
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


INVESTprojekt NNC, s.r.o., Špitálka 16, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 26211564, DIČ: CZ-26211564

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Název dokumentu: Oznámení záměru „Obytný soubor Beroun – Na Máchově“

Zakázka: C171-04

Objednatel: Spojprojekt CZ, a.s.

Bezručova 17a, 656 73 Brno

Účel vydání: Finální dokument

Stupeň utajení: Bez omezení

Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum
L. Marek P Cetl M Dostál

01 Finální dokument

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdělovník: 10 výtisků    Spojprojekt CZ, a.s.

1 výtisk     archiv INVESTprojekt NNC, s.r.o.

© INVESTprojekt NNC, s.r.o, 2004
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo
strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy INVESTprojekt NNC, s.r.o.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

Zpracovatelé oznámení

Pracovní tým INVESTprojekt NNC, s.r.o., syntéza:

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Cetl
držitel autorizace k posuzování vlivů
na životní prostředí
č. j. 1713/209/OPVŽP/97
ze dne 22. 4. 1997

Ovzduší a klima: Ing. Pavel Cetl

Povrchová voda: Ing. Vlasta Pospíšilová

Půda: Ing. Lukáš Marek

Biota: Ing. Lukáš Marek

Doprava: Ing. Petr Mynář

Geofaktory, podzemní voda: Ing. Vlasta Pospíšilová

Antropogenní systémy: Ing. Vlasta Pospíšilová

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft pod
ID 64244-040-0138036-57376.

Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u společnosti Zoner
Software pod sériovým číslem #0014-009523.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

Obsah

Zpracovatelé oznámení ............................................................................................................................. 2

Obsah.......................................................................................................................................................... 3

Úvod............................................................................................................................................................ 1

ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI ..........................................................................................2
1. Obchodní firma ................................................................................................................................................... 2
2. IČ......................................................................................................................................................................... 2
3. Sídlo .................................................................................................................................................................... 2
4. Oprávněný zástupce oznamovatele ..................................................................................................................... 2

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU .........................................................................................................3
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................. 3

1. Název záměru...................................................................................................................................................... 3
2. Kapacita (rozsah) záměru.................................................................................................................................... 3
3. Umístění záměru ................................................................................................................................................. 3
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .................................................................................... 4
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ...................................................................................................... 4
6. Popis technického a technologického řešení záměru........................................................................................... 5
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ................................................................... 7
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ................................................................................................. 7
9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ................................................................................... 8

II. ÚDAJE O VSTUPECH........................................................................................................................ 9
1. Půda..................................................................................................................................................................... 9
2. Odběr a spotřeba vody......................................................................................................................................... 9
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje............................................................................................................ 10
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ........................................................................................................ 10

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ................................................................................................................. 12
1. Ovzduší ............................................................................................................................................................. 12
2. Odpadní voda .................................................................................................................................................... 12
3. Odpady .............................................................................................................................................................. 14
4. Ostatní ............................................................................................................................................................... 15
5. Rizika vzniku havárií ........................................................................................................................................ 15

ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...................16
I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ .......................................................................................................................... 16

II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ......................................................................................................................... 17

1. Obyvatelstvo ..................................................................................................................................................... 17
2. Ovzduší a klima................................................................................................................................................. 17
3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky ........................................................................................... 18
4. Povrchová a podzemní voda.............................................................................................................................. 19
5. Půda................................................................................................................................................................... 21
6. Horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................................................................................... 22
7. Fauna, flóra a ekosystémy ................................................................................................................................. 23
8. Krajina............................................................................................................................................................... 24
9. Hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................................................. 25
10. Dopravní a jiná infrastruktura ......................................................................................................................... 26

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ..................................................................................................................................29

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI
A VÝZNAMNOSTI................................................................................................................................. 29

1. Vlivy na veřejné zdraví ..................................................................................................................................... 29
2. Vlivy na ovzduší a klima................................................................................................................................... 29
3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky ....................................................... 29
4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu............................................................................................................. 30
5. Vlivy na půdu.................................................................................................................................................... 31
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ................................................................................................. 31
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy................................................................................................................... 31
8. Vlivy na Krajinu................................................................................................................................................ 32
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................................... 32
10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu ......................................................................................................... 32
11. Jiné ekologické vlivy....................................................................................................................................... 33

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ............................. 33

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE................................................................................................................................ 34

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................... 34

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ............................................................................................ 35

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ..............................................................37
ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE....................................................................................................38

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE.............................................................................................. 38

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE .......................................................... 42

ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
.........................................................................................................................................................43
ČÁST H PŘÍLOHA........................................................................................................................44

I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU ............................................................... 44

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


„Obytný soubor Beroun – Na Máchově“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

Strana: 1 z 31

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

„Obytný soubor Beroun – Na Máchově“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a slouží jako
základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy
č. 3 zákona.

Posuzovaná stavba obytného souboru spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II,
bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2

zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou
stavbu. Dle §4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.

Oznamovatelem záměru je firma Spojprojekt CZ, a.s. Bezručova 17a, 656 73 Brno, projektantem
Spojprojekt CZ, a.s. divize Praha 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Polská 1.

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na základě
objednávky firmy Spojprojekt CZ, a.s. Bezručova 17a, 656 73 Brno.

Zpracování dokumentace proběhlo v červenci 2004. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
investorem a projektantem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního
zpracování, informace poskytnuté orgány státní správy a samosprávy a další údaje získané během
vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

Spojprojekt CZ, a.s.

2. IČ

25594443

3. Sídlo

Bezručova 17a, 656 73 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Spojprojekt CZ, a.s.

Bezručova 17a, 656 73 Brno

tel.: 543 422 222

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

Strana: 3 z 48

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru

Obytný soubor Beroun – Na Máchově

2. Kapacita (rozsah) záměru

Navrhovaný obytný soubor Beroun – Na Máchovně se rozkládá na západním okraji Berouna v sousedství
existujícího sídliště Plzeňské předměstí. Územní plán předurčil v tomto území převážně obytnou zástavbu,
a to jednak individuelní / izolované a řadové rodinné domy ) a jednak hromadnou ve formě bytových domů.
V jižní části území plán předpokládá i realizaci občanské vybavenosti. V území dnes není žádná technická
infrastruktura. V rámci DUR je uvažováno s kompletním vybudováním inženýrských sítí, komunikací a
zpevněných ploch, výstavbou všech pozemních budov a řešením terénních a sadových úprav.

plocha řešeného území 72 164 m2

plochy zeleně (sadové úpravy a ozelenění) 28 257 m2

plocha veřejných komunikací 6 671 m2

plocha chodníků a pěších cest 6 560 m2

plocha veřejných komunikací mimo území obyt. souboru Na Máchovně 780 m2

plocha chodníků a pěších cest mimo území obyt. souboru Na Máchovně 112 m2

plocha pozemních parkingů /včetně příjezdů/ 7 892 m2

plocha pozemků pro RD izolované 10 120 m2

plocha pozemků pro RD řadové 8 539 m2

komerční užitná plocha /objekty při Třídě míru / 1 042 m2

zastavěná plocha bytovými domy 4 362 m2

zastavěná plocha komerčními objekty 1 164 m2

celkový počet pozemních parkingů / bez RD / 189 míst
celkový počet podzemních parkingů /bez RD/ 36 míst
• plocha v urbanistické studii činila 79 530 m2 , je od ní nyní odečten sektor S.zou

3. Umístění záměru

Kraj Středočeský, obec Beroun, katastrální území č 602868 Beroun, dle aktuálního výpisu z KN parcely č.
1261/87, 1261/88, 1261/89, 1261/90, 1261/91. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

Strana: 4 z 48

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

Obr. 1: Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je v dotčeném území realizovat v souladu s platným územním plánem novou výstavbu
převážně obytného charakteru.

