukčně jsou všechny objekty navrženy jako montovaný železobetonový sloupový skelet s opláštěním
z minerálních sendvičových panelů (povrch plech). Objekty recepcí jsou z důvodu konstrukční řešení
navrženy jako monolitický stěnově sloupový skelet. S monolitickými deskami tvoří nosnou konstrukci
podlaží a střechy, obvodový plášť je prosklený.
Základy budou vrtané velkoprůměrové piloty na nichž budou založeny svislé nosné konstrukce prefabrikované sloupy vetknuté do základových kalichů. Prostorová tuhost bude zajištěna příčnými i
podélnými ztužidly a vetknutými sloupy. U objektů recepce monolitické ŽB stěny a sloupy.
Konstrukce střechy u hlavních skladů skladových objektů bude střešní vazník sedlový, ŽB vaznice, a
minerální střešní panel. U administrativního objektu a pomocného skladu se jedná o ŽB průvlaky, na ně
uložené ŽB panely Spirol a skládaný střešní plášť ve složení lehký beton jako spádová vrstva. U objektů
recepce se jedná o ŽB desku se skládaným střešním pláštěm a foliovou krytinou.
Konstrukce stropů a schodišť: U administrativního objektu ŽB průvlaky, stropní panely Spirol, popřípadě
prefa desky schodiště. U objektu recepcí ŽB monolitické desky.
Prefabrikované objekty (sklady i administrativa) budou vybaveny základovými železobetonovými prahy
(zateplenými).
Podlahu ve skladech bude tvořit ŽB deska s rozptýlenou výztuží (drátkobeton) dilatovaná se vsypem.
Podlaha administrativních objektů a recepcí je navržena v klasickém složení (podkladní beton,
hydroizolace, podlahový EPS a podlahová deska s nášlapnou vrstvou (dlažby, PVC).
Opláštění budou tvořit minerální sendvičové panely. Fasáda recepcí je navržena prosklená.
Vnitřní a výplňové konstrukce: Dělící konstrukce v administrativě tvoří příčky Ytong (včetně dozdívek v
obvodovém plášti), vnitřní stěny ve skladech tvoří sendvičové panely. Dále budou provedeny SDK
(minerální) podhledy a další konstrukce.
Ostatní konstrukce: Okna jsou navržena plastová, v recepci hliníková, vykládací vrata plechová, zateplená
sekční s nakládacím můstkem. Vnitřní dveře dřevěné obložkové, Popřípadě ocelové. Vnitřní dveře a vrata
budou s požadovanou požární odolností.

Komunikace a manipulační plochy:
Vnitroareálová komunikace je navržena s asfaltovým povrchem šířky 6,0 m. Parkovací plochy jsou
navrženy částečně z dlážděným povrchem (především parkovací stání pro invalidy) a částečně s krytem se
zatravňovací dlažby. Chodníky a komunikace pro pěší v areálu jsou navrženy z dlážděným povrchem
(betonová dlažba).
Veškeré vnitřní komunikace pro pěší budou navrženy s ohledem na užívání osobami se sníženou schopností
pohybu, nebo orientace.
Manipulační plocha je navržena s asfaltovým povrchem a bude provedena jako vodotěná. Odvodnění
manipulační plochy je příčným sklonem do odvodňovacích žlabů. Odvodnění manipulační plochy je
následně napojeno přes lapák ropných látek (Lapol). Na dešťovou kanalizaci a vsakovací objekty.
Areálové komunikace jsou odvodněny příčným sklonem do nezpevněných ploch a vsakovány s použitím
vsakovacích průlehů podél komunikací.

Veřejná komunikace:
Na pozemku 843 před areálem je navržena veřejná obslužná komunikace šířky 8,0m délky cca 105 m.
Komunikace bude napojena na stávající kruhový objezd. Napojení na kruhový objezd je realizováno.
Komunikace bude následně v rámci samostatné dokumentace napojena na obchvat obce Zápy.
Komunikace je navržena dvoupruhová. Součástí komunikace budou dva sjezdy na předmětný areál a
propojka na stávající komunikaci sloužící k dopravní obsluze přilehlých areálů. Součástí komunikace bude
veřejné parkoviště pro 6 osobních aut, včetně jednoho vyhrazeného stání a dále přechod pro chodce.
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Inženýrské sítě:
Vodovodní řad:
Na pozemku stavby se dle podkladů správce vodovodu (Stavokomplet a.s.) nachází vodovodní řad
předpokládané dimenze PE 80. Přesná polohastávajícího vodovodního řadu není známa, v situaci je
zakreslen předpokládaný průběh. Vodovodní řad slouží k zásobování vodou dalších objektů v oblasti. V
rámci veřejné komunikace bude provedena přeložka vodovodního řadu a to do komunikace k její krajnici
(viz situace). Nový vodovodní řad je navržen z materiálu PE DN 80 v délce cca 112 m. Napojen bude na
stávající řad na pozemku 382/3. napojení bude pomocí odbočky s uzávěry na obou větvích řadu. Řad bude
dále veden ke komunikaci a bude proveden v zájmovém pásmu vodovodu u krajnice vozovky. Ukončen
bude hydrantem, který bude zároveň sloužit jako vzdušník. Vodovod není požární, požární zabezpečení
všech objektů bude řešeno pomocí požárních nádrží. Součástí přeložky je propojení vodovodu na stávající
řad. Tato propojka bude upřeněna dle skutečné polohy vodovodu, kterou je nutno zjistit postupným
odkrytím vodovodu v rámci výstavby komunikace (vodovod nelze vytyčit v terénu, nelze vypískat, neboť je
z PE potrubí bez signalizačního vodiče. Součástí vodovodního řadu bude běžná vodovodní přípojka, která
bude ukončena v šachtě na pozemku stavby, kde bude osazena vodoměrná sestava s hlavním
vodoměrem. Dimenze přípojky PE 63, délka cca 4,0m.

Plynovodní řad:
Bude proveden STL plynovodní řad PE 160 v délce 48.7m, který bude napojen na stávající plynovod u
objektu č.p. 249. Plynovod bude součástí nové obslužné komunikace (obchvatu) a bud umístěn v zeleném
pásu podél komunikace. Areál bude napojen STL plynovodní přípojkou PE 32, která bude ukončena ve
sloupku v oplocení, kde bude umístěn HUP, regulátor a plynoměr areálu. Po pozemku bude proveden
běžný rozvod NTL odběrného plynového zařízení k jednotlivým spotřebičům.

Kanalizace:
Součástí komunikace bude úsek gravitační splaškové kanalizace v délce cca 50,0 m. Kanalizace je navržena
PVC DN 300 a to jako část kanalizace, která bude součástí komunikace (obchvatu). Areál RTK bude
napojen běžnou gravitační přípojkou DN 150 s revizní šachtou na hranici pozemku.
Do finální realizace bude likvidace splaškových areálu RTK řešena jímkou na pozemku investora, která
bude pravidelně vyvážena.

Přeložka vrchního vedení VN:
Bude provedena přeložka vrchního vedení VN. Přeložka bude v délce 131,7 m v zemi podél hranice
pozemku RTK a nahradí vrchní vedení VN v délce 122,1. Budou zrušeny dva sloupy VN a dva sloupy VN
budou nově realizovány. Přeložku provede ČEZ distribuce vlastní akcí na náklady investora. Přeložka není
součástí územního rozhodnutí, součástí dokumentace je návrh řešení přeložky. Smlouva o přeložce s ČEZ
Distribuce a.s. je uzavřena, probíhá projektová příprava.

Elektroinstalace distribuční soustava NN:
Připojení pozemku na distribuční soustavu NN provede ČEZ distribuce vlasní akcí, včetně obstarání
potřebných povolení. O připojení na soustavu NN je zažádáno a probíhá projektová příprava v součinnosti
s projektem komunikace. Na hranici pozemku bude osazen sloupek RIS, kde bude osazen hlavní jistič
areálu (3x100A). V nástavbě sloupku bude osazen hlavní elektroměr areálu. Úprava distribuční soustavy
bude vedením AYKY, předpokládaný průběh je součástí PD. Úprava distribuční soustavy není součástí
územního rozhodnutí.

Vodovodní řad:
Na pozemku stavby bude realizován systém nakládání s dešťovými vodami, jehož součástí budou dvě
propojené retenčně vsakovací nádrže o celkovém objemu 500 m3. Nádrže budou provedeny jako zemní
otevřené nádrže, které budou zároveň sloužit jako zahradní a parková úprava. Nádrže tvoří suchý poldr s
částečně zavodněným dnem. Nádrže jsou dále napojeny na vsakovací drenážní systém.
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Lapol:
Manipulační plocha sloužící k vykládce, nakládce a krátkodobému odstavení kamionů bude provedena ve
vodotěsném provedení. Dešťové vody budou před akumulací a vsakováním předčištěny pomocí Lapáku
ropných látek. Navržen je betonový lapol GSOL 10/50, o velikosti 3,4x1,5 m.

Žumpa- jímka odpadních vod:
Na pozemku jsou navrženy dvě jímky odpadních vod. Každá jímka sestává z dvou betonových nádrž o
objemu 18 m3, velikosti 2,3x4,8, hloubky 2,2m vzájemně propojené. Nádrže budou vybaveny poklopy,
napojením na kanalizaci a sacím potrubím pro odvoz splašků.

Požární nádrž:
Na pozemku je navržena požární nádrž betonová o objemu 36 m3. Nádrž sestává ze dvou betonových
nádrž o objemu 18 m3, velikosti 2,3x4,8, hloubky 2,2m vzájemně propojené a revizní a řídící šachty, ve
které bude osazeno požární sací potrubí se sací hlavicí, štítkem požární nádrž s uvedením kapacity. Nádrže
budou dále vybaveny poklopy a automatickým sledováním objemu a doplňováním vody z vodovodu v
areálu.

Vytápění
Vytápění administrativních objektů je navrženo běžné teplovodní. V každé kotelně bude umístěný plynový
kondenzační kotel o výkonu cca 50 kW, který bude sloužit zároveň pro přípravu teplé vody. Odkouření a
přívod spalovacího vzduchu bude koaxiálním potrubím nad střechu objektu. Otopná soustava dvoutrubková
s nucenou cirkulací. Hlavní rozvod pod stropem 1.NP k jednotlivým tělesům, částečně v podlahách.
Vytápění skladových objektů je navrženo pomocí plynových teplovzdušných agregátů (Sahar), které budou
umístěny ve skladových prostorech pod stropem.
Příprava teplé vody bude pomocí plynových kotlů v zásobníkových ohřívačích a částečně pomocí
elektrických ohřívačů.

Technologie a technologická zařízení
Ve skladových objektech bude instalován regálový systém. Obsluha regálů bude pomocí běžných
vysokozdvižných vozíků (elektronicky naváděných). Pro vychystávání budou sklady vybaveny běžnými
nakládacími rampami s rychloběžnými vraty, těsnícími límci a vyrovnávacími můstky. Pro vjezd do objektů
skladu budou osazeny běžná vrata. Únik ze skladu je řešen běžnými otvíravými dveřmi, částečně s
vyrovnávací rampou a schody.
S jinými technologickými zařízeními (např jeřáb) se nepočítá.

Sadové úpravy
V současné době je plocha zemědělsky využívána a pokryta travním porostem. V rámci výstavby je bude
navrženo ozelenění areálu.

Potřeba pracovních sil
Celkové kapacity zaměstnanců:
Administrativní pracovníci:

30 osob

Skladníci a ostatní personál:

10 osob

Celkem:

40 osob (max)

Dvousměnný denní provoz 7-22 hod (s nočním provozem se nepočítá).

Demolice
V prostoru záměru se nenacházejí objekty, které by bylo třeba před zahájením výstavby odstranit.
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Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování ani prodej stavebnin nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona o integrované prevenci.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv ze strojů) do půdy a
následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Záměr bude realizován postupně v následujích etapách:
Etapa 1 –

Realizace místní obslužné komunikace včetně inženýrských sítí

Předpoklad výstavby
Etapa 2 –

Novostavba objektu SO-01 sklad včetně administrativního objektu
Skladová hala A a B, Administrativní objekt E.
Součástí etapy budou veškeré komunikace a technické vybavení nutné k
užívání objektu včetně sadových úprav.

Předpoklad výstavby
Etapa 3 –

2022

Novostavba objektu SO-02 sklad včetně administrativního objektu
Skladová hala C a D, Admnistrativní objekt F.
Kompletní dokončení areálu bude realizováno na základě finanční rozvahy
a zvážení dalších možností a kapacit investora.

Předpoklad výstavby
Etapa 4 –

2022

2023 - 2025

Navazující investice řešení obchvatu Městyse Zápy
Bude řešeno v součinnosti s Městysem Zápy na základě smluvních vztahů
a dohod.