Územní plán navrhuje v tomto území obytnou zástavbu, a to jednak individuelní (izolované a řadové
rodinné domy) a jednak hromadnou ve formě bytových domů. V jižní části území plán předpokládá i
realizaci občanské vybavenosti. V území dnes není žádná technická infrastruktura. V rámci záměru je
uvažováno s kompletním vybudováním inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch, výstavbou
všech pozemních budov a řešením terénních a sadových úprav.

Vybudování obytného souboru je snahou o vytvoření účelného, ekonomického, kvalitního a estetického
prostoru pro bydlení obyvatel.

Plochy, na které je záměr umisťován, jsou dle platného územního plánu města Berouna navrženy
převážně jako zastavitelné území pro hromadné a individuální bydlení a částečně plochy smíšeného
využití městského charakteru a občanské vybavenosti. V lokalitě se nenacházejí žádné jiné další
souběžné záměry s kumulativním efektem.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Důvodem vybudování obytné zóny je rozšíření nabídky bydlení různých kategorií v  Berounském regiónu.
Záměr poskytne plnohodnotné moderní příměstské bydlení s přímým napojením na občanskou vybavenost
a infrastrukturu města. Jinou než výše uvedenou variantu umístění investor z majetkoprávních důvodů
neuvažuje.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru

Území výstavby

Obytný soubor Beroun Na Máchovně je situován v prostoru západní části Berouna na okraji sídliště
Plzeňské předměstí mezi ulicemi Na Máchovně a Plzeňská. Území se nachází cca 500 m severozápadně
od dálnice D5 Praha – Plzeň. Celková výměra stavby dle projektové dokumentace činí 72 164 m2.

Obytný soubor je navržen na pozemcích č. 1261/87, 1261/88, 1261/89, 1261/90, 1261/91 v katastrální
území č 602868 Beroun.

Příprava staveniště a výstavba

Investičním záměrem investora je vybudování obytného souboru na pozemcích v současnosti převážně
zemědělsky využívaných („na zelené louce“).

Řešené území je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 200 x 500m, situované celkově v mírném
jihovýchodním svahu směrem k říčce Litavce, s výraznějším návrším při severozápadním okraji a mělkou
terénní depresí při východním okraji území. Výškový rozdíl území v areálu je cca 30 m. Území je
hodnoceno jako stabilní bez známek sesuvných pohybů. Při provádění zemních prací se předpokládá
maximální využití stavebního pozemku pro vytvoření systému deponií a využití tak v maximálním množství
vytěžené zeminy pro pozdější terénní úpravy. Množství odvážené zeminy by mělo být minimální, bilance
budou upřesňovány v dalších stupních projektové dokumentace. Případný odvoz zeminy bude realizován
na místo konzultované s příslušnými kompetentními úřady.

Postup výstavby je rozdělen na následující etapy, příprava území (terénní úpravy), výstavba inž. sítí a
hrubých komunikací, výstavba objektů pro bydlení (vč. finálních úprav komunikací) včetně sadových úprav
a ozelenění areálu.

Urbanistické a architektonické řešení

Území záměru o velikosti cca 7,9 ha je situováno na západním okraji intravilánu města a navazuje na
sídliště Plzeňské předměstí. Územní plán předurčil v tomto území vesměs obytnou zástavbu, a to jednak
individuelní (rodinné domy) a jednak hromadnou ve formě bytových domů. V jižní části území plán
předpokládá realizaci občanské vybavenosti. Z toho však nevyplývá nemožnost realizovat zde taktéž
obytné domy s nebytovou funkcí v přízemí.

Z hlediska dopravní organizace území respektuje plně v řešení koncept územního plánu. Hlavní páteřní
ulicí obytného souboru se stane prodloužená Třída Míru procházející cca po vrstevnici od centra Berouna
a protínající Plzeňské předměstí. Výhledově se tato ulice má stát hlavní spojnicí splynuvších měst Beroun
a Králův Dvůr. Kolmo k této hlavní ulici (to jest po spádu svažitého pozemku) je územním plánem
navrhována ulice Nová. Pro dodržení trasy dané územním plánem a s přihlédnutím k normovým
požadavkům na max. povolený podélný  sklon komunikace je nutno tuto ulici řešit výrazným zářezem v
místě křížení se stávajícím horizontem. Na ulici Novou opět ve formě T  navazuje ulice V aleji, která
víceméně respektuje směr vrstevnic. Doplňkem dopravního systému jsou dvě obslužné komunikace v
enklávách rodinných domů – Devatero a Nekázanka. Nekázanka nahrazuje původně navrženou ulici
Řadovka, což je výsledek koordinace s trasami hlavních kanalizačních stok a je ze strany projektanta
ústupkem na který přistoupil na doporučení ORM MěÚB.

Z hlediska pěších komunikací projekt vychází z požadavku ÚPMB na vybudování zeleného koridoru mezi
sektory I. a II., a architektonizujeme jej do formy aleje, která přechází mimoúrovňově (dřevěný můstek
resp. zavěšená lávka) přes ulici Novou.

Vlastní navrhovaná zástavba je členěna do deseti sektorů (označ. I. - X.) jejichž hranice vesměs kopírují
hranice sektorů dle ÚP. V sektorech I., III. a IV. je navrženo bydlení individuelní městského typu v
izolovaných resp. řadových rodinných domech na vlastních oplocených pozemcích. V sektorech II., VII. a
VIII. je navrženo v souladu s požadavkem investora k zástavbě čtyřpodlažními solitérními domy
jednotného objemu a konstrukce. Tyto domy o půdorysu cca 18 x 10 metrů mají v podlaží vždy dva byty,
totéž i v podkrovním podlaží. V přízemí se uvažuje alternativně i nebytové využití (kanceláře, drobné
služby, event. přechodné ubytování). Byty a nebytové prostory těchto domů jsou vybaveny společnými
venkovními parkovišti osobních aut na terénu vždy v bezprostřední blízkosti domu. Výjimku tvoří dva domy
v ulici Nekázanka (sektor IV).a, u nichž je navržen z prostorových důvodů parking podzemní.
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Sektor IX. je řešen jako kombinace komerčních objektů při Třídě Míru a obytných čtyřpodlažních domů v
jižní části sektoru. Třídu Míru je chápána v rozsahu řešeného území (t.j. v délce cca 100 metrů) jako
městská živá obchodní ulice s obchody, loubím a širokým chodníkem se stromořadím, s podélnými stáními
osobních aut a se zastávkou městského autobusu.

Sektor X. v nejjižnější části řešeného území je osazován dalšími čtyřmi bytovými čtyřpodlažními objekty.

Sektory I., III. a IV. jsou enklávami rodinných domů. Klidovější poloha v severním cípu území za terénním
hřbetem je rozparcelována na 9 pozemků pro izolované domy komfortnějšího charakteru. Nejsevernější
část tohoto sektoru (dvě parcely podél ulice Na Máchovně) je osazena – na přání objednatele a po
kladném projednání na ORM MěÚB dne 12.5.2003 – dvěma šestibytovými (třípodlažními) domy. Při
návrhu jednotlivých izolovaných rodinných domů pro konkrétního uživatele bude nutno brát do úvahy
kromě uživatelského zadání i poměrně členitou konfiguraci stávajícího terénu. Navíc z vypracovaného
geologického průzkumu vyplývá, že podzemní voda se zde vyskytuje ve velmi malé hloubce pod terénem,
v některých archívních sondách se dokonce uvádí hladina vody až v úrovni terénu. Zmíněná skutečnost
má zásadní vliv při koncipování architektonicko-stavebního řešení jednotlivých domů (provedení podsypů s
drenážní vrstvou, omezená možnost vybudování suterénu).  Enkláva těchto rodinných domů (tzv. cluster)
je komunikačně řešena principem vnitřní obslužné komunikace ve tvaru T s malými kruhovými objezdy v
koncových polohách. Naproti tomu sektory III. a IV. jsou preliminovány jako intenzívní enkláva řadových
RD o šířce parcely cca 6 metrů. V sektoru III. (severní řada RD) jsou navrhovány příjezdy od severu z ulice
V aleji (jako důsledek zrušené ulice Řadovka). Situování představených garáží resp. parkovacích stání
respektuje niveletu ulice V aleji, vlastní domy jsou osazovány do výrazného zářezu. Jižní řada RD (sektor
IV.) má příjezdy řešeny od jihu a pro minimalizaci potřebných terénních úprav navrhujeme garáže opět
zcela či částečně představené, a tudíž cca ve výškové úrovni vjezdu. V obou řadách RD je z hlediska
dispozičního zvolena tzv. půlpatrová dispozice. Dispoziční půdorysné řešení je navrhováno zatím
flexibilně, jelikož detailní požadavky nebyly investorem dosud specifikovány.

Sektor IVa  je navržen jako důsledek nařízeného posunu komunikace Nekázanka. V tomto sektoru jsou
situovány dva čtyřpodlažní bytové domy s nebytovou funkcí v přízemí a s podzemním parkingem pro
bydlící rezidenty v počtu 36 míst.

Navrhované bytové domy jsou z hlediska konstrukce a dispozice řešeny jednotně. Jedná se o
stavebnicový dřevěný montovaný systém kanadské firmy Viceroy s doplněním zděného schodišťového
travé řešeného v tradiční monolitické technologii (zdivo, žel.bet.). Typické patro obsahuje symetricky
orientované dva byty o užitné ploše cca 63 m2, v podkroví cca 55 m2, přičemž jeden z bytů na patře může
být ještě zvětšen o jednu malou místnost proti schodišti o velikosti 8 m2. Konstrukční řešení domu
umožňuje uvažovat v přízemí alternativně i nebytové využití. Poznámka : Na výkrese č. 7 je dokumentován
dům v dispozičním konceptu převzatém z firemní dokumentace firmy Viceroy. V rámci samostatné zakázky
náš tým souběžně zpracovává alternativní půdorysné dispozice vstupního podlaží se vstupy na obou
stranách domu.

Vzhledem k tomu, že bytové domy budou po skončení realizace a rozprodání jednotlivých bytů spravovány
hromadně včetně svého okolí, to jest pozemní parking, travnaté plochy s keřovitými a stromovými porosty
a přístupové pěší cesty, bude souborně řešeno i příslušné parterové vybavení - svítidla veřejného
osvětlení, lavičky, event. sezónní přístřešky, odpadkové koše a nádoby na psí exkrementy, sestavy
kontejnerů na tříděný odpad a pod. Travnaté plochy budou vybaveny zabudovanými prvky pro hry malých
dětí (prolézačky, kolotoče, skluzavky, houpačky, kreslící stěny a pod.).

Situační řešení

Dotčené území o velikosti cca 7,9 ha je situováno na západním okraji intravilánu města a navazuje na
sídliště Plzeňské předměstí. Územní plán předurčil v tomto území vesměs obytnou zástavbu, a to jednak
individuelní (rodinné domy) a jednak hromadnou ve formě bytových domů. V jižní části území plán
předpokládá realizaci občanské vybavenosti. Z toho však nevyplývá nemožnost realizovat zde taktéž
obytné domy s nebytovou funkcí v přízemí.

Popis stavebních objektů

Rodinné domy izolované

Vzhledem k svažitosti daného pozemku se předpokládá klasická monolitická technologie (zdivo, žel.beton)
altern. vytvoření pláně upraveného terénu a osazení domu montovaného dřevěného. Současný
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investorský předpoklad je, že pozemky pro RD budou ihned po vydání ÚR rozprodávány zájemcům a oni
si pak jednotlivě zajišťovat SP a následnou realizaci.

Rodinné domy řadové

I zde podobně jako u izol. RD se jeví ekonomičtější uvažovat s klasickou monolitickou stavební
technologií, minimálně ve spodních dvou úrovních (půlpatrech). Dřevěné mohou být samozřejmě horní
podlaží domů a představené garáže resp. přístřešky nad otevřenými parkovacími stáními.

Bytové domy tří a čtyřpodlažní

Zde je záměrem investora použít v nejvyšší možné míře dřevěnou montovanou konstrukci kanadské firmy
Viceroy. V současné době je testována celodřevěná čtyřpodlažní varianta domu z hlediska požární
bezpečnosti. Realizačně ověřeny jsou však zatím domy s přízemním podlažím v tradiční monolit.
technologii, na které je pak třípodlažní dřevěná sekce osazena. Střední schodišťový modul je vždy zděný a
vchodové dveře do jednotlivých bytů jsou vybaveny požární odolností. V případě sestavování domů
štítovými stěnami nasraz k sobě budou i tyto štítové stěny provedeny  zděnou technologií.

Komerční objekty při Třídě Míru

Vzhledem k větší universálnosti ve využití těchto objektů je řešeno klasickou zděnou technologii. Domy
budou mít uskočenou dispozici s loubím v přízemí a 1. patro s využitelným podkrovím na plném půdorysu.
Zastřešení bude sedlovou střechou. V ose ulice Nové bude situována campanila (věžovitá hmota) s
doplňkovou ocelovovou nosnou konstrukcí.