Předpoklad výstavby

2023 - 2025

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Středočeský

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 539
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obec:

Zápy

Úřad městyse Zápy
Zápy 7
250 61 Zápy
tel.: 326 904 979

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí a stavební povolení:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
stavební úřad
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel.: 326 909 154

odnětí půdy ze ZPF

Krajský úřad Středočeského kraje

vodoprávní rozhodnutí

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Krajský úřad
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

26 249 m2

celková plocha dotčených pozemků:

stavbou dotčené parcely jsou uvedeny v následující tabulce:
Parcelní číslo
842

Výměra m2
11 126

840/1

500

z toho:

Způsob využití / druh pozemku
Orná půda
Orná půda

840/2

1 333

Orná půda

839

1 628

Orná půda

845/2

11 662

Orná půda

celkem

26 249

ZPF (BPEJ):

26 249 m2 je součástí ZPF v I třídě ochrany ZPF
(BPEJ 20100)

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

k.ú. Zápy [609226]

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba objektu:

1 022 m3 za rok
(max. 1,75 m3 za den)

zdroj:

vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

Požární voda:

není vyžadována malé množství bude
používáno pro úklid a čištění
spotřeba:

0,05 m3 za den

zdroj:

požární nádrže v areálu o objemu 2 x 18 m3

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

současný příkon 68,5 kW

Spotřeba zemního plynu:

46 m3.h-1

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

Základními surovinami pro provoz bude skladované zboží. Celkové roční množství
procházející areálem bude závislé od aktuální situace a skladovaném sortimentu.
Maximální kapacita skladu 3 888 tun skladovaných výrobků.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován na dosud nezastavěnou plochu, která dosud není dopravně napojena na
sousedící komunikaci prostřednictvím nově vybudované příjezdové komunikace napojené na stávající
okružní křižovatku.
Předpokládané intenzity dopravy vyvolané záměrem:
Osobní automobil –50x příjezd a odjezd denně.
(kapacita stanovena na základě počtu parkovacích stání a jejich využití)
Nákladní automobil (kamion) –25x příjezd a odjezd denně.
(kapacita je stanovena na základě počtu vychystávacích vrat a jejich denního využití)
(max. dopravní zátěž 12*4*0,5=24 kamionů/ den)
V areálu budou parkoviště s celkovou kapacitou 73 parkovacích stání pro osobní vozidla zákazníků a
zaměstnanců a podél příjezdové komunikace (mimo vlastní areál) bude vymezeno 6 parkovacích stání.
Během výstavby bude lokalita i její okolí zatížena nákladní dopravou a stavební technikou. Jedná se o
skrývku zeminy, výkopové práce, transport materiálu ze i na stavbu (odvoz hlíny, přísun betonu, živičné
směsi a štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). Odhadován je celkový počet do 20
příjezdů nákladních vozidel za den.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován v prostoru dosud využívaném jako pole, tedy bez přirozeného vegetačního pokryvu a
tedy nemá významné nároky na zábor ploch, které podstatněji ovlivňují biologickou rozmanitost či
využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a ekosystémů.

V rámci projektu výstavby bude navržena výsadba dřevin.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Zdrojem emisí bude spalování zemního plynu ve zdrojích pro teplovzdušné vytápění hal (v tzv. Saharách) a
v teplovodních kotlích pro vytápění administrativy a přípravu teplé užitkové vody. Běžný provoz bude
zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/h

CO
g/h

59.8

14.72

Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude manipulace se zbožím na volné ploše a parkování vozidel. Běžný provoz bude zdrojem
následujícího objemu emisí:
NOx
g/den

PM10
g/den

PM2,5
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

43.4

3.7

2.7

0.23

0.26

K emisi bude docházet uvnitř areálu v prostoru dopravní trasy a skladové plochy.

Liniové zdroje
Automobilová doprava (mimo areál) vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

PM10
g/km.den

PM2,5
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

144.6

12.3

8.9

0.77

0.88

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na relativně vzdálenou
obytnou zástavbu se nejedná o významný vliv.
V průběhu výstavby budou dodržována opatření pro minimalizaci emisí prašných částic (skrápění ploch,
minimalizace skládek sypkých materiálů a zaplachtování vozidel na jejich přepravu a zamezení znečištění
veřejných komunikací a jejich očista v případě, že ke znečištění dojde), vycházející metodického pokynu
MŽP pro omezení prašnosti ze stavební činnosti.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

1022 m3/rok

Areálová splašková kanalizace bude zaústěna do dvou jímek, každá o objemu 36 m3.
Jímky budou dle potřeby vyváženy na ČOV. V případě, že bude v tomto prostoru
dobudována kanalizace bude provedeno napojení splaškových vod na tuto
kanalizaci.
Technologické vody: nebudou ve významnějším množství vznikat, předpokládají se pouze vody z mytí
podlah a jiných úklidových prací
0,05 m3/den
Srážkové vody:

celkový roční odtok dešťových:

8 950,4 m3/rok
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Řešení počítá s novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět
dešťové vody ze střech a zpevněných skladovací plochy s napojením do
povrchových vsakovacích zařízení v areálu s celkovou vsakovací plochou 550 m2
(vsakovací rýha (50 m2), vsakovací nádrž 1 (150 m2), vsakovací nádrž 2 (350 m2)).
Vody ze zpevněných ploch a komunikací budou svedeny na odlučovač ropných látek
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 00 00
O
stavební a demoliční odpad
17 01 00

O

beton, hrubá a jemná keramika

17 02 01

O

odpadní stavební dřevo

17 03 02

O

asfaltové směsi

17 05 00

O

zemina vytěžená

17 02 03

O

odpadní plast

17 05 04

O

zemina a kameny bez obsahu N - látek

17 05 06

O

vytěžená hlušina

17 06 04

O

izolační materiály

17 07 00

O

směsný stavební a demoliční odpad

17 09 04

O

směsné staveb. a demol. odpady bez N. látek

20 03 01

O

směsný komunální odpad

15 01 01

O

papírové nebo lepenkové obaly

15 01 02

O

plastové obaly

15 01 03

O

dřevěné obaly

15 01 04

O

kovové obaly

15 01 05

O

kompozitní obaly

15 01 06

O

směsné obaly

15 01 10

N

15 02 02

N

15 02 03

O

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami
znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

20 02 01

O

biologický rozložitelný odpad

20 03 01

O

směsný komunální odpad

Dále je možno(ovšem s nižší pravděpodobností) předpokládat také produkci následujících odpadů:
Kód odpadu kategorie název
08 01 00
O/N
odpady z používání barev a laků
08 02 00

O/N

odpady z používání ostatních nátěrových hmot

08 04 00

O/N

odpady z používání lepidel a těsnících materiálů

20 01 27

N

barva, pryskyřice, lepidlo

20 01 28

O

barva, lepidlo, pryskyřice

20 01 13

N

rozpouštědla

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
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Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu kategorie název
15 01 01

O

papírové obaly

15 01 02

O

plastové obaly

15 01 99

O

odpad blíže neurčený (obal)

17 01 01

O

beton

17 02 01

O

dřevo

17 02 03

O

plasty

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami

13 02 05

N

nechlorované motorové, převodové a minerální oleje

16 06 01

N

olověné akumulátory

20 01 21

N

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Provozovatel již v současné době dbá na minimalizaci vzniku odpadů především používáním vratných či
opakovaně použitelných obalů na suroviny a recyklací zmetkových výrobků (po podrcení se využívají jako
kamenivo nebo jsou následně využívány k terénním úpravám).
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: Jako bodový zdroj hluku byl uvažován výstup ze vzduchotechniky a klimatizace
skladové haly a administrativní budovy. Hladiny akustického tlaku jsou stručně
shrnuty v následující tabulce:

Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku je uvažována automobilová doprava obsluhující záměr
v intenzitách uvedených v kapitole B.II.4. a provoz vozidel a manipulační techniky
v areálu.
Provoz zdrojů bude jen v denní době. Podrobněji je popis zdrojů hluku uveden v hlukové studii v příloze
č. 3 tohoto oznámení.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
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Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna pouze výjimečně a to na
zabezpečených plochách

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny na severním okraji městyse Zápy v průmyslové zóně při
mimoúrovňové dálniční křižovatce dálnice D10 (10. km), na dosud nezastavěném pozemku v prostoru bez
souvislé obytné zástavby.
Plochu budoucí výstavby tvoří volné plochy zemědělsky obdělávané (v r 2020 zde byla oseta řepka), bez
přirozeného vegetačního pokryvu. Stromy a dřeviny se nacházejí pouze podél komunikací lemujících toto
území.
Areál bude dopravně napojen stávajícím sjezdem z kruhového objezdu, respektive z účelové komunikace
napojující tuto část komerční zóny. Dopravní napojení zajišťuje silnice II/101, napojující se na dálnici D10.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně od záměru jde o 2 samostatně stojící rodinné domky v blízkosti
okružní křižovatky silnice II/101 ve vzdálenosti několik desítek metrů od okraje navrženého areálu.
V sousedství budoucího areálu (západním směrem) je prodejna automobilů a servis (Mercedes), východně
od areálu pak rozsáhlejší průmyslová zóna s více provozovnami různých subjektů.
Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je automobilová doprava na okolních komunikacích
(především D10 a II/101) a pochopitelně také vlivy komerční a průmyslové činnosti v přilehlé komerční a
průmyslové zóně.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
Území záměru se nenachází v chráněném ložiskovém území a nezasahuje zdroje nerostných surovin.
Areál respektuje ochranná pásma komunikací, letišť a také ostatní technická ochranná pásma.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Dotčené území se nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) či jiných území
vymezených pro ochranu vod.
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Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace škodlivin NO2, PM10, PM2,5 a benzenu. V případě škodliviny
BaP je za pětiletí 2019-2020 překročení vykazováno.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je navržen do okrajové části městyse Zápy. Ve městě žije dle údajů ČSÚ cca 920 obyvatel. Záměr je
navrhován na plochu dosud nezastavěnou, která je zemědělsky obdělávána.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně od záměru jde o 2 samostatně stojící rodinné domky v blízkosti
okružní křižovatky silnice II/101 ve vzdálenosti několik desítek metrů od okraje navrženého areálu.
Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o desítky osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

SCEX

Čelákovice

5.1

mikroměřítko

několik m až 100 m

AVYN

Praha 9-Vysočany

13.9

okrskové

0.5 - 4 km

ASRO

Praha 10-Šrobárová

17.9

střední

100 - 500 m

ALEG

Praha 2-Legerova (hot spot)

20.5

mikroměřítko

několik m až 100 m

SMBO

Mladá Boleslav

33.5

oblastní

4 - 50 km

Stanice Čelákovice, která leží nejblíže je již za hranicí representativnosti, uvádíme ji tedy pouze
orientačně, stejně jako stanice v Praze. Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o
průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Mladá Boleslav 14.2 µg.m-3. Což činí cca
36% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 90.7 µg.m což činí cca 46% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 13.5 µg.m , tedy asi 20% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 80 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Čelákovice 18.9 µg.m-3. Což činí cca
50% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 68 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 7 případů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená koncentrace činila 33.0
-3
µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 21.8 µg.m , cca tedy 55 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou v
prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
cca 39.6 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

STRANA 26 z 62

Skladový areál RTK „U Dálnice“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tuhé látky - PM2,5

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Mladá Boleslav 13.1 µg.m-3. Což je pod
hranicí imisního limitu (20 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 16.4 µg.m , tedy nepřesahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).

Benzen

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanici Praha 2 Legerova 1.1 µg.m-3. Což je
pod hranicí imisního limitu (5 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
0.9 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)pyren

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici Praha 10 - Šrobárova
0.7 ng.m-3. Což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3), jedná se však o stanici, která je již za hranicí
representativnosti.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje hodnoty
-3
-3
1.1 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2:

Jedná se tedy o mírně teplou oblast s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

T2

Počet letních dnů

50až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160-170

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 -100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

120-140

Počet dnů jasných

40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Za stávajícího stavu se v prostoru navrženého záměru nevyskytují stacionární zdroje hluku. Hlukovou
situaci v prostoru záměru tedy znázorňují výsledky výpočtu vyhodnocující stávající stav automobilové
dopravy (k roku 2022) podrobněji je situace popsána v hlukové studii (příloha č. 3, str. 18):

doprava (stav k roku 2022)
denní doba

noční doba
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Stávající úroveň hluku od ulice Znojemské je podrobně řešena v hlukové studii (příloha č.3) na tomto místě
rekapitulujeme výsledky výpočtu v referenční vzdálenosti:

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky

1-00-00 Labe,

• dílčí povodí

1-05-04 Jizera a Labe od Jizery po Vltavu,

• drobné povodí

1-05-04-0460 Zelenečský potok

Zelenečský potok je levostranný přítok řeky Labe, do kterého se vlévá v blízkosti mlýny Kabelín. Potok
pramení v obci Zeleneč.
Dle nařízení vlády č.71/2003 Sb. je zařazena mezi kaprové vody.
Za stávající situace je tento potok recipientem srážkových vod z okolí, v rámci záměru se nepředpokládá
změna neboť srážkové vody budou zasakovány v lokalitě.
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Na ploše záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších
předpisů. Nejbližší vodní zdroj je podzemní zdroj Karaný (VLHZ 4090/85-233), leží mimo dosah vlivů
záměru:

Do plochy navrhovaného záměru ani jeho nejbližšího okolí nezasahuje vyhlášené záplavové území, nejbližší
záplavové území Q100 je podél řeky Labe, tedy více jak 1,5 km od okraje záměru:

Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani jiná ochranná
pásma pro vodohospodářské účely do území nezasahují.