Opěrné zdi při komunikacích

Opěrné stěny v oblasti křižovatky ulice Nové s ulicí V Aleji budou provedeny jako železobetonové
monolitické úhlové opěry, při větší výšce jako kotvené opěrné stěny, popř. kotvené pilotové stěny. Ostatní
opěrné stěny a venkovní schodiště budou navrženy železobetonové monolitické s kamenným
silnostěnným obkladem. U opěrných stěn bude alternativně aplikována suchá technologie – drcené
kamenivo ukládané do drátěných kvádrovitých košů.

Lávka pro pěší

Lávka bude dřevěná montovaná uložená na obou koncích na betonových blocích.

Protihlukový val

Při jižním okraji sektoru X. bude navršen lineární zemní val se sadovou úpravou povrchu. Bude zde
použita zemina získaná při těžbě pro zářez ulice Nové, event. zemina z výkopů pro základy pozemních
objektů.

Údaje o provozu

Obytný soubor bude sloužit k trvalému bydlení občanů, drobné podnikatelské aktivity charakteru obchodu
a služeb vázaných na obyvatelstvo budou provozovány obvyklým způsobem převážně v denní době (tj. od
6 do 22 hod).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby:  4 čtvrtletí / 2004

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu: 1 čtvrtletí / 2006

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj: Středočeský kraj
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Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel: 257 280 100
fax: 257 280 203

e-mail: podatelna@kr-s.cz
IČO: 70891095

Obec: Městský úřad Beroun

Husovo nám. 68
26601 Beroun

Telefon
311 654 111

Fax
311 621 242

Email
posta@muberoun.cz

Katastrální území:      Beroun

9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je následující:

Kategorie: II

Bod: 10.6

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

Sloupec: B
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda

Pozemky, které budou dotčeny záměrem, jsou součástí katastrálního území č. 602868 Beroun. Druhem
pozemku je, dle aktuálního výpisu z KN, orná půda. Parcely č. 1261/87, 1261/88, 1261/89, 1261/90,
1261/91, jsou součástí zemědělského půdního fondu.

Celková plocha pozemků záboru zemědělského půdního fondu je cca 72 tis. m2.

Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Plochy, na které je záměr umisťován, jsou dle platného územního plánu města Berouna navrženy
převážně jako zastavitelné území pro hromadné a individuální bydlení a částečně plochy smíšeného
využití městského charakteru a občanské vybavenosti.

2. Odběr a spotřeba vody

Obytný soubor bude napojen na stávající veřejný vodovod, který prochází sídlištěm Plzeňské předměstí.
Gravitační rozvod vody je veden z centrálního vodojemu. Navrhovaný rozvod vody v řešené lokalitě bude
napojen ve třech místech na stávající rozvod v sídlišti. V jižní části bude napojení provedeno  na vodovod
DN 125, ve střední části na vodovod DN 200 a v severní části na PVC potrubí profilu 110. Vlastní rozvod
v navrhovaném sídlišti bude proveden z PE těžké řady 110 mm a mezi rodinnými domy z PE 90 mm. Na
odbočkách budou osazeny uzávěry. Tato velikost zajistí dostatečnou frekvenci obměny vody v potrubí pro
dosažení požadované kvality pitné vody. Navrhovaný rozvod vytvoří se stávajícím rozvodem dva okruhy,
které minimalizují tlakové ztráty a omezí výluky dodávky vody při poruchách potrubí. Pro každý objekt bude
vybudována nová vodovodní přípojka dle potřeby.

Pitná voda: Pitná voda bude spotřebovávána pro osobní potřeby obyvatel (pití, osobní hygiena,
sociální zařízení). Pro jednotlivé objekty se počítá s rozvodem TUV, pro který bude
zdrojem tepla výtopna Královodvorských železáren s.r.o., odkud bude dálkově
přivedena horká voda. V jednotlivých objektech budou standardně provedeny
zdravotechnické instalace dle účelu staveb.

Průměrná denní potřeba vody Qp v navrhovaném záměru 184 000 l/den. Jedná se o
potřebu obyvatel bytového souboru a zaměstnanců vybavenosti, kropení veřejné
zeleně, komunikací a veř. prostranství. Roční potřeba Qr = Qp x 365 =  67 160
m3/rok (dle projektu DUR).

Voda provozní pro stavbu bude pravděpodobně také řešena z uvedeného zdroje.

Požární voda: Zásobování požární vodou bude z veřejné vodovodní sítě a dimenzování musí být
provedeno v souladu s ČSN 73 0873.

Požadavky pro vnější odběrní místa požární vody pro bytové domy jsou uvedeny ve
výše uvedené normě tab. 1  a  2,  pol. 2: uliční řad má mít nejméně ∅ DN 100 mm,
kapacita odběru vody při doporučené rychlosti v potrubí  v = 0,8 l.s-1  je  Q = 6,0 l.s-1

největší vzdálenosti podzemních hydrantů od objektu  150 m
mezi sebou 300 m.

Vnější odběrní místa

Stávající venkovní požární hydranty jsou umístěny na veřejném vodovodním řadu v
přilehlých městských ulicích. Nové venkovní požární hydranty budou rozmístěny v
předepsaných vzdálenostech i na nově zřizovaných vodovodních řadech v ulicích
mezi domy budovaného obytného celku. Pro obytný celek doporučuji zřídit v
centrálním prostoru u Nové ulice požární výtokový stojan.
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Vnitřní odběrní místa

Vnitřní požární vodovody musí být zřízeny ve všech bytových domech; budou zde
instalovány certifikované hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí pro umožnění
účinné obsluhy jednou osobou; orientačně musí být při přetlaku 0,2 MPa  a
výstřikové hubici o ∅ 5 mm minimální průtok Q = 0,3 l.s-1.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Energetické zdroje: Celkové tepelné ztráty objektů byly předběžně propočteny s přihlédnutím
k ČSN 06 0210 pro výpočtovou venkovní teplotu -12 °C, klimatické podmínky
normální ve výši 1360 kW. Potřeba tepla pro vzduchotechniku v domech
s předpokládanými komerčními plochami je předběžně uvažována ve výši 180 kW.
Maximální odběr teplé užitkové vody v rámci celého obytného souboru je odhadnut
na cca 9 m3/hod, tomu odpovídá potřeba tepla pro průtočný ohřev ve výši 450 kW.
Jiné nároky na topnou vodu nejsou uvažovány.

Přípojná hodnota zdroje tepla je propočtena na 1540 kW (špička I = 1540 kW,
špička II = 1530 kW).

Teplo Zdrojem tepla je výtopna Královodvorských železáren s.r.o., odkud je přivedena
horká voda 130/80 °C do výměníkové stanice č.03 u Košťálkovi ulice. Zde je
připravována sekundární topná voda o těchto parametrech:

teplotní spád 90/70 °C v zimě (zvýšený ekviterm s hranicí minimální teploty)

teplotní spád 80/60 v létě

statický tlak do 0,6 MPa

Z této výměníkové stanice bude provedena nová samostatná přípojka topné vody
pro areál navrhovaného obytného souboru.