Podzemní voda
Zájmové území z hlediska hydrogeologické rajonizace nachází v oblasti základního hydrogeologickém
rajónu č. 4510 Křída severně od Prahy:
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V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu
(ZPF). Dle mapy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd se v okolí tohoto záměru nacházejí bonitně
nejcennější půdy se I. třídou ochrany ZPF, tato skupina půd je ovšem na katastr městyse Zápy převládající
a tedy v případě rozvoje obce není vždy možné vyloučit zábor těchto půd:

Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geomorfologického členění přináleží území k:
Systém :

Hercynský

Provincie :

Česká vysočina

Subprovincie : Česká tabule
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Oblast :

Středočeská tabule

Celek :

Středolabská tabule

Podcelek :

Mělnická kotlina

Okrsek :

Staroboleslavská kotlina

Geologie
Podle geologické mapy ČR 1:50 000 se v prostoru záměru nacházejí spraše a sprašové hlíny a pískovce
křemenné, glaukonitické:

Znečištění horninového prostředí
V oblasti se dle databáze SEKM nenachází staré ekologické zátěže.

Přírodní zdroje
Záměr nezasahuje ložisek přírodních zdrojů, nejbližší ložiska se nachází severně od záměru viz následující
obrázek (tedy mimo vliv záměru):
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Poddolovaná území
V dosahu vlivů záměru se nenacházejí

Hydrogeologické poměry
Zájmové území z hlediska hydrogeologické rajonizace nachází v oblasti základního hydrogeologickém
rajónu č. 4510 Křída severně od Prahy:
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na území Českobrodském
bioregionu ( 1.5), v biochoře Plošiny na sprašíchv suché oblasti 2. v. s. (2RE):

Území je možno charakterizovat jako zemědělsky intenzivně využívanou krajinu s nedostatkem přírodě
blízkých ploch (vodních, lučních, lesních) a se zpravidla změněnými přírodními společenstvy, která jsou pod
stupňujícím se antropogenním tlakem.

Fauna a flora
Plocha zájmového území nebyla v minulosti zastavěna a je i nadále využívána k zemědělské činnosti. Proto
se na většině území prakticky nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. V současné době nejsou na
řešené ploše vzrostlé dřeviny.

Vzhledem k pravidelné zemědělské činnosti nepředpokládáme na ploše určené k výskyt zvláště chráněných
rostlin ani živočichů.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
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prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Nejbližší prvky USES jsou vymezena podél toku Zelenečského potoka. Východně od plochy záměru je
hranice ochranného pásma nadregionálního biokoridoru (Labe). Všechny zmíněné prvky USES jsou však již
mimo potenciální dosah vlivů záměru:

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejblíže
se nachází EVL CZ0214004 Černý Orel ležící cca 3,5 km (východně) od zájmového území (viz následující
obrázek):

Vzhledem k charakteru záměru, kdy nedojde k žádnému zásahu do předmětu ochrany jmenovaných EVL.
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Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
Nejbližším VKP ze zákona je tok Zelenečského potoka.

památné stromy
V prostoru záměru ani v dosahu jeho vlivů se nenacházejí žádné památné stromy, nejbližší významné
stromy se nacházejí na katastrech sousedních obcí, ve značné vzdálenosti od okraje záměru:

Vlivy záměru nebudou nijak dotčeny.

C.II.8. Krajina
Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny na severním okraji městyse Zápy na ploše, která je dosud
zemědělsky využívána. Severním okrajem pozemek stavby přiléhá k dálniční křižovatce silnice II/101 a
dálnice D10 (10. km), západním okrajem pak k silnici II/101. Jižně od plochy navrhovaného záměru je
průmyslová zóna a podél silnice II/101 několik samostatně stojících rodinných domů. Na plochách budoucí
výstavby je zemědělsky obdělávaná půda:
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Předmětná lokalita se nacházejí v území, které je platným Územním plánem městyse Zápy definováno jako
plochy NK – Nerušící výroba a služby

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Na ploše navrženého záměru se žádný hmotná majetek nenachází – plocha slouží jako pole.
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Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru dosud nebyl v minulosti dotčen stavební činností, proto zde nejsou
informace o výskytu archeologického nálezu. Plocha záměru je zařazena do UAN III, jedná se tedy o území
s 50% pravděpodobností výskytu archeologického nálezu.
Nejbližší plochy s archeologickými nálezy jsou znázorněny na následujícím obrázku:

V rámci přípravy stavby je tedy třeba v předstihu plánované zásahy do terénu hlásit příslušnému
Archeologickému ústavu a dále postupovat dle jeho pokynů.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál bude obsluhován novým vjezdem z komunikace napojené na okružní křižovatku na silnici
II/101. Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný. Intenzity dopravy na ul.
Znojemské a navazujících komunikací v okolí a jsou stručně rekapitulovány na následujícím obrázku:
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C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především provozem dopravní obsluhy areálu.
Hlavními potenciálními problémy budou proto hluk, případně znečišťování ovzduší. Další faktory jsou z
hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. Záměr je navržen do okrajové části městyse Zápy. Ve městysi
žije dle údajů ČSÚ cca 920 obyvatel. Záměr je navrhován na plochu dosud nezastavěnou, která je
zemědělsky obdělávána.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně od záměru jde o 2 samostatně stojící rodinné domky v blízkosti
okružní křižovatky silnice II/101 ve vzdálenosti několik desítek metrů od okraje navrženého areálu. Přesný
počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o desítky osob. Údaje
o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel manipulačních
prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise
oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení
imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50 m a také
pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných a rekreačních objektů:
NO2
objekt
RB 1 – č.p. 308
RB 2 – č.p. 249
RB 3 – č.p. 94
imisní příspěvek AP42
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2016-2020
limit

1

roční
průměr
0.008
0.011
0.003
0.005
14.200
13.500
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.738
0.328
0.245
0.600
90.700
200,000
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.004
0.007
0.001
0.030
18.900
21.800
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum1
0.090
0.058
0.022
0.300
33.000
39.600
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.002
0.004
0.001
0.005
13.100
16.400
20.000

roční
průměr
0.0002
0.0003
0.0000
0.0005
1.1000
0.9000
5,0000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0004
0.0006
0.0001
0.0002
0.7000
1.1000
1,0000
(ng.m-3)

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.

2

Nejvyšší imisní příspěvek v tomto prostoru vyvolaný provozem záměru Archan Park – Zápy, novostavba haly AP4 dle
rozptylové studie Jacobs Clean Energy s.r.o., RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., Brno 2020
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Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
tepelných zdrojů a nárůstu vnitroareálové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska
zdravotních účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.

hluk
V rámci hlukové studie zpracované jako součást tohoto oznámení byly vyhodnoceny změny hlukové zátěže
vyvolané hodnoceným záměrem v prostoru nejbližší obytné zástavby:

Vliv automobilové dopravy
Bez realizace přeložek silnic

S realizací přeložky komunikace II/101
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S realizací přeložky komunikace II/101 a komunikace III/10160

V současné době i ve výhledových variantách pro rok 2025 jsou překročeny hygienické limity hluku v denní
době v bodě č. 1 a v noční době v bodech číslo 1 a 2.
Vlivem stínění budovami záměru dojde ve všech variantách ke snížení hlukové zátěže v denní i v noční
době, a to ve variantě bez přeložek komunikací až o -3,2 dB, s přeložkou komunikace II/101 až o -2,8 dB a
s přeložkou i komunikace III/10160 až o -1,6 dB.

Vliv stacionárních zdrojů

Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí limit pro hluk ze stacionárních zdrojů
LAeq,8h = 50 dB v denní době ani LAeq,1h = 40 dB v noční době.
Vlivem záměru nedojde v žádném bodě ke zvýšení hlukové zátěže.
Podrobnější popis stávající i očekávané hlukové situace je uveden v hlukové studii viz příloha č. 3 tohoto
oznámení.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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Sociální a ekonomické důsledky
Záměr počítá celkem se zaměstnáním celkem 40 pracovníků (30 administrativa a 10 skladníků).
Provozní doba je předpokládána 7:00 až 22:00 hod. Noční provoz je vyloučen.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob. Pro vyhodnocení imisních dopadů
zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován výpočet dle metodiky SYMOS a
vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, PM10, PM2,5, benzenu a BaP v okolí záměru.

Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,034 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,09 % limitu (40 µg.m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu vycházejí
ve výši do 0,812 µg.m-3, tedy cca 0,41 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází
do blízkosti okružní křižovatky. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

maximální hodinové koncentrace NO2

průměrné roční koncentrace NO2

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající imisní zátěže za
aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného záměrem
nedosahuje hodnoty imisního limitu:
AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

roční průměr

14.200

13.500

0.034

40

hodinové maximum

90.700

0.000

0.812

200
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Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,036 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,09%
limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí ve
výši do 0,129 µg.m-3, tedy cca 0,26 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější ovlivnění
stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

maximální 24hodinové koncentrace PM10

průměrné roční koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

roční průměr (µg.m-3)

18.900

21.800

0.036

40

24hodinové maximum (µg.m-3)

33.000

39.600

0.129

50

Také v případě denního maxima není dosažení hodnoty limitu pravděpodobné.

Tuhé látky (PM2,5)
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,020 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,10 %
limitu (20 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:
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průměrné roční koncentrace PM2,5

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
-3

roční průměr (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

13.100

16.400

0.020

20

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,001 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,03 %
limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace benzenu

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

1.100

0.900

0.001

5
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Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,0028 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,28 %
limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších, tedy 0,001 ng.m-3 a méně.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace BaP

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (ng.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.700

1.100

0.003

1

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č.2).

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky neboť v okolí se již nyní nachází množství zastavěných plochu.
Z hlediska mitigace – tedy zmírňování změn klimatu konstatujeme, že z hlediska globálních změn klimatu
se jedná (vzhledem k velikosti záměru) o naprosto nicotnou možnost ovlivnění. Z hlediska lokálního
konstatujeme, že mírným negativem může být emise skleníkových plynů ze spalování zemního plynu pro
vytápění objektu.
Provoz automobilové dopravy vázané na záměr bude pochopitelně zdrojem emise skleníkových plynů,
ovšem je diskutabilní, zda výstavba nové prodejny naopak nepřináší v širším kontextu pokles jejich
produkce neboť zahušťování prodejní sítě může vést ke zkracování vzdáleností na které je zboží dováženo
k místu konečné spotřeby, což je obvykle ta část celé cesty výrobku od výrobce ke konečnému spotřebiteli,
který je z hlediska energetického (a tedy i produkce škodlivin) nejméně efektivní – především díky nízkému
vytížení dopravního prostředku. Sama existence této provozovny přitom nijak neovlivní navýšení spotřeby
skladovaného materiál neboť v případě její neexistence by byl materiál dovezen z jiné lokality.
Vlastní zástavba území budovami a zpevněnými plochami je obvykle ve srovnání s plochami zeleně
hodnocena nepříznivě, ovšem podstatný vliv zde hraje vegetace, která plochu pokrývá. Snižování tepla ze
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sluneční energie dopadající na plochu zajišťuje vegetace díky odparu vody. Nejefektivněji působí stromy
díky své schopnosti odpařovat poměrně značné množství vody. Oproti tomu plochy, které jsou zemědělsky
obdělávané a jsou tedy jenom část roku pokryty monokulturou některé plodiny mají efekt poměrně nízký,
trvající jen po určitou dobu vegetačního cyklu a po sklizni již klesá k nule.
V případě hodnoceného záměru tedy je negativní vliv výstavby relativně nízký, právě s ohledem na
umístění areálu na plochu dosud intenzivně zemědělsky využívanou a je částečně kompenzován výsadbou
stromů a keřů ve větším rozsahu než jsou v tomto prostoru nyní. V rámci areálu se předpokládá poměrně
velký podíl plochy na níž bude udržován trvalý travní porost což lze opět považovat za vhodnější oproti
situaci, kdy je na ploše vegetační pokryv pouze část roku (do sklizně).
Z hlediska adaptace – tedy zranitelnosti záměru vůči dopadům změn klimatu není záměr citlivý.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 3) vyhodnocujíc dopady hlukové
zátěže na stávající situaci v okolí záměru. Výsledná hluková zátěž sledovaného území je znázorněna na
následujících obrázcích:

stacionární zdroje
denní doba
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noční doba

Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hluk šířený ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru
staveb nepřekročí limit pro hluk ze stacionárních zdrojů LAeq,8h = 50 dB v denní době ani LAeq,1h = 40 dB v
noční době.
Výsledky výpočtů hluku šířeného před fasádu nejbližší budovy v okolí záměru ze stacionárních zdrojů jsou
uvedeny v tabulce v kapitole D.I.1. (a podrobněji v přílohy č. 3).
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doprava (stav k roku 2025) denní doba

doprava (stav k roku 2025, s přeložkou komunikace II/101) denní doba
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doprava (stav k roku 2025, s přeložkou komunikace II/101 a komunikace III/10160)
denní doba

Z výsledků výpočtů hluku šířeného ze silniční dopravy (v tabulce přílohy 4 hlukové studie) vyplývá, že v
současné době i ve výhledových variantách pro rok 2025 jsou překročeny hygienické limity hluku v denní
době v bodě č. 1 a v noční době v bodech číslo 1 a 2.
Vlivem stínění budovami záměru dojde ve všech variantách ke snížení hlukové zátěže v denní i v noční
době, a to ve variantě bez přeložek komunikací až o -3,2 dB, s přeložkou komunikace II/101 až o -2,8 dB a
s přeložkou i komunikace III/10160 až o -1,6 dB.
Vlivem záměru nedojde v žádném bodě ke zvýšení hlukové zátěže.
Podrobněji je problematika výpočtů hluku a interpretace výsledků popsána v textu přílohy 3.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V rámci realizace záměru se uvažuje s vybudování zastřešených objektů a zpevněných ploch, ovšem oproti
stávajícímu stavu se celková výměra zpevněných ploch nemění. Pro odvedení dešťových vod se počítá s
novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět dešťové vody ze střech a zpevněných
skladovací plochy s napojením do vsakovacího zařízení a novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude
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odděleně odvádět dešťové vody ze zpevněných parkovacích plochy s na pojením do OLK a vyčištěné vody
budou dále napojeny také vsakovacího zařízení plnícího současně funkci retence.
Recipient pro odvod vody z území se tedy oproti stavu před realizací záměru nemění. Nepředpokládáme
ani zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do
kanalizace napojené ne ČOV.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat negativní ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné
technologie, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. Dešťové vody z parkovišť budou před
svedením do retence předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění kontaminace (půdního nebo horninového
prostředí) bude provedena adekvátní sanace.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.
Odběr podzemních vod se nepředpokládá.
Záměr nezasahuje do žádného vodního toku ani vodní plochy. Zájmové území se nenachází na území
ochranného pásma vodního zdroje. Zájmové území neleží v záplavovém území.