Přípojka tepla bude provedena bezkanálovým systémem, hlavní trasa bude
vedena nejprve podél hranice areálu a poté v trase hlavních komunikací.
Z páteřního rozvodu pak budou vedeny odbočky ke skupinám domů, z nichž se
budou větvit samostatné přípojky do jednotlivých domů.

Na vstupu do každého domu bude provedena vstupní stanice, složená
z uzavíracích a regulačních armatur, kalorimetru, boileru pro ohřev TUV, popř.
regulačního směšovacího uzlu pro nastavení potřebných teplotních parametrů
topné vody, odpovídajících potřebám daného objektu.

Vstupní stanice budou provedeny jako tlakově závislé, tj. statický tlak systému
bude jištěn ve výměníkové stanici, na kterou je přípojka topné vody napojena.

Surovinové zdroje:   Provoz obytného souboru nevyžaduje žádné další významné surovinové zdroje.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Obytný soubor Beroun – Na Máchovně představuje obytnou zónu městského resp. příměstského typu.
Nalézá se v západní části Berouna v prostoru dopravně vymezeném místními komunikacemi Na
Máchovně a třídou Míru. Z hlediska širších dopravních vztahů napojují tyto komunikace území na
komunikace vyššího řádu, z nichž nejbližší je Košťálkova procházející zhruba po západním okraji sídliště
Plzeňské předměstí. Křižovatky v napojení jsou úrovňové, průsečné. Košťálkova ulice je vedena
jihovýchodním směrem s vazbou na silnici II/605 Beroun – Králův Dvůr, do níž je zaústěna v úrovňové
styčné křižovatce. Ulice Na Máchovně je dvoupruhovou obousměrnou komunikací o šířce vozovky 6 m,
kategorie komunikace je MO 7/40. Třída Míru je sběrnou komunikací B2 propojující nižší sídelní útvary se
šířkou vozovky 8 m, kategorie MS 9/50. Je po ní vedena linka autobusu hromadné dopravy. Oboustranné
chodníky jsou fyzicky oddělené s minimální šířkou 2,5m.
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Dopravní plochy na východní straně pozemku jsou určeny pro parkování vozidel na terénu. Tři parkoviště
o celkové kapacitě 146 míst jsou přístupná samostatnými vjezdy z Nové ulice. Slouží pro bytové domy,
řady počítány od severní strany B3 až B5 (26 stání), B6 až B10 (44 stání) B11 až B17 (76 stání). Kolmo na
třídu Míru jsou jižním směrem orientovány vjezdy na parkoviště s kapacitou 29 parkovacích stání určené
pro bytové domy B18 až B22.  Čtyři obytné domy B23 až B26 jsou dopravně přístupné z Košťálkovy ulice
po stávajícím vjezdu na parkoviště. Vjezd bude pouze prodloužen a podél něj budou vybudována kolmá
stání v počtu 44 parkovacích míst.

Provoz obytného souboru je převážně zdrojem a cílem cest obyvatel, v menší míře i zákazníků obchodu a
služeb v dotčeném území a s tím související zásobovací provoz. V dotčeném území je k dispozici
převážně doprava silniční (individuální a hromadná). Prostor obytného souboru bude napojen na
prodlouženou trasu MHD Beroun.

Nároky na dopravní infrastrukturu jsou tedy prakticky charakterizovány počtem přijíždějících a odjíždějících
vozidel obyvatel a vozidel zásobovacího provozu. Odhad dopravního zatížení komunikací za 24 h je
stanoven z vypočtené bilance dopravy v klidu takto:

Pro funkci bydlení 156 +16 + 25 automobilů = 197, z toho 40% denně vyjíždí, tj. 79 vozidel, to znamená
158 pohybů za 24 h.

Pro funkci komerční 35 vozidel, obrátkovost na 1 stání přibližně 2,0, tj. 70 vozidel, to znamená 140 pohybů
za 24 h. Z toho cca 10 lehkých nákladních vozidel (zásobování komerční zóny).

Celkový odhad dopravního přetížení v oblasti tedy činí 298 vozidel za 24 h, to znamená v 10 hodinovém
denním období asi 30 vozidel za hodinu. Tato bilance odpovídá obvyklému nízkému dopravnímu zatížení
obytných zón.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

Realizací hodnoceného záměru nedojde k významnému nárůstu stávajících emisí vypouštěných
z bodových zdrojů. Převážná většina budovaných objektů bude využívat pro vytápění a přípravu TUV
dodávku tepla ze stávajícího centrálního zdroje (výtopna v Králově Dvoře) a tedy nebude zdrojem emisí.

V jednotlivých případech mohou někteří majitelé rodinných domků využívat jako zdroj tepla a teplé vody
vlastní plynový kotel (o výkonu 10 – 20 kW) v takovém případě by byly vypouštěny do ovzduší emise
z jejich provozu. V následující tabulce uvádíme emise vzniklé ročním provozem jednoho kotle se
spotřebou 15 000 m3 zemního plynu1:

tuhé látky
kg/rok

SO2
kg/rok

NOx
kg/rok

CO
kg/rok

org. látky
kg/rok

0,300 0,144 24,000 4,800 1,920

Jak je z předchozí tabulky zřejmé, jedná se o nevelké množství škodlivin a tedy nebude použito žádné
zařízení pro snižování emisí. Spaliny budou pravděpodobně vypouštěny komínem vyvedeným nad úroveň
střechy, nebo výduchem přes fasádu (provedení TURBO).

Automobilová doprava vyvolaná záměrem

Osobní doprava související s provozem Obytného souboru bude produkovat následující množství emisí2:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,0001 0,002 0,040 0,115 0,021

Pojezd nákladní doprava obsluhující komerční objekty bude produkovat následující množství emisí3:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,005 0,002 0,161 0,046 0,017

Také v tomto případě se jedná o poměrně nízké množství emitovaných škodlivin.

2. Odpadní voda

Odkanalizování řešeného území bude provedeno sítí jednotné kanalizace do nově budované kmenové
stoky F, resp. koncové větve F2, situované do prostoru mezi areálem HYUNDAI a benzinovou stanicí.
Odvodňované území je svažité se sklonem až 15%. Projekt uvažuje s gravitačním odvedením splaškových
vod ze všech objektů navrhovaného obytného souboru do nově vybudované stokové sítě jednotné
kanalizace. Kromě dvou bytových domů a rodinných domů v severní části, které leží v opačném sklonu
svahu. Toto území bude řešeno včetně stokové sítě, která bude napojena do stoky DN 600 v ulici Na
Máchovně. Pro každý objekt je navržena revizní šachta.

Splaškové vody: Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat průměrnému
množství vody spotřebované obyvatelstvem obytného souboru (420 obyvatel + 295
zaměstnanců). Množství splaškových vod může dosahovat průměrně cca 184 000
l/den a cca 67 160 m3 ročně (365 dní). Znečištění odváděných vod se nebude lišit
od obdobných záměrů, odváděné odpadní vody budou dodržovat limity
kanalizačního řádu.