Zhodnocení z hlediska Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES
Z hlediska Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES je nutné zhodnotit zda záměr nepředstavuje významný
negativní zásah do hydromorfologických vlastností vodních toků nebo jiných mokřadů, ani významný
negativní zásah do fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností útvarů povrchových či podzemních
vod. Rámcovými cíli pro ochranu a zlepšení stavu povrchových vod jsou:
•

zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,

•

zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod (s výjimkou umělých a silně
ovlivněných vodních útvarů) a dosažení jejich dobrého stavu,

•

zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení
jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,

•

cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj. zastavení nebo
postupné odstranění emisí těchto látek a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů a z významných
dešťových oddělovačů.

Řešené území z hydrologického hlediska náleží do povodí Labe a leží v povodí Zelenečského potoka, který
je recipientem srážkových vod v této lokalitě. Vlivem záměru sice budou srážkové vody ze střech a
zpevněných ploch svedeny do kanalizace, ovšem zaústěné do vsakovacích zařízení v areálu. Z hlediska
roční bilance odtoku srážkových vod nedojde ke zvýšení povrchového odtoku neboť srážkové vody budou
vsakovány.
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Z hlediska rizik znečištění je zde jako preventivní opatření použit odlučovač lehkých kapalin, v zimním
období se s posypem solí počítá pouze ve výjimečných případech. Splaškové vody budou odváděny do
městské kanalizace.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), v rámci realizace
tedy bude nutné odnětí zemědělské půdy. Předmětný pozemek je zařazen z hlediska ochrany ZPF do I.
třídy ochrany ZPF. Zábor zemědělské půdy je třeba vždy vnímat jako negativní vliv, ovšem zde je třeba vzít
v úvahu skutečnost, že se na katastru městyse Zápy jedná o nejrozšířenější kategorii půd a tedy není vždy
možné se záboru těchto půd vyhnout, především s ohledem na jiné souvislosti v území, například dopravní
napojení, poloha vůči obytné zástavbě či ochrana jiných složek životního prostředí.
Z tohoto důvodu tedy považujeme zábor zemědělské půdy jako akceptovatelný a v rámci územního plánu
obce předpokládaný.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF)
s následující BPEJ:
BPEJ

třída ochrany ZPF

plocha (m2)

2.01.00

I

26 249

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.01.00 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd
ochrany č. 48/2011 Sb. do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její bodová výnosnost je na
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 87. Jedná se o velmi produkční půdy.
Tato půda je zařazena mezi černozemě vyskytující se převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou
expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu
a velmi produkční.
Nepřímé vlivy na půdní fond jsou vyloučeny.
K záboru a tedy ani k ovlivnění pozemků určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru dosud využívaného jako zemědělská půda, v prostoru posuzovaného
záměru se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich
přímé nebo zprostředkované ohrožení.
V rámci sadových úprav bude mimo běžné ohumusování a zatravnění finálních nezpevněných částí areálu
realizovány i sadové a vegetační úpravy vyplývající z požadavků a limitů stanovených platným územní
plánem pro funkční plochu (minimálně 30% zeleně).
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného úřadu vyloučen (viz
příloha tohoto oznámení).
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna blízkou stávající komerční zástavbou a dopravními
stavbami.
Z vyjádření odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče č.j. OSÚÚPPP-121315/2021KUSAR vyplývá, že:

Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav má registrovanou Územní studii krajiny
pro správní území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jejíž součástí je
správní území městyse Zápy. Územní studie krajiny (viz výše, dále jen „ÚSK“), sleduje všechna sídla z
hlediska jejích zapojení do krajiny. Podle ÚSK městys Zápy se nachází v urbanizovaném území s částečně
přeměněnou urbanistickou strukturou, s hodnoticím kritériem zástavby: jednotlivé stavby, logistické areály,
stavby na horizontu, homogenní zástavba, zachování stavebních dominant. Přechod do krajiny je částečně
narušený.
Městys Zápy má vydaný ÚPnSÚ, podle kterého se dotčené pozemky nenacházejí v lokalitách, pro které
byly v ÚPnSÚ předepsány územní studie nebo jsou registrovány.
Orgán územního plánování záměr také posoudil s ohledem na § 18 a § 19 stavebního zákona a došel k
závěru, že není v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tedy zejména s charakterem území, s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Výše zmíněná Územní studie krajiny ve výkresu sídelních hodnot současně zobrazuje zapojení hlavních
stavebních dominant do krajiny včetně výseče, která toto zapojení zpřesňuje v úrovni střední viditelnosti
(cca 5 km u úrovně chodce).
Mezi tyto objekty je jako položka 6. zahrnut také Zápy kostel - sv. Jakuba Staršího. Areál barokního
kostela tvoří jednolodní kostel bez věže, pravděpodobně podle návrhu K. I. Dinzenhofera , dále masivní
hranolová zvonice, hřbitov s márnicí, ohradní zeď s branami a schodiště.
Areál je na návrší ve V okraji obce a při pohledu z krajiny i obce je výraznou dominantou. Působivé jsou
zejména pohledy ze S.
Na obrázku je šrafovaná oblast, v níž by měly být chráněny vizuální vztahy ke kostelu, nezastavovat
nevhodně velkými a proporčně neúměrnými stavbami a nevysazovat trvalé porosty:
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Skladový areál RTK „U Dálnice“ je navržen tak, že jeho výška 8 m nepřevyšuje stávající objekty, které již
v přilehlé průmyslové zóně stojí což je jasně viditelné např. ze silnice II/101 (viz následující obrázek):

Dále je třeba připomenout, že výška navrhovaných objektů je obdobná jako dvoupodlažní obytné domy,
které se v okolí záměru také vyskytují:

Výšková úroveň 8 m je v tomto prostoru územním plánem akceptována, proto se domníváme, že při
dodržení této výškové úrovně bude požadavek Územní studie krajiny dodržen neboť v důsledku stavby
nevznikne žádná nová bariera bránící viditelnosti kostela sv. Jakuba Staršího z úrovně chodce.
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Výstavba nového areálu tedy požadavek územního plánu respektuje, v rámci realizace jsou navrženy
sadové úpravy a ozelenění pozemku, které budou výškové omezení také respektovat.
Významné ovlivnění krajinného rázu tedy nepředpokládáme.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je třeba
počítat s možností archeologického nálezu. V souladu s platnou legislativou je tedy třeba zásahy do terénu
v předstihu oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je umisťován do dosud nezastavěného území, tato plocha tedy (s výjimkou polních prací) dosud
negeneruje automobilovou dopravu. Z hlediska dopravy tedy dojde ke změně vyplývající především z
očekávaného nárůstu dopravy díky návoz a expedici zboží. V rámci tohoto oznámení byl vyhodnocen
očekávaný nárůst (příjezdů a odjezdů za 24 hodin):
osobni
100

nákladní
50

Záměr je situován do těsné blízkosti dálniční křižovatky dálnice D10, což je z hlediska dopravní
infrastruktury velmi vhodné.
V tomto území se připravuje výstavba přeložek komunikací, které odvedou tranzitní dopravu přes Městys
na nové trasy vedené v extravilánu.
Záměr Skladový areál RTK „U Dálnice“ tedy negativně neovlivní dopravní infrastrukturu a je s ohledem na
stávající a budoucí stav navržen vhodně.
Stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma budou respektovány. Stejně tak bude respektováno
ochranné pásmo silnic a letiště.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně řešené v části
věnované ovzduší a hluku.

STRANA 56 z 62

Skladový areál RTK „U Dálnice“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Za kompenzační opatření je možno považovat výsadbu nových dřevin a izolační zeleně.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ, VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ
Popis záměru vycházel z rozpracované projektové dokumentace (TIPRO projekt s.r.o., 2020) poskytnuté
oznamovatelem.
Pro popis stávajícího stavu životního prostředí byly využity veřejně dostupné databáze a zdrojová data
poskytovaná příslušnými institucemi (ČHMÚ, VÚV, MŽP, KÚ PK, územně plánovací dokumentace městyse
Zápy atd.).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno rozptylovou studií zpracovanou dle metodiky SYMOS 97 s
využitím dalších metodik a emisních faktorů doporučených MŽP.
K výpočtům hluku byl použit software LimA 7810, verze 2019.3. Šíření hluku ze stacionárních zdrojů je
modelováno podle ČSN ISO 9613-1 „Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1:
Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře" a ČSN ISO 9613-2 „Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním
prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu". Šíření hluku ze silniční dopravy je modelováno podle metodiky
NMPB - Routes — 96. Metodika je doporučena evropskou směrnicí č. 2002/49/EC.
Podrobněji jsou zmíněné metodiky komentovány v příslušných studiích.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ - NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
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Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – RTK koupelny, s.r.o. je výstavba nového areálu pro skladování zboží v prostoru
stávajícího průmyslové zóny na severním okraji městyse Zápy při dálniční křižovatce D10, 10. km.
Areál bude dopravně napojen novou komunikací ze sjezdu z okružní křižovatky na silnici II/101 , v
současné době je plocha využívána k zemědělství.
Nově navržený areál bude tvořen dvěma skladovými halami s administrativními přístavky. Součástí areálu
bude parkoviště pro osobní vozidla, dodávky a několik nákladních vozidel.
V souvislosti se záměrem se předpokládá pouze mírný nárůst automobilové dopravy na navazující silniční
sítě, který bude vyvolán dopravou zboží a zaměstnanců.
V souvislosti se záměrem se uvažuje se vznikem až 40 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k relativně malé změně množství
stávajících emisí škodlivin do ovzduší, vliv na celkovou kvalitu ovzduší tak nebude významný. Rozptylová
studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný.
Záměr významnějším způsobem nezmění stávající zátěž hlukem.
V areálu nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či lidské
zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
•
•

1 Grafické přílohy
2 Rozptylová studie
3 Hluková studie
4 Doklady:
vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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/ŶǎĞŶǉƌƐŬĠŽďũĞŬƚǇ
Objekt

sǇƵǎŝƚş

IO-02

sŽĚŽǀŽĚŶşƎĂĚ

Technické objekty - Vedení technického vybavení a plochy
Základní parametry
Dimenze

(vodní dílo)

PE 80

Délka

Objekt

sǇƵǎŝƚş

TO-03

Areálovíé rozvody

Základní parametry
Vodovod PE 80

m

36,7 m

<ĂŶĂůŝǌĂĐĞĚĞƓƛ͘<'ϯϬϬ

sŽĚŽŵĢƌŶĄƓĂĐŚƚĂ

KĚǀŽĚŸŽǀĂĐşǎůĂď;KͿ

1x hydrant

NTL plynovod PE 80

157 m

Elektro NN (cyky)

157 m

Objekt

sǇƵǎŝƚş

Základní parametry

IO-03

^d>ƉůǇŶŽǀŽĚŶşƎĂĚ

Dimenze

PE 80

Délka

m

217,3 m
80 m

Objekt

sǇƵǎŝƚş

Základní parametry

TO-04

Ostatní objekty

:şŵŬĂKs;ǎƵŵƉĂͿ

4x18=72 m3

WŽǎĄƌŶşŶĄĚƌǎ

2x18=36 m3

WƎşƉŽũŬĂWϱϬĚů͕͘^ůŽƵƉĞŬ

ZĞƚ͘ĂǀƐĂŬŽǀĂĐşŶĄĚƌǎϭ

YVDNRYDFtSUĤOHKQiGUå
RWHYĜHQiFFDP

(vodní dílo)

5â

19+0

182,3 m

Kanalizace spl. KG 200

WƎşƉŽũŬĂWϱϬĚů͕͘sa

Objekt

sǇƵǎŝƚş

IO-04

jƉƌĂǀĂĚŝƐƚƌŝďƵēŶşƐŽƵƐƚĂǀǇ

5â

5â
5â

(vodní dílo)

\ĞƓĞŶŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵĂŬĐş

Délka

ĞǌĚŝƐƚƌƵŝďƵĐĞĂ͘Ɛ͘

Sloupek, RIS

Objekt

sǇƵǎŝƚş

IO-05

WƎĞůŽǎŬĂǀĞĚĞŶşsE

150 m3

ZĞƚ͘ĂǀƐĂŬŽǀĂĐşŶĄĚƌǎϮ

Základní parametry

350 m3

Vsakovací rýha 1x1

cca 160 m

(vodní dílo)

50 m

Lapol (vodní dílo)

1,5x3,4m

Základní parametry

\ĞƓĞŶŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵĂŬĐş

Délka

ĞǌĚŝƐƚƌƵŝďƵĐĞĂ͘Ɛ͘

2x sloup

152,8 m

5â

Základní bilance stavby:
Podtlaková

kanalizace
18+1

ND
JUDYLWDþQt
QDOL]DFH

+9,000

+221,00

QQ

pS

ý

HS

UR

+219,50
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5â
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5â

dN

5â

N

ãWČUELQD

vý
ro

P

QDYUåHQê
460 kW
46 m3/hod
Roþní potĜeba plynu (Vp)
500 MWhod/rok
3RWĜHEDSO\QXEXGH]DMLãWČQD] SURGORXåHQpKRSTL plynovodního ĜDGX a STL
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. „RTK koupelny, s.r.o.“. Rozptylová
studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "Skladový areál RTK „U Dálnice“" a byla
vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. V oznámení je uveden
podrobnější popis záměru, vzhledem k tomu, že tato studie tvoří nedílnou součást oznámení není zde
popis podrobněji opakován.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný
automobilovou dopravou obsluhující záměr. Bodové tepelné ani technologické zdroje v hodnoceném
areálu instalovány nebudou. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem
dusičitým (NO2), benzenem a benzo(a)pyrenem.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97, vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle
metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné legislativy (2014).
Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy č.
15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

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

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

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
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• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
Kompletní text metodiky je uveden na webových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz).

Příloha 2_RS_Zápy

6(29)

Skladový areál RTK „U Dálnice“

3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•

vytápění a příprava teplé vody

•

automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z vytápění a přípravy teplé vody
Vytápění administrativních objektů je navrženo běžné teplovodní. V každé kotelně bude umístěný
plynový kondenzační kotel o výkonu cca 50 kW, který bude sloužit zároveň pro přípravu teplé vody.
Odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude koaxiálním potrubím nad střechu objektu. Otopná
soustava dvoutrubková s nucenou cirkulací. Hlavní rozvod pod stropem 1.NP k jednotlivým tělesům,
částečně v podlahách.
Vytápění skladových objektů je navrženo pomocí plynových teplovzdušných agregátů (Sahar), které
budou umístěny ve skladových prostorech pod stropem.
Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx

CO

g/h

g/h

59.8

14.72

Emise z dopravy
Předpokládané intenzity dopravy vyvolané záměrem:
Osobní automobil –50x příjezd a odjezd denně.
(kapacita stanovena na základě počtu parkovacích stání a jejich využití)
Nákladní automobil (kamion) –25x příjezd a odjezd denně.
(kapacita je stanovena na základě počtu vychystávacích vrat a jejich denního využití)
(max. dopravní zátěž 12*4*0,5=24 kamionů/ den)
V areálu budou parkoviště s celkovou kapacitou 73 parkovacích stání pro osobní vozidla zákazníků a
zaměstnanců a podél příjezdové komunikace (mimo vlastní areál) bude vymezeno 6 parkovacích
stání.
Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím nárůstem dopravních
intenzit do areálu (příjezdů a odjezdů za 24 hodin):
osobni
100

nákladní
50

Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň Euro 3 pro rok
2025, plynulost dopravy na stupni 3:
10 km/h
2025

OA

LN

50 km/h
TN

90 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx (g/km)

0.52042 0.90730 1.83690

0.3077

0.4850

1.0217

0.3480

0.5312

0.9462

PM10 (g/km)

0.05970 0.17450 0.40650

0.0407

0.1021

0.1765

0.0274

0.1083

0.1287

PM2,5 (g/km)

0.04346 0.16120 0.32430

0.0285

0.0993

0.1342

0.0214

0.0989

0.1038

benzen (g/km)

0.00440 0.00320 0.03030

0.0021

0.0015

0.0129

0.0027

0.0011

0.0096

benzoapyren (µg/km)

0.00527 0.01369 0.01181

0.0048

0.0123

0.0107

0.0048

0.0139

0.0126
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Resuspenze
Množství škodlivin emitovaných při provozu komunikace v důsledku resuspenze na veřejných
komunikacích bylo stanoveno podle metodiky „METODIKA PRO VÝPOČET EMISÍ ČÁSTIC
POCHÁZEJÍCÍCH Z RESUSPENZE ZE SILNIČNÍ DOPRAVY (CENEST 12/2018)“:

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK, výpočtová výška 1,6 m nad
terénem.
Dále byl výpočet proveden pro 3 vybraných výpočtových bodů umístěných do prostoru oken v
nejvyšším podlaží obytných budov v okolí záměru:

RB 1 – Zápy č.p. 308

Příloha 2_RS_Zápy
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RB 3 – Zápy č.p. 94

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka
oxid dusičitý (NO2)

tuhé látky frakce PM10
tuhé látky frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren (BaP)

Příloha 2_RS_Zápy

doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

40 µg.m

-3

-

50 µg.m

-3

35

40 µg.m

-3

-

20 µg.m

-3

-

-3

-

-3

-

5 µg.m
1 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,034 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,09 % limitu (40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 0,812 µg.m , tedy cca 0,41 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové
maximum vychází do blízkosti okružní křižovatky. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající imisní
zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
2016-2020

roční průměr

14.200

13.500

0.034

40

hodinové maximum

90.700

0.000

0.812

200

Příloha 2_RS_Zápy
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,036 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,09%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 0,129 µg.m , tedy cca 0,26 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)
-3

24hodinové maximum (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

18.900

21.800

0.036

40

33.000

39.600

0.129

50

Také v případě denního maxima není dosažení hodnoty limitu pravděpodobné.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,020 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,10 %
-3
limitu (20 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace PM2,5

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

13.100

16.400

0.020

20

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,001 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 0,03 % limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace benzenu

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

1.100

0.900

0.001

5

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,0028 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,28
-3
% limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších, tedy 0,001 ng.m a
méně.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace BaP

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (ng.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.700

1.100

0.003

1

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných
bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
RB 1 – č.p. 308
RB 2 – č.p. 249
RB 3 – č.p. 94
imisní příspěvek AP42
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2016-2020
limit

1

roční
průměr
0.008
0.011
0.003
0.005
14.200
13.500
40,000
(µg.m-3)

PM10

hodinové
maximum
0.738
0.328
0.245
0.600
90.700
200,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.004
0.007
0.001
0.030
18.900
21.800
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum1
0.090
0.058
0.022
0.300
33.000
39.600
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.002
0.004
0.001
0.005
13.100
16.400
20.000

roční
průměr
0.0002
0.0003
0.0000
0.0005
1.1000
0.9000
5,0000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0004
0.0006
0.0001
0.0002
0.7000
1.1000
1,0000
(ng.m-3)

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.

2

Nejvyšší imisní příspěvek v tomto prostoru vyvolaný provozem záměru Archan Park – Zápy,
novostavba haly AP4 dle rozptylové studie Jacobs Clean Energy s.r.o., RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D.,
Brno 2020
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S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající
imisní zátěží neočekáváme významnější změnu stávající imisní zátěže v prostoru s obytnou
zástavbou.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Kvalita ovzduší – údaje ČHMÚ
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

SCEX

Čelákovice

5.1

mikroměřítko

několik m až 100 m

AVYN

Praha 9-Vysočany

13.9

okrskové

0.5 - 4 km

ASRO

Praha 10-Šrobárová

17.9

střední

100 - 500 m

ALEG

Praha 2-Legerova (hot spot)

20.5

mikroměřítko

několik m až 100 m

SMBO

Mladá Boleslav

33.5

oblastní

4 - 50 km

Stanice Čelákovice, která leží nejblíže je již za hranicí representativnosti, uvádíme ji tedy pouze
orientačně, stejně jako stanice v Praze. Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o
průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Mladá Boleslav 14.2 µg.m . Což činí
-3
cca 36% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 90.7 µg.m což činí cca 46% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit
této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 13.5 µg.m , tedy asi 20% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 80 µg.m (LV1h=200 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,059 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do
-3
0,48 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu
hodnota příspěvků klesá.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.
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Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Čelákovice 18.9 µg.m . Což činí cca
-3
50% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 68 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 7 případů, tedy méně
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená
-3
koncentrace činila 33.0 µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 21.8 µg.m , cca tedy 55 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace cca 39.6 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v areálu dosahuje
-3
-3
hodnoty do 0,108 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do 0,4 µg.m .
Nejvyšší příspěvky vychází do blízkosti vjezdu do vlastního areálu. Doby trvání maximálních
koncentrací jsou velmi nízké.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje nové nadlimitní stavy.

Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Mladá Boleslav 13.1 µg.m . Což je
-3
pod hranicí imisního limitu (20 µg.m ).
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 16.4 µg.m , tedy nepřesahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,065 µg.m (tedy 0,33% limitu), nejvyšší příspěvek vychází do vlastního areálu.
Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů mimo vlastní
areál.

Benzen

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanici Praha 2 Legerova 1.1 µg.m .
-3
Což je pod hranicí imisního limitu (5 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
0.9 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 0,003 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do vlastního areálu. Ve větší
vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Benzo(a)pyren
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V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici Praha 10 - Šrobárova
-3
-3
0.7 ng.m . Což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m ), jedná se však o stanici, která je již za hranicí
representativnosti.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje hodnoty
-3
-3
1.1 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,014 ng.m . Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru
-3
areálu, mimo něj hodnota příspěvku klesá na 0,004 ng.m a méně.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

Imisní příspěvek připravovaných okolních záměrů
Na východním okraji katastru městyse Zápy se připravuje rozšíření areálu Archan Park – Zápy, toto
rozšíření spočívá ve výstavbě haly AP4. Údaje o imisním příspěvku tohoto záměru v prostoru
dotčeném záměrem „Skladový areál RTK „U Dálnice““ vychází z údajů uvedených v rozptylové studii
Jacobs Clean Energy s.r.o., (RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., Brno 2020), která tvoří přílohu oznámení
záměru zveřejněného na IS EIA pod kódem STC2332
NO2
objekt
imisní příspěvek AP4
limit

roční
průměr
0.005
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.600
200,000
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.030
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum3
0.300
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.005
20.000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0005
5,0000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0002
1,0000
(ng.m-3)

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2)
PM10, PM2,5.ani benzenu či BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
Očekávaný imisní příspěvek hodnocených škodlivin je však velmi nízký a zdaleka nedosahující
hodnotu 1% imisního limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních
opatření prověřit v rámci územního řízení.

3

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.
V Brně 2.3.2022

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03

Příloha 2_RS_Zápy

20(29)

Skladový areál RTK „U Dálnice“

8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2

Příloha 2_RS_Zápy

24(29)

Skladový areál RTK „U Dálnice“

8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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1.

č. 22.257

Zadání práce

Tato studie byla vypracována na objednávku zpracovatele oznámení Skladový areál
RTK „U Dálnice“ v k. ú. Zápy“, Ing. Pavla Cetla, IČ: 70434395.
Jako podklad byly poskytnuty informace o záměru včetně stacionárních zdrojů a
vyvolané dopravy.
Dále byly použity informace z dokumentace okolního záměru Archan Park - Zápy,
novostavba haly AP4 (STC2332), Zpracovatel oznámení Ing. Michal Mitev, září 2020.
Součástí dokumentace byly i dopravně inženýrské podklady, ETC, květen 2020, pro
dvě výhledové varianty dostavby komunikací a to přeložka komunikace II/101 a
přeložka komunikace III/10160.
Přeložka komunikace
II/101

Přeložka komunikací
II/101 a III/10160

Obr. 1 Silniční síť, přeložky komunikací

2.

Limity hluku

Hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, chráněný vnitřní prostor staveb,
chráněný venkovní prostor staveb, chráněný venkovní prostor a způsob měření
a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu stanoví nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Pro hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru je určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického
impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající
hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk
z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB
a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy,
místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích je dána korekce +5 dB. Pro
hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích je dána korekce +10 dB. V případě
staré hlukové zátěže se použije korekce +20 dB. V noční době se v chráněném
venkovním prostoru staveb uplatní další korekce -10 dB.
Ing. Václav Volejník
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Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních
prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních
prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze považovat za
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.

3.

Popis

Záměr je výstavba nového skladového areálu na okraji obce Zápy, v blízkosti MUK
Exit 10 D10.
Areál bude dopravně napojen na stávající kruhový objezd u dálničního nadjezdu na
komunikaci Zápy – Brandýs nad Labem. Pro napojení bude vybudována veřejná
obslužná komunikace na pozemku č.parc 843 (vlastník obec Zápy). Komunikace bude
provedena jako Místní obslužná účelová komunikace skupiny C. Komunikace bude
provedena s parametry umožňující je následné překvalifikování na skupinu B a to
v rámci projektu obchvatu, který bude řešen samostatnou projektovou dokumentací
v rámci celkového dopravního řešení obce Zápy. Pro napojení komunikace na kruhový
objezd je rameno tohoto kruhového objezdu již realizováno. Obslužná komunikace
bude zároveň napojena na stávající souběžnou cestu, která slouží k dopravní obsluze
dalších pozemků.

Obr. 2 Skladový areál
reál RTK „U
U Dálnice“
Ing. Václav Volejník
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Plánovaná výstavba v okolí záměru

V blízkosti záměru podél nové komunikace II/245 je plánovaná výstavba záměru
výrobně skladovacího objektu, označeného jako AP4 ve stávajícím areálu ARCHAN
PARK v Zápech.
Část dopravy bude vedena po komunikaci II/101 na MUK Exit 10 D10, tedy kolem
posuzovaného záměru. V dopravní studii jsou řešeny i dvě varianty novostaveb, a to
s přeložkou komunikace II/101 a s přeložkou i komunikace III/10160. Vyvolaná
doprava záměru Archan Park – novostavba haly AP4 byla v této studii uvažována ve
všech posuzovaných výhledových stavech a variantách.

Obr. 3 Okolní záměr, Archan Park – novostavba haly AP4

4.

Stacionární zdroje hluku a areálová doprava

Areál bude v režimu dvousměnného denního provoz od 7 do 22 hod, s nočním
provozem se nepočítá.
4.1

Popis zdrojů hluku

Vytápění
Vytápění administrativních objektů je navrženo běžné teplovodní. V každé kotelně
bude umístěný plynový kondenzační kotel o výkonu cca 50 kW, který bude sloužit
zároveň pro přípravu teplé vody. Odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude
koaxiálním potrubím nad střechu objektu. Otopná soustava dvoutrubková s nucenou
cirkulací. Hlavní rozvod pod stropem 1.NP k jednotlivým tělesům, částečně v
podlahách.
Vytápění skladových objektů je navrženo pomocí plynových teplovzdušných agregátů
(Sahar), které budou umístěny ve skladových prostorech pod stropem.
Příprava teplé vody bude pomocí plynových kotlů v zásobníkových ohřívačích a
částečně pomocí elektrických ohřívačů.
Větrání a chlazení
Veškeré administrativní pobytové prostory mají přirozené větrání okny. V
administrativách je dále navrženo nucené větrání s rekuperací. Rekuperační jednotka
bude umístěna v technické místnosti ve 2.NP administrativy. Sání vzduchu bude na
stíněné straně objektu, odtah vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod čerstvého
Ing. Václav Volejník
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vzduchu bude do administrativních a pobytových prostor (šatna, denní místnost apod),
odtah vzduchu bude ze sociálních zařízení. Rozvody vzduchotechniky budou vedeny
v podhledech chodby a sociálních zařízeních v obou podlažích administrativy.
Větrání skladových prostor je navrženo nucené, pomocí rovnotlaké vzduchotechniky s
rekuperací, které bude doplněné o otevíravé větrací segmenty v hřebenových
světlících. Pro každý sklad bude navrženo samostatné VZT zařízení. VZT jednotka
bude umístěna přímo ve skladovém prostoru, sání a odtah vzduchu bude přes
obvodovou stěnu objektu. Rozvor je navržen ze spiro potrubí, distribuce pomocí
textilních výústek a nasávání vzduchu přímo v jednotce, popřípadě pomocí krátkého
odtahového potrubí.
Přiváděný vzduch bude v každé jednotce filtrován, ohříván a dochlazován. Zdrojem
tepla i chladu bude samostatné tepelné čerpadlo/klima jednotka, která bude umístěna
u fasády objektu (sklady) popřípadě na střeše objektu (administrativa).
Technologie a technologická zařízení
Ve skladových objektech bude instalován regálový systém. Obsluha regálů bude
pomocí běžných vysokozdvižných vozíků (elektronicky naváděných). Pro
vychystávání budou sklady vybaveny běžnými nakládacími rampami s rychloběžnými
vraty, těsnícími límci a vyrovnávacími můstky. Pro vjezd do objektů skladu budou
osazeny běžná vrata. Únik ze skladu je řešen běžnými otvíravými dveřmi, částečně s
vyrovnávací rampou a schody.
S jinými technologickými zařízeními (např jeřáb) se nepočítá.
V každé administrativě bude osazen jeden běžný výtah s parametry pro dopravu osob
se zdravotním postižením. Výtah bude součástí únikových cest a není navržen jako
evakuační.
Všechny objekty budou vybaveny systémem EPS se stálou službou. Systém EPS
bude výhledově napojen na pult centrální ochrany příslušného HZS.
Jiná technologická zařízení, ani vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení se
nenavrhují.
Tabulka 1

Emise hluku stacionárních zdrojů

ID

Zdroj

Počet

Z01
Z02

Tepelné čerpadlo
Areálová doprava

1
-

Emise hluku
Akustický výkon (dB)
Denní doba
Noční doba
Lw = 65 dB
Lw = 65 dB

Ing. Václav Volejník
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Všechna vozidla / nákladní vozidla

Obr. 4 Záměr, areálová doprava
4.2

Metodika výpočtu

K výpočtům hluku byl použit software LimA 7810, verze 2021.1. Šíření hluku ze
stacionárních zdrojů je modelováno podle ČSN ISO 9613-1 „Akustika - Útlum při šíření
zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře“ a ČSN
ISO 9613-2 „Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná
metoda výpočtu“. Šíření hluku ze silniční dopravy je modelováno podle metodiky
NMPB - Routes – 96. Metodika je doporučena evropskou směrnicí č. 2002/49/EC.
Vypočteny byly hodnoty hluku šířeného ze stacionárních zdrojů a areálové dopravy,
před fasády nejbližších chráněných budov, viz tabulku 2. Parametry zdrojů jsou
uvedeny v tabulce 1.
Parametry výpočtu
- činitel zvukové pohltivosti země G v blízkosti zdrojů hluku 0,1, jinde 0,25;
- koeficient zvukové pohltivost fasád všech objektů byl zadán 0,21.
Do výpočetního modelu byly zadány vrstevnice po 1 m, budovy s příslušnými výškami
a zdroje hluku areálu, viz tabulku 1.
Tabulka 2

Bod výpočtu

Označení

Využití

Adresa

Podlaží

1a2

Objekt k bydlení

Zápy 249

1. a 2. NP

3

Rodinný dům

Zápy 308

1. NP

Umístění bodu je patrné z přílohy 1 a 2, umístění stacionárních zdrojů je v příloze 2,
vypočtené hodnoty jsou v tabulce přílohy 3. Hodnoty hluku jsou vypočítány jako
hodnoty hluku dopadajícího na fasádu posuzované stavby, tj. bez odrazu hluku od
posuzované fasády.
Ing. Václav Volejník
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Pro názornost byly vypočítány hlukové mapy ve výšce 4 m nad zemí, hlukové mapy
zobrazují celkovou situaci imise hluku a jsou proto prezentovány včetně odrazů hluku
od všech budov, viz přílohu 4. Hlukové mapy nejsou určeny pro hodnocení shody imise
hluku s limity hluku.

Silniční doprava

5.

Dominantním zdrojem hluku v okolí záměru je silniční doprava, a to silnice dálnice II.
třídy D 10 a komunikace II. třídy 101.
Dopravní napojení bude na komunikaci II/101.
V současné době se plánuje rekonstrukce dálnice D 10 a stavba přeložek komunikací
II/101 a III/10160, viz následující obrázky.
5.1

Posuzované stavy komunikací

Stav po modernizaci dálnice
D 10 – směrová úprava větve
MUK

Současný stav

Protihluková stěna

Protihluková stěna

S přeložkou komunikace
II/101

S přeložkou komunikace
II/101 a III/10160

Obr. 5 Silniční síť, stavy komunikací
Ve variantách s přeložkou komunikace II/101 je směrem k obci Zápy umístěna
protihluková stěna o celkové délce 825 m s výškou 5 až 6 m.
Ing. Václav Volejník
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Intenzita dopravy

Podklady pro okolní komunikace byly převzaty z dokumentu Dopravně inženýrské
podklady, ETC, květen 2020 (viz přílohu 6).
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy použité v modelu pro rok 2000,
2021 a rok 2026. Intenzity dopravy pro rok 2021 a 2026 byly přepočtené na základě
prognóz intenzit automobilové dopravy (TP 225, Prognóza intenzit automobilové
dopravy III, vydání, EDIP s.r.o. 2018). Průměrné jízdní rychlosti a podíly noční dopravy
jsou uvedeny v tabulce 5. Podíly noční dopravy byly vypočteny pomocí Technických
podmínek Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí
(TP 219, EDIP s.r.o. 2009 a 2019).
Tabulka 3

1
2
13
14
15
16
18
22
23
24

Průměrné jízdní rychlosti

Dálnice D10
Dálnice D10
II/101
II/101
II/101 (Zápy)
II/101
III/10160
Přeložka II/101
Přeložka II/101
Přeložka III/10160

Průměrné jízdní rychlosti (km.h-1)
Denní doba
Noční doba
Osobní vozidla Nákladní vozidla Osobní vozidla
Nákladní vozidla
130
95
135
85
130
95
135
85
90
85
95
90
90
85
95
90
40
40
45
40
40
40
45
40
85
80
90
85
90
85
95
90
90
85
95
90
85
80
90
85

Doprava vyvolaná Archan Park – novostavba haly AP4
Doprava vyvolaná Archan Park – novostavba haly AP4 je uvažována ve všech
variantách pro rok 2025, intenzity dopravy jsou uvedeny v příloze 6.
Doprava vyvolaná záměrem
Doprava vyvolaná záměrem je uvažována 150 pohybu (součet příjezdů a odjezdů
vozidel), z toho 50 nákladních vozidel, v denní době, v noční době není doprava
uvažována.
5.3

Metodika výpočtu

K výpočtům hluku byl použit software LimA 7810, verze 2021.1. Šíření hluku ze silniční
dopravy je modelováno podle metodiky NMPB - Routes – 96. Metodika je doporučena
evropskou směrnicí č. 2002/49/EC.
Parametry výpočtu
- činitel zvukové pohltivosti země G v blízkosti zdrojů hluku 0,1, jinde 0,25;
- koeficient zvukové pohltivost fasád všech objektů byl zadán 0,21.
- povrchy vozovek byly zadány živice.
Do výpočetního modelu byly přidány komunikace s parametry dle tabulek v příloze 6
a tabulky 3. Parametry komunikace – rychlost a povrch, byly zadány stejné pro
všechny hodnocené stavy.
Výpočet byl proveden s korekcí na obměnu vozového parku pro rok 2000, dle metodiky
Výpočet hluku z automobilové dopravy. Aktualizace metodiky. Manuál 2018.
Ing. Václav Volejník
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Umístění bodu výpočtu u chráněné stavby je patrné z přílohy 1, vypočtené hodnoty
jsou v tabulce přílohy 4. Hodnoty hluku jsou vypočítány jako hodnoty hluku
dopadajícího na fasádu posuzované stavby, tj. bez odrazu hluku od posuzované
fasády.
Pro názornost byly vypočítány hlukové mapy ze silniční dopravy pro současný stav a
pro výhledové stavy pro rok 2025 ve variantách bez záměru a se záměrem. Pro stav
v roce 2025 jsou posouzeny i stavy s přeložkou komunikace II/101 a s přeložkou
komunikace III/10160, viz obrázek 5.
Pro názornost jsou vypočteny hlukové mapy výšce 4 m nad zemí, zobrazují celkovou
situaci imise hluku a jsou proto prezentovány včetně odrazů hluku od všech budov, viz
přílohu 5. Hlukové mapy nejsou určeny pro hodnocení shody imise hluku s limity hluku.
5.4

Třídy komunikací a stanovení korekcí hygienického limitu

Na obrázku 6 je zakreslena komunikační síť s uvedením tříd komunikací.

Obr. 6 Třídy komunikací

Zdroje dat Geoportál ŘSD

Pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích je dána korekce +10 dB.
Dominantním zdrojem hluku v blízkosti záměru je dálnice D 10 a komunikace II. třídy
č. 101, tyto komunikace byla v provozu před 1. 1. 2001, viz obrázek 6.
Korekce pro starou hlukovou zátěž
Podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro uplatnění
staré hlukové zátěže:
·
·

·

hluk působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který existoval již
před 1. lednem 2001,
hluk působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, překračoval hodnoty
hygienických limitů stanovené k datu 1. 1. 2001 pro chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor stavby a
starou hlukovou zátěž nelze uplatnit v případě, že došlo ke zvýšení hluku působeného
dopravou na pozemních komunikacích a drahách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku
pozemní komunikace nebo dráhy o více jak 2 dB.

Ing. Václav Volejník
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V příloze 4 tabulce Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2000 a
současný stav jsou uvedeny ve sloupci Rozdíl rozdíly hodnot, které dokládají nárůst
nebo pokles hodnot. U hodnocených bodů výpočtu došlo ke zvýšení hluku
působeného dopravou o více jak 2 dB.
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů nelze uplatnit starou hlukovou
zátěž pro denní ani noční dobu.