                                                     
1 Pro výpočet byly použity emisní faktory uvedené v nařízení vlády číslo 352/2002 Sb.
2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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maximální průtok splaškových vod qmax =  (Qp : 86 400 ) x kH

Qp = průměrná denní potřeba vody = 184 000 l/den

kH = koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti

2,2 dle ČSN 75 6101

Qmax = ( 184 000 : 86 400 ) x 2,2 = 4,69 l/s

Srážkové vody: Dešťové vody z řešeného území budou rovněž svedeny do nově vybudované sítě
jednotné kanalizace, ovšem s určitým omezením a redukcí množství těchto vod. Pro
izolované rodinné domy v severní části řešené lokality budou dešťové vody ze
střech zachyceny u každého domu v podzemních nádržích a v období bez srážek
budou využity k zavlažování vlastního pozemku . Pro odtok dešťové vody ze zahrad
bude zvolen odtokový koeficient 0,10 na ploše q1 = 1,450 ha . Pro zbývající plochu o
výměře q2 =  6,075 ha platí odtokový koeficient 0,40. Tento koeficient může být
upraven  na hodnotu cca 0,20  vzhledem k požadavku na snížení odtoku a z toho
vyplývající úpravu vozovek a chodníků. Ty budou (kromě hlavní páteřní komunikace
s asfaltovým povrchem) provedeny ze zámkové dlažby do pískového lože
s propustnými spárami. Rovněž budou vhodné terénní úpravy, které zmírní stávající
velký spád lokality ( až 15 % ) a tím zpomalí odtok dešťových vod a zvýší vsakované
množství.

dešťové vody  ( pro intenzitu náhr. deště 175,0 l/s.ha )

q1 = 1,450 x 0,10 x 175 =   25,40 l/s

q2 = 6,460 x 0,20 x 175 = 226,10 l/s

               celkem  qmax   =    251,50 l/s

Celkové roční množství odváděných srážkových vod z obytného souboru lze odhadnout dle vzorce:

Q = (P) . k . qr

kdy:

Pzpevněné  plocha komunikací a parkoviště, budovy, zamk.dlažba = 60 750 m2

Pnezpevněné plocha ostatní (zeleň, zahrady) = 14 500 m2

k ............ odtokový koeficient  = 0,1
 (nezpevněné plochy - dle přílohy č.16 vyhl. č. 428/01 Sb.)
k ............ odtokový koeficient  = 0,2
 (zpevněné plochy a lehce propustné zpevněné plochy - dle přílohy č.16 vyhl. č. 428/01 Sb.)
qr .......... roční srážkový úhrn (Beroun) = 612,0 mm/rok, tj. 0,612 m/rok

Q1 = 14 500 x 0,10 x 0,612 =   887 m3/rok

Q2 = 60 750 x 0,20 x 0,612 = 7 436 m3/rok

Celkové množství odvedených srážkových vod z území bude cca Q = 8323 m3 /rok.
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3. Odpady

Odpady z výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost. V počáteční fázi výstavby budou
provedeny výkopové práce základů a sítí, terénní úpravy a následně zahájena stavební činnost a montážní
práce. Produkce odpadů při stavbě závisí na zvoleném technologickém postupu výstavby, použitých
stavebních materiálech a chování stavebních firem. Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány
a předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění. Zabezpečení likvidace odpadů
bude záležitostí firem provádějící stavební práce (ať interním způsobem, nebo externí dodávkou).

Předpokládáme možný vznik následujících odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/01 Sb.).

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST

17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 07 Směsi neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O

17 03 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O

17 04 Kovy,  slitiny kovů
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 02 Hliník O
17 04 07 Směs kovů O
17 04 08 Kabely O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

17 05 Zemina, kamení vytěžená hlušina
17 05 00 Zemina vytěžená O
17 05 01 Zemina nebo kameny O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, O

17 06 Izolační materiály
17 06 02 Ostatní izolační materiály (bez azbestu) O
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O

17 07 Směsný stavební a demoliční odpad
17 07 01 Směsný stavební a demoliční odpad N
17 09 04 Směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 O

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 03 01 Směsný komunální odpad O

Odpady z provozu

Během provozu obytného souboru budou vznikat zejména odpady obalů, v menší míře ostatní druhy
odpadů (kancelářský, úklid objektů a parkovišť atd.). Obalový materiál bude rozdělen na vratný a nevratný.
V rámci obytného souboru nebudou odpady likvidovány. Všechny odpady budou odváženy a likvidovány
mimo obytný soubor na základě písemných smluv s odběrateli.

Odpady budou shromažďovány, zatříděny, uloženy a likvidovány odpovídajícím způsobem ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění. Předpokládá se, že část vratného obalového
materiál bude shromažďována a průběžně odvážen k recyklaci. Recyklovatelné odpady (např. PET) a
nevratné obaly tříděné (např. sklo) a budou po nashromáždění do sběrných nádob, odvezeny z k dalšímu
zpracování. Odpady budou odváženy ke zneškodnění odbornými firmami.
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Předpokládáme možný vznik následujících odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 381/01 Sb.)

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu
15 ODPADNÍ OBALY; ...........

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 06 Směsné obaly O

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N
20 01 39 Plasty O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 03 Uliční smetky O

4. Ostatní

Hluk

Provoz obytného souboru Beroun - Na Máchovně nepředstavuje významný zdroj hluku.

Vyvolané dopravní zatížení je poměrně nízké, nepřekračující průměrně cca 30 osobních automobilů za
hodinu. Ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (M. Liberko, VÚVA Brno 1991,
novela 1996) se za zdroj hluku z dopravy považuje (mj.) "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou
automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchto
komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních
automobilů za hodinu". Související dopravní provoz tedy není nutno považovat za zdroj dopravního hluku.

Použitá zařízení budov (vzduchotechnika apod.) budou akusticky ošetřena tak, aby jejich vlivy na okolí
nepřekročily požadované limity (LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Vzhledem k tomu, že jde v naprosté většině o
obytnou zástavbu, částečně též o drobné komerční provozovny, je protihluková ochrana spolehlivě
řešitelná za použití alespoň elementárních opatření.

Vibrace, záření a další fyzikální faktory

Nebudou provozovány žádné zdroje vibrací, žádné radioaktivní zářiče ani žádné radioaktivní výpusti do
životního prostředí.

5. Rizika vzniku havárií

Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz obytného souboru takovým záměrem, který
by sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě budou použity
standardní materiály a technologie, budou použity standardní stavební postupy.

Provoz příjezdových komunikací a parkovišť náležící k obytnému souboru je z hlediska možného vzniku
havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích. Možnost vzniku a
především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.

Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu lze technickými opatřeními omezit na minimum.
Reálným rizikem je možnost úniku většího množství provozních kapalin z dopravní techniky obyvatel či
návštěvníků. To může být způsobeno špatným technickým stavem vozidel, či dopravní havárií spojenou s
únikem těchto kapalin.