6.

Závěry

6.1

Hluk šířený ze stacionárních zdrojů

Výsledky výpočtů hluku šířeného před fasády nejbližších budov v okolí záměru jsou
uvedeny v tabulce přílohy 4.
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí limit pro hluk
ze stacionárních zdrojů LAeq,8h = 50 dB v denní době ani LAeq,1h = 40 dB v noční době.
6.2

Hluk šířený ze silniční dopravy

Výsledky výpočtů hluku šířeného ze silniční dopravy jsou uvedeny v tabulce přílohy 4.
V současné době i ve výhledových variantách pro rok 2025 jsou překročeny hygienické
limity hluku v denní době v bodě č. 1 a v noční době v bodech číslo 1 a 2.
Vlivem stínění budovami záměru dojde ve všech variantách ke snížení hlukové zátěže
v denní i v noční době, a to ve variantě bez přeložek komunikací až o -3,2 dB,
s přeložkou komunikace II/101 až o -2,8 dB a s přeložkou i komunikace III/10160 až o
-1,6 dB.
Vlivem záměru nedojde v žádném bodě ke zvýšení hlukové zátěže.

Ing. Václav Volejník
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Příloha 1

Situace, současný stav
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Příloha 2

Situace, se záměrem
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Příloha 3

Situace s umístěním stacionárních zdrojů a areálové dopravy
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Příloha 4
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), stacionární zdroje a areálová doprava
Stacionární
Areálová
Hygienický
Součet
zdroje
doprava
limit hluku
Bod

Podlaží

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1

1. NP

<15

<15

23,7

-

23,7

<15

2. NP

<15

<15

29,0

-

29,0

<15

1. NP

15,7

15,7

44,7

-

44,7

15,7

2. NP

17,3

17,3

44,9

-

44,9

17,3

1. NP

<15

<15

29,8

-

29,8

<15

2

3

Denní
doba

Noční
doba

50

40

Pozn.: v noční době není doprava záměru uvažována
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2000 a současný stav
Současný
Hygienický
Rok 2000
Rozdíl
stav
limit hluku
Bod

Podlaží

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1

1. NP

56,2

49,5

61,2

53,4

5,0

3,9

2. NP

56,8

49,8

61,6

53,7

4,8

3,9

1. NP

50,8

45,3

54,1

47,4

3,3

2,1

2. NP

52,0

45,8

55,1

47,9

3,1

2,1

1. NP

53,1

46,7

55,6

48,6

2,5

1,9

2

3

Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2025
Rok 2025
Bez záměru
Se záměrem

Denní
doba

Noční
doba

60

50

Rozdíl

Bod

Podlaží

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1

1. NP

61,5

53,7

61,5

53,7

0,0

0,0

2. NP

61,9

54,0

61,9

54,0

0,0

0,0

1. NP

54,5

48,0

52,3

44,8

-2,2

-3,2

2. NP

55,5

48,5

53,5

46,7

-2,0

-1,8

1. NP

55,9

48,9

55,9

48,8

0,0

-0,1

2

3
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Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2025 s přeložkou
komunikace II/101
Rok 2025
Rozdíl
Bez záměru
Se záměrem
Bod

Podlaží

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1

1. NP

60,4

52,7

60,4

52,7

0,0

0,0

2. NP

60,9

53,2

60,9

53,2

0,0

0,0

1. NP

55,5

48,8

53,4

46,0

-2,1

-2,8

2. NP

56,5

49,4

54,5

47,6

-2,0

-1,8

1. NP

56,1

49,0

56,1

48,9

0,0

-0,1

2

3

Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2025 s přeložkou
komunikace II/101 a komunikace III/10160
Rok 2025
Rozdíl
Bez záměru
Se záměrem
Bod

Podlaží

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1

1. NP

60,2

52,7

60,2

52,7

0,0

0,0

2. NP

60,7

53,1

60,7

53,1

0,0

0,0

1. NP

57,9

50,7

56,8

49,1

-1,1

-1,6

2. NP

58,5

51,1

57,4

50,1

-1,1

-1,0

1. NP

56,0

49,0

56,0

48,9

0,0

-0,1

2

3
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Příloha 5
Denní doba

Noční doba

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk

ze stacionárních
záměru a areálové dopravy

zdrojů

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí

< 30 dB

55 – 60 dB

30 – 35 dB

60 – 65 dB

35 – 40 dB

65 – 70 dB

40 – 45 dB

70 – 75 dB

45 – 50 dB

> 75 dB

50 – 55 dB
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Denní doba

Noční doba

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Současný stav

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí

< 30 dB

55 – 60 dB

30 – 35 dB

60 – 65 dB

35 – 40 dB

65 – 70 dB

40 – 45 dB

70 – 75 dB

45 – 50 dB

> 75 dB

50 – 55 dB
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Bez záměru
Denní doba

Se záměrem
Denní doba

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Rok 2025

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí

< 30 dB

55 – 60 dB

30 – 35 dB

60 – 65 dB

35 – 40 dB

65 – 70 dB

40 – 45 dB

70 – 75 dB

45 – 50 dB

> 75 dB

50 – 55 dB
Ing. Václav Volejník
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Bez záměru
Denní doba

Se záměrem
Denní doba

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Rok 2025 – s přeložkou komunikace
II/101

< 30 dB

55 – 60 dB

30 – 35 dB

60 – 65 dB

35 – 40 dB

65 – 70 dB

40 – 45 dB

70 – 75 dB

45 – 50 dB

> 75 dB

50 – 55 dB
Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
Ing. Václav Volejník
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Bez záměru
Denní doba

Se záměrem
Denní doba

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Rok 2025 – s přeložkou komunikace
II/101 a komunikace III/10160

< 30 dB

55 – 60 dB

30 – 35 dB

60 – 65 dB

35 – 40 dB

65 – 70 dB

40 – 45 dB

70 – 75 dB

45 – 50 dB

> 75 dB

50 – 55 dB
Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
Ing. Václav Volejník
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Příloha 6
Dopravně inženýrské podklady, ETC, květen 2020

Úseky komunikací
Intenzity dopravních proudů pro rok 2000 - původní stav
Denní doba

24 h

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

22 229

18 875

2 359

995

20 405

17 571

2 006

828

1 824

1 304

353

167

2

Dálnice D10

17 531

12 569

3 765

1 197

15 422

11 535

2 954

933

2 109

1 034

811

264

13 II/101

7 325

5 923

1 223

179

6 798

5 496

1 139

163

527

427

84

16

14 II/101

1 648

1 271

284

93

1 524

1 175

264

85

124

96

20

8

15 II/101 (Zápy)

1 648

1 271

284

93

1 524

1 175

264

85

124

96

20

8

16 II/101

1 648

1 271

284

93

1 524

1 175

264

85

124

96

20

8

18 III/10160

2 235

1 772

418

45

2 071

1 641

389

41

164

131

29

4

Intenzity dopravních proudů pro rok 2020 - stávající stav bez Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
Denní doba

24 h

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

44 121

39 568

2 431

2 122

40 956

37 023

2 126

1 807

3 165

2 545

305

315

2

Dálnice D10

46 381

41 122

2 714

2 545

42 951

38 435

2 359

2 157

3 430

2 687

355

388

13 II/101

13 273

11 577

1 094

602

12 382

10 815

1 019

548

891

762

75

54

14 II/101

8 180

7 100

880

200

7 631

6 630

819

182

549

470

61

18

15 II/101 (Zápy)

8 180

7 100

880

200

7 631

6 630

819

182

549

470

61

18

16 II/101

5 087

4 300

634

153

4 735

4 006

590

139

352

294

44

14

18 III/10160

3 325

3 000

275

50

3 114

2 812

256

46

211

188

19

4
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Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - výhled bez Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
24 h

Noční doprava

Denní doba

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

47 507

42 656

2 621

2 230

44 110

39 917

2 293

1 900

3 397

2 739

328

330

2

Dálnice D10

50 006

44 407

2 918

2 681

46 325

41 512

2 539

2 274

3 681

2 895

379

407

14 469

12 645

1 173

651

13 501

11 816

1 092

593

968

829

81

58

13 II/101
14 II/101

8 780

7 640

940

200

8 193

7 136

875

182

587

504

65

18

15 II/101 (Zápy)

8 780

7 640

940

200

8 193

7 136

875

182

587

504

65

18

16 II/101

5 467

4 627

680

160

5 090

4 311

633

146

377

316

47

14

18 III/10160

3 589

3 245

291

53

3 361

3 042

271

48

228

203

20

5

Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
Denní doba

24 h

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

32

22

2

8

24

14

2

8

8

8

0

0

2

Dálnice D10

58

46

2

10

40

30

2

8

18

16

0

2

13 II/101

42

22

2

18

32

14

2

16

10

8

0

2

14 II/101

48

46

2

0

32

30

2

0

16

16

0

0

15 II/101 (Zápy)

48

46

2

0

32

30

2

0

16

16

0

0

16 II/101

4

4

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

18 III/10160

54

52

2

0

36

34

2

0

18

18

0

0

Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - výhled bez Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
S přeložkou komunikace II/101
Denní doba

24 h

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

47 507

42 656

2 621

2 230

44 110

39 917

2 293

1 900

3 397

2 739

328

330

2

Dálnice D10

50 006

44 407

2 918

2 681

46 325

41 512

2 539

2 274

3 681

2 895

379

407

13 II/101

9 567

8 667

579

321

8 957

8 126

539

292

610

541

40

29

14 II/101

11 895

10 192

1 057

646

11 079

9 506

984

589

816

686

73

57

15 II/101 (Zápy)

3 745

3 582

133

30

3 528

3 377

124

27

217

205

9

3

160

150

5

5

151

141

5

5

9

9

0

0

18 III/10160

3 589

3 245

291

53

3 361

3 042

271

48

228

203

20

5

22 Přeložka II/101

5 940

4 700

744

496

5 498

4 353

693

452

442

347

51

44

23 Přeložka II/101

8 150

6 610

924

616

7 556

6 135

860

561

594

475

64

55

16 II/101

Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
S přeložkou komunikace II/101
24 h

Denní doba

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

32

22

2

8

24

14

2

2

Dálnice D10

8

8

8

0

0

58

46

2

10

40

30

2

8

18

16

0

2

13 II/101

42

22

2

18

32

14

2

16

10

8

0

2

14 II/101

48

46

2

0

32

30

2

0

16

16

0

0

15 II/101 (Zápy)

72

68

4

0

50

46

4

0

22

22

0

0

16 II/101

6

6

0

0

4

4

0

0

2

2

0

0

18 III/10160

78

74

4

0

52

50

2

0

26

24

2

0

22 Přeložka II/101

24

22

2

0

16

14

2

0

8

8

0

0

23 Přeložka II/101

24

22

2

0

16

14

2

0

8

8

0

0
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Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - výhled bez Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
S přeložkou komunikace II/101 a III/10160
24 h

Denní doba

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

47 507

42 656

2 621

2 230

44 110

39 917

2 293

1 900

3 397

2 739

328

330

2

Dálnice D10

50 006

44 407

2 918

2 681

46 325

41 512

2 539

2 274

3 681

2 895

379

407

13 II/101

9 567

8 667

579

321

8 957

8 126

539

292

610

541

40

29

14 II/101

11 895

10 192

1 057

646

11 079

9 506

984

589

816

686

73

57

15 II/101 (Zápy)

500

460

30

10

469

432

28

9

31

28

2

1

16 II/101

160

150

5

5

151

141

5

5

9

9

0

0

18 III/10160

3 589

3 245

291

53

3 361

3 042

271

48

228

203

20

5

22 Přeložka II/101

5 940

4 700

744

496

5 498

4 353

693

452

442

347

51

44

23 Přeložka II/101

8 150

6 610

924

616

7 556

6 135

860

561

594

475

64

55

Přeložka
24
III/10160

3 389

3 055

285

49

3 173

2 863

265

45

216

192

20

4

Intenzity dopravních proudů pro rok 2025 - Archan Park - Zápy, novostavba haly AP4
S přeložkou komunikace II/101 a III/10160
24 h

Denní doba

Noční doprava

Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy Všechna Osobní Nákladní Soupravy
1

Dálnice D10

32

22

2

8

24

14

2

8

8

8

0

0

2

Dálnice D10

58

46

2

10

40

30

2

8

18

16

0

2

13 II/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 II/101

90

68

4

18

64

46

2

16

26

22

2

2

15 II/101 (Zápy)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 II/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 III/10160

120

96

6

18

84

64

4

16

36

32

2

2

22 Přeložka II/101

24

22

2

0

16

14

2

0

8

8

0

0

23 Přeložka II/101

30

28

2

0

20

18

2

0

10

10

0

0

Přeložka
24
III/10160

120

96

6

18

84

64

4

16

36

32

2

2
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V Praze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje / Linka:
Značka:

13. 9. 2021
107987/2021/KUSK
SZ_107987/2021/KUSK/2
Ing. Martin Konrady / l. 539
OŽP/Kon