K omezení možných dopadů provozu obytného souboru na kvalitu povrchových vod doporučujeme vybavit
objekty prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek.

Provoz obytného souboru je z hlediska možného vzniku havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem
jiných obdobných záměrů. Výstavba obytného souboru bude provedena v souladu s odpovídající
legislativou o bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Ovzduší

Dotčené území se nachází v blízkosti dálničního tahu (D5) Praha – Plzeň – Rozvadov, který je od území
záměru vzdálen cca 300 m, lze předpokládat významnou imisní zátěž oxidem dusičitým a jinými látkami.
Imisní koncentrace mohou krátkodobě dosahovat hodnot imisního limitu.

Hluková situace

Stávající (pozaďová) dopravně hluková situace zde není příliš příznivá, ale v zásadě se nevymyká hlukové
situaci kdekoliv při hlavních komunikacích.

Vody

Vlastní území záměru (plocha staveniště) je povrchově suché. Neprotéká jím žádný trvalý ani občasný
povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Areál obytného
souboru se rovněž nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru
vodního toku a neleží také ve vyhlášeném záplavovém území. Záměr se nenachází na území CHOPAV.

V areálu stavby ani v jeho blízkém okolí nejsou vymezeny žádné zdroje podzemní vody.

Územní systém ekologické stability

Pozemky určené k výstavbě záměru nejsou součástí územního systému ekologické stability, a to jak na
úrovni místní tak regionální. V nejbližším okolí dotčeného území se nenachází ani nejsou navrženy žádné
prvky ÚSES regionální a nadregionální úrovně.

Zvláště chráněná území

Hodnocené území není součástí žádného národního parku a neleží ani v chráněné oblasti. V rozsahu
dotčeného území nejsou vyhlášeny také žádné národní přírodní rezervace a přírodní rezervace. Prostor
stavby nezasahuje do chráněných ložiskových území ani ložisek nerostných surovin.

Dotčené území se nachází nedaleko Chráněné krajinné oblasti Český kras (cca 5 km). Západně od
Berouna, taktéž mimo dotčené území, se nachází Chráněná krajinná oblast a biosferická rezervace
Křivoklátsko. Nejbližší přírodní památkou v okolí dotčeného území (cca 2 km) je Záhořanský stratotyp –
protáhlý pahorek za školou v Králově dvoře, opěrná geologická a paleolontologická lokalita.

Významné krajinné prvky

V dotčeném území oznamovaného záměru neleží žádné zvláštním nařízením vymezené významné
krajinné prvky (VKP), ani VPK jejichž existence vyplývá ze zákona.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo

Podle aktuálních údajů ke dni 1.1. 2004 má město Beroun celkem 17 459 obyvatel. Zájmovým územím,
které by mohlo být potencionálně negativně ovlivněno je v tomto případě městská čtvrť Plzeňské
předměstí a její okolí.

Vlastní dotčené území a jeho okolí slouží převážně k bydlení. Nejbližší obytné budovy sídliště Plzeňské
předměstí jsou od obytného souboru vzdáleny cca 100 m severovýchodně. Na jižní okraji území záměru je
několik rodinných domů se zahradou. Na západ a východ od území záměru se nachází průmyslové areály
(1km na jihovýchod Královodvorská cementárna, 200m na západ areál HYUNDAI a benzinová stanice).
Na jihovýchodě územím prochází dálniční tah (D5) Praha – Plzeň – Rozvadov, který je od území záměru
vzdálen cca 300 m.

V dotčeném území se nachází poměrně málo lokalit s rekreačním využitím (zahrady, městská zeleň).
Vzhledem k dopravnímu zatížení a dalším negativním faktorům (blízkost městské aglomerace aj.) je
možnost rekreačních aktivit na území záměru omezena pouze na krátkodobou vycházkovou činnost
obyvatel Plzeňského předměstí.

2. Ovzduší a klima

Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 6. (z dubna 2004) patří katastrální území města Beroun mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na 11,1 % území dochází
k překročení imisního limitu pro maximální denní (24 hodinovou) a pro průměrnou roční zátěž prachem
(PM10) a na 11,1 % území dochází k překročení imisního limitu pro průměrnou roční zátěž oxidem
dusičitým (NO2).

Významným zdrojem znečišťování ovzduší v lokalitě je především automobilová doprava na dálnici D5
(25 tis. vozidel za 24 hod), na silnici II/605 (12 tis. vozidel za 24 hod)  a provoz velkých zdrojů znečišťování
ovzduší (např. Královedvorská cementárna apod.).

Pro přibližný popis stávajícího stavu uvádíme údaje z nejbližší měřící stanice imisního monitoringu.

Tab.: Měřící stanice imisního monitoringu č. 1140 Beroun (ČHMÚ) za rok 2003

NOx NO2 SO2 prach – PM10

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 165,7 62,7 8,7 38,4
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) - 40 50 40
maximální naměřená 24hodinová koncentrace (µg.m-3) 721,7 148,4 41,3 115,6
datum naměření maxima v daném roce 11.12. 25.2. 14.2. 27.2.
hodnota 24hodinového imisního limitu (µg.m-3) - - 125 50
maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3) - 248,3 64,5 178,4
datum naměření maxima v daném roce - 26.2. 28.2. 27.2.
hodnota hodinového imisního limitu (µg.m-3) - 200 350 -

Z uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku se v širším dotčeném území pohybuje v nad
hodnotou ročního imisního limitu, v případě maximálních hodinových koncentrací je hodnota limitu
překročena s podlimitní četností.

V případě naměřených průměrných ročních koncentrací nebyly u PM10 a SO2 v roce 2003 zjištěny žádné
přeslimitní hodnoty, v případě prašného aerosolu však došlo k překročení krátkodobého (24hodinového)
limitu s nadlimitní četností (67 krát za rok). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku
je v okolí dotčeného území významná, závisející pravděpodobně především na liniových zdrojích
znečištění.

S ohledem na výše uváděná měření a emisní situaci v okolí Obytného souboru konstatujeme, že kvalita
ovzduší zde není příliš dobrá, dotčené území leží v blízkosti poměrně frekventovaných komunikací, které
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jsou zdrojem znečišťování ovzduší a může zde místně docházet k nárůstu imisní zátěže oxidy dusíku,
vzhledem k poloze mimo centrum města zde však k překračování hodnot imisního limitu (pro maximální
krátkodobé koncentrace) zřejmě nebude docházet.

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s dlouhým létem, velmi
teplým a velmi suchým. Přechodné období krátké s teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá,
suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Údaj T 2
Počet letních dnů 50 až 60
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 160 až 170
Počet mrazových dnů 100 až 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 8 až 9
Průměrná teplota v říjnu 7 až 9
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50
Počet dnů zamračených 120 až 140
Počet dnů jasných 40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk

Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová doprava na komunikaci
II/605. Následuje vliv z provozu dálnice D5 - zejména na výškovou zástavbu v jejím blízkém okolí. V
posledních letech proběhla realizace protihlukových opatření na severní hraně dálničního tělesa v úseku
zastavěného území města.