Projektová kancelář Atlas spol s.r.o.
Severozápadní III 343/12
141 00 Praha 4

„Skladový areál RTK U Dálnice“ Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel 30. 8. 2021 Vaši žádost o vyjádření k záměru „Skladový areál
RTK U Dálnice“ v k. ú. Zápy.
Investor: RTK koupelny s.r.o., Františka Diviše 1513, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Předmětem záměru je novostavba skladového areálu RTK. Součástí bude připojení na komunikační
síť a na technickou infrastrukturu. Maximální kapacita skladu 3 888 tun skladovaných výrobků. Přesné
určení druhu skladovaného materiálu není známé. Vzhledem k zaměření firmy se předpokládá
skladování převážně sanitární keramiky, obkladů a dlažeb a dalších výrobků pro stavebnictví.
Parametry stavby
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
Užitná plocha
IO 01
Délka
Šířka
Celková plocha
TO 01
Komunikace
Manipulační plochy
Chodníky
Parkovací plochy
Parkovací místa celkově
SO 01

10 012 m2
96 408 m3
10 826 m2
105,9 m
8m
847,2 m2
2 162 m2
3 217 m2
1 452 m2
932 m2
79 míst

Členění stavby
SO 01
IO 01
IO 02
IO 03
IO 04
IO 05
TO 01
TO 02
TO 03
TO 04

2x skladová hala s administrativou a recepcí
Veřejná komunikace
Veřejný vodovodní řad
STL plynovodní řad
Úprava distribuční soustavy – akce ČEZD
Přeložka vedení VN – akce ČEZD
Vnitřní komunikace a manipulační plochy
Oplocení
Areálové rozvody
Ostatní objekty

Záměr se nachází v: k.ú. Zápy

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 539 konrady@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

strana 2 / 3
Na základě kompetencí, svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů
na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

·

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen
zákon)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“),
jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k záměru předmětné stavby uvádí:

1) Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv
předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními
nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.
Odůvodnění:
Podle předložené dokumentace je předmětem záměru novostavba 2 skladovacích hal
s administrativními částmi. Součástí návrhu jsou také manipulační plochy, parkovací plochy, chodníky,
vedení sítí technického vybavení, retenčně vsakovací nádrž, požární nádrž, jímka odpadních vod a
odlučovač lehkých kapalin. Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 838, 839, 840/1,840/2, 842, 845/2,
841, 843, 382/3, 353/1, 353/2 a 353/3 v k. ú. Zápy (obec Zápy, okres Praha-východ) v návaznosti na
severní okraj zastavěného území obce a dálniční nájezd dálnice D10.
Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v širším okolí záměru evropsky významné
lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí (nejbližší takové
území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214004 Černý Orel s předměty ochrany čtyřmi typy evropských
stanovišť, kterými jsou 2330 otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a
psinečkem (Agrostis), 6510 extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis), 9170 dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 9190 staré acidofilní doubravy
s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních, a evropsky významným druhem modráskem
bahenním (Maculinea nausithous) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 3,6 km
východním směrem). Dále také vzhledem k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (s rozsahem
očekávaných rušivých vlivů z výstavby i provozu lokálně omezeným na místo vlastní stavby a jeho
přilehlé okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, nelze
dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat.
Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.

2) Z hlediska ostatních jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny Krajský úřad
k předloženému záměru nemá připomínky zejména ve vztahu k možnému negativnímu ovlivnění
skladebných částí regionálního či nadregionálního územního systému ekologické stability a zvláště
chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem
(v dosahu vlivů navrhované stavby se tyto obecně a zvláště chráněné části přírody nenacházejí). Ohledně
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Krajský úřad upozorňuje na nutnost respektovat jejich
základní podmínky ochrany uvedené v ust. § 49 a § 50 zák. č. 114/1992 Sb., jelikož dle Nálezové
databáze ochrany přírody vedené Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR byl v blízkém okolí záměru
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zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů křečka polního (Cricetus cricetus), koroptve polní (Perdix
perdix) a ťuhýka šedého (Lanius excubitor). Z toho důvodu je nutné provést biologický průzkum, který
prověří, zda je záměr v kolizi s ochranou těchto druhů, tedy zda existuje reálná možnost, že v důsledku
realizace záměru dojde ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu tohoto druhu.
V případě že bude tento konflikt potvrzen, je nezbytné Krajský úřad zažádat o povolení výjimky ze
zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

·

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)

Na základě prostudování podkladových materiálů z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Krajský úřad Středočeského kraje
sděluje, že uvedený záměr „Skladový areál RTK U Dálnice“ je předmětem posuzování dle § 4 odst. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících
zákonů. Předložený záměr svoji podstatou naplňuje dikci bodu č. 106 „Výstavba skladových komplexů
s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. [10 tis. m2]“ přílohy č. 1 zákona a přesahuje
uvedenou limitní hodnotu. Do limitní hodnoty tohoto bodu se také započítává zastavěná plocha
navazujících nebo souvisejících administrativních prostor, zázemí apod. a plochy skladovacích a
manipulačních zpevněných ploch a povrchových parkovišť. Nezpevněné plochy se nezapočítávají.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Pro
účely zjišťovacího řízení je dle § 6 odst. 4 zákona nutné předložení oznámení záměru písemně a na
technickém nosiči dat. Oznámení předložte v počtu 3 ks vyhotovení na základě konzultace s příslušným
úřadem. Náležitosti oznámení záměru stanoví příloha č. 3 k zákonu.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru, pověřena zastupováním
Odbor životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Lucie Sloupová
odborný referent posuzování vlivů na
životní prostředí
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VYJÁDŘENÍ
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace pro potřeby dokumentace EIA
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče, úsek územního plánování jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a věcně příslušný orgán územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), činí
ve smyslu § 154 správního řádu následující vyjádření pro potřeby zpracování dokumentace EIA
dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k záměru:
„Skladový areál RTK „U Dálnice“ na pozemcích parc. č. 838, 839, 840/1, 841/2, 842, 845/2
v k. ú. Zápy“
K žádosti o vydání vyjádření byly doloženy tyto podklady:
- Žádost o vyjádření k záměru Skladový areál RTK „U Dálnice“ z hlediska územního
plánu
Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel Odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako orgán územního plánování
z následujících dokumentů:
- Politika územního rozvoje ČR schválená Vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20. 7.
2009, ve znění Aktualizace č. 1 (usnesení č. 276 Vlády ČR ze dne 15. 4. 2015),
Aktualizace č. 2 (usnesení č. 629 Vlády ČR ze dne 2. 9. 2019), Aktualizace č. 3
(usnesení č. 630 Vlády ČR ze dne 2. 9. 2019), Aktualizace č. 4 (usnesení č. 618 Vlády
ČR ze dne 12. 7. 2021) a Aktualizace č. 5 (usnesení č. 833 Vlády ČR ze dne 17. 8. 2020)
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, které vydalo Zastupitelstvo
Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011, ve znění
aktualizace č. 1 (usnesení č. 007-18/2015/ZK Zastupitelstva Středočeského kraje
ze dne 27. 7. 2015) a aktualizace č. 2 (usnesení č. 022-13/2018/ZK Zastupitelstva
Středočeského kraje ze dne 26. 4. 2018)
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

- Územní plán sídelního útvaru Zápy schválený obecně závaznou vyhláškou, která
nabyla účinnosti dne 1. 11. 1999
- Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Zápy schválená obecně závaznou
vyhláškou, která nabyla účinnosti dne 15. 6. 2002
- Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Zápy schválená obecně závaznou
vyhláškou, která nabyla účinnosti dne 7. 1. 2005
- Změna č. 3 a 4 územního plánu sídelního útvaru Zápy vydaná opatřením obecné
povahy, které nabylo účinnosti dne 25. 8. 2010
- Změna č. 5a územního plánu sídelního útvaru Zápy vydaná opatřením obecné
povahy, které nabylo účinnosti dne 3. 1. 2020
a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska a stanovení
podmínek, např.:
- Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 5. úplná
aktualizace z roku 2020
- Územní studie krajiny pro správní území obce s rozšířenou působností Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, schválení možnosti využití dne 23. 10. 2019
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, tedy zejména
republikových priorit územního plánování a polohy záměru vůči rozvojovým osám a
oblastem pro posuzovaný záměr nevyplývají žádné specifické požadavky. Záměr se nachází
v koridoru dálkovodu DV1, který je určen pro zdvojení potrubí ropovodu Družba. Tento
koridor je zpřesněn v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje ve znění aktualizace č.
1 a 2.
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2 pro posuzovaný
záměr nevyplývají žádné specifické požadavky. Pouze zpřesňují koridor DV1 jako koridor
pro veřejně prospěšnou stavbu R01. Tato veřejně prospěšná stavba je zpřesněna v územně
plánovací dokumentaci na úrovni obce.

Obrázek 1: Výřez z hlavního výkresu úplného znění ÚPnSÚ po změně č. 5a
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Městys Zápy má vydaný platný územní plán sídelního útvaru po změnách (viz výše, dále jen
„ÚPnSÚ“), podle kterého se dotčené záměrem pozemky parc. č. 838, 839, 840/1, 841/2, 842,
845/2 v k. ú. Zápy nacházejí v polyfunkční zastavitelné ploše NK – nerušící výroba a komerce
se stanovenými podmínkami funkčního využití a prostorové regulace území.
Dominantní využití:
-

obchodní vybavenost místního významu,
nerušící služby a provozy

Vhodné využití:
-

ubytovací hostince,
divadla, kina, muzea, galerie, knihovny,
komerční administrativa, drobná hřiště pro neorganizovaný sport místního významu,
odstavné plochy a garáže sloužící potřebám zóny,
příslušné obslužné a pěší komunikace,
veřejně přístupná zeleň liniová a plošná

Přípustné využití:
-

turistické a podnikové ubytovny, hotely, motely,
střední školy, odborná učiliště, otevřená sportoviště, tělocvičny, sport, haly, bazény
domy s pečovatelskou službou,
otevřená zábavní zařízení, kostely a modlitebny,
obecní a státní administrativa, poštovní úřady, peněžní ústavy, policejní služebny, požární
zbrojnice, zájmové kluby, politické strany, spolky,
malá privátní zdravotnická zařízení, lékárny,
obchodní vybavenost nadmístního významu,
služby a provozy s velkým obratem zboží,
služby a provozy s velkým obratem návštěvníků,
technické vybavení sloužící potřebám zóny,
čerpací stanice pohonných hmot,
užitková zeleň (sady, školky, zahradnictví)

Nepřípustné využití:
-

bytové domy, rodinné domy, malá ubytovací zařízení, penziony,
veřejná tábořiště, stanové tábory, letní kina
mateřské a základní školy, zvláštní školy, domovy mládeže, základní umělecké školy, dětské
domovy, domovy důchodců, zdravotní střediska, polikliniky,
služby a provozy s rušícím vlivem na hranici areálu,
užitkové zahrady s chovem drobného zvířectva, rekreační zahrádky bez vazby na bydlení

ÚPnSÚ pro plochy NK stanovuje následující regulativy:
-

maximální hustota zástavby: 40 %,
minimální procento zeleně: 30 %,
maximální výška nad terénem: 9 m

Zvláštní požadavky na využití území:
-

výstavba v ochranných pásmech komunikací a liniových staveb technické infrastruktury
podléhá stanoviskům správců komunikací a zařízení

Předmětem záměru je výstavba skladu s potřebným administrativním a sociálním zázemím.
Součástí je také realizace manipulačních ploch, parkovacích ploch, dále chodníky inženýrské
sítě a další nutné technického vybavení. V areálu bude vybudována také retenčně vsakovací
nádrž, požární nádrž, jímka odpadních vod.

3

Z hlediska stavebního se jedná o jednoduché 2 halové objekty, jejich vzájemná pozice je
navzájem kolmá, výšková úroveň nepřekročí 9 m. Na tyto oba dva objekty v jejich volných
koncích navazuje administrativní zázemí se vstupní částí. Součástí staveb jsou i vnější plochy
parkování, areálové komunikace. Související je napojení na nově budovanou obslužnou
komunikaci i inženýrské sítě.

Obrázek 2: Záměr - širší vztahy, umístění záměru

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr „Skladový areál RTK „U Dálnice“ na pozemcích parc. č.
838, 839, 840/1, 841/2, 842, 845/2 v k. ú. Zápy“ je v souladu s územně plánovací
dokumentací a podklady městyse Zápy.
Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ve znění 5. úplné
aktualizace, které jsou neopomenutelným podkladem při územním rozhodování dle § 25
stavebního zákona, pro předmětný záměr definují problém s označením pr-dop-58 –
přeložka silnice II/245 - upřesnění průběhu a řešení důsledků a pr-hyg-34 - hluk a emise z
dálnice D10 - ochrana stávající obytné zástavby. Upozorňujeme, že přes dotčené pozemky
prochází ochranné pásmo letiště, leteckých staveb s výškovým omezením, ochranné pásmo
produktovodu, elektrorozvodů VN a ochranné pásmo dálnice 1. třídy – D10.
Závěr: Předložená změna v území – záměr „Skladový areál RTK „U Dálnice“ na pozemcích
parc. č. 838, 839, 840/1, 841/2, 842, 845/2 v k. ú. Zápy“ je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací městyse Zápy.
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POUČENÍ
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dle § 96b stavebního zákona ani územně
plánovací informací v intencích ustanovení § 21 stavebního zákona.

- otisk úředního razítka -

Ing. Renata Perglerová
referent územního plánování
Obdrží: Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00 Brno, IDDS: x2vv23x
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