Územní plán města neumisťuje čistě obytnou zástavbu do území zasaženého nadměrným hlukem.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. (krácené
znění, přesné znění lze vyhledat v uvedeném Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.).

Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Tyto korekce jsou následující:

Tab.: Korekce pro stanovení hluku ve venkovním prostoru

Korekce
dB

Způsob využití území

1) 2) 3) 4)

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15
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Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory 0 +5 +10 +20

Poznámka - korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných
stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty). Použije se i pro hluk působený
vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.).
Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující, a v
ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po
rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních
prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou trasy se rozumí položení nového povrchu,
výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce
+10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A, stanovené dle předchozí tabulky.

Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany
před hlukem, není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, je
nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno
podmínkám nejvyšších přípustných hodnot hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského
vybavení. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru následovně:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku je uvažována hodnotami:

hluk z provozoven:

LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.

hluk z dopravy:

LAeq,T = 55 dB v denní době,
LAeq,T = 45 dB v noční době.

hluk ze starých zátěží z dopravy:

LAeq,T = 70 dB v denní době,
LAeq,T = 60 dB v noční době.

Pro období výstavby se povoluje použití další korekce +10 dB(A), avšak pouze v denní době od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.

Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.

Vibrace, záření a další fyzikální faktory

V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na míru
splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí.

Úroveň elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze důvodně předpokládat, že se nevymyká
běžnému stavu, bez konfliktů s hygienickými limity.

4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Pozemek pro výstavbu obytného souboru Beroun - Na Máchovně přísluší z hlediska vodopisného členění
do hlavního povodí řeky Labe (4-00-00) a jeho dílčího povodí 1-11-04 Litavka po Berounku od Litavky po
Loděnici. Při detailnějším členění je, podle základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 12-41 Beroun,
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posuzovaná lokalita umístěna v drobném povodí 1-11-04-055 Litavka od Suchomastského potoka po ústí s
plochou 9,347 km2 a lesnatostí 10%.

Litavka pramení 2 km severovýchodně od obce Nepomuk ve výšce 765 m n.m., ústí zprava do Berounky v
Berouně  ve výšce 218 m n.m., plocha povodí je 628,4 km2, délka toku je 54,6 km a průměrný průtok u ústí
je 2,71 m3.s-1.

Suchomastský potok pramení 1,5 km  východně od Bykoše ve výšce 398 m n.m., ústí zprava do Litavky  v
Králově Dvoře ve výšce 223 m n.m., plocha povodí je 29,7 km2, délka toku je 11,0 km a průměrný průtok u
ústí je 0,06 m3.s-1.

Berounka, vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni ve výšce 298 m n.m., ústí zleva do Vltavy u Modřan ve
výšce 188 m n.m., plocha povodí je 8 861,4 km2, délka toku je 139,1 km a průměrný průtok u ústí je 36,0
m3.s-1.

Níže uvádíme N-leté průtoky pro vodní toky Litavku ve stanici Beroun a Berounku ve stanici Beroun. Údaje
byly získány z  webové stránky ČHMÚ, aktualizované 27.7.2004.

Tok: Litavka

Stanice: Beroun (ř.km 1,1)

Průměrný roční stav: 53 cm

Průměrný roční průtok: 2,57 m3.s-1

N 1 5 10 50 100

Q (m3.s-1) 25,3 74,4 105 200 253

Tok: Berounka

Stanice: Beroun  (ř.km 34,2)

Průměrný roční stav: 122 cm

Průměrný roční průtok: 35,6 m3.s-1

N 1 5 10 50 100

Q (m3.s-1) 265 586 755 1220 1440

Řeka Berounka a Suchomastský potok jsou v celé své délce, ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství
č.333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, významným vodním tokem.
Vodní tok Litavky je podle výše zmíněné vyhlášky významným vodním tokem po hranici vojenského újezdu
Brdy. Správcem všech tří uvedených toků je Povodí Vltavy, s.p.

Ve vzdálenosti cca 0,8 - 1 km od posuzované lokality protéká Díbří potok, který je levým přítokem Litavky.
Litavka je vzdálena od jihovýchodní strany pozemku cca 450 m.

Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se
na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Areál se rovněž nenachází na území ochranného
pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru vodního toku a neleží také ve vyhlášeném záplavovém
území vodních toků nebo v území určeném k rozlivu povodí.

Zátopové území v posuzované lokalitě bylo konzultováno na MěÚ Beroun, v oddělení ochrany vod,
ovzduší a odpadů a na Povodí Vltavy, závod Beroun. Zátopové území Litavky bylo stanoveno Okresním
úřadem Beroun v roce 1997 a jeho rozsah při stoleté vodě (Q100) dosahuje k dálničnímu tělesu. Dotčené
území není tímto zátopovým územím zasaženo.

Podzemní voda

Dle podkladů (Inženýrsko-geologické posouzení základových poměrů - archivní rešerše, 2002) byla ve
všech archivních sondách v území dotčeného staveniště zastižena podzemní voda, a to v různých
hloubkách pod povrchem terénu.
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V severní a střední části stavebního areálu se hladina podzemní vody nachází v převážné části roku v
hloubce 3-5 m pod terénem. Na severovýchodním okraji staveniště se hladina podzemní vody nachází
mělce pod terénem, a to v hloubce 0,2 - 1,0 m, výjimečně vystupuje až do úrovně terénu. V jižní části
areálu je hladina podzemní vody v hloubce 3 - 4 m pod terénem. Úroveň  hladiny podzemní vody během
roku výrazně kolísá v závislosti na atmosférických srážkách.

Podzemní voda může vykazovat vysokou uhličitanovou agresivitu na betonové konstrukce. Obsahem
síranů, popřípadě kyselostí (pH) je slabě až středně agresivní. Nízká propustnost horninového prostředí
(koeficient filtrace menší než n.10-6 m.s-1) agresivní účinky podzemní vody podstatně snižuje.

5. Půda

Plochy, na které je záměr umisťován, jsou dle platného územního plánu města Berouna navrženy
převážně jako zastavitelné území pro hromadné a individuální bydlení a částečně plochy smíšeného
využití a občanské vybavenosti. Dle katastru nemovitostí (k.ú. Beroun) je území záměru součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF), druh pozemku orná půda.

Parcely ZPF jsou řazeny dle druhu a typu půdy, klimatu, sklonu a expozice do BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka). Půda v dotčeném území je zařazena jako:

BPEJ č. 42644 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. V. třída ochrany zemědělské půdy (dle metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované
půdně ekologické jednotky, které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

BPEJ č. 42601 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry II. třída ochrany zemědělské půdy (dle metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy,
které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k
ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování
také podmíněně zastavitelné.

BPEJ č. 42611 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry II. třída ochrany zemědělské půdy (dle metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy,
které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k
ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování
také podmíněně zastavitelné.

Všechny tyto BPEJ patří do skupiny půd hnědých typů, které jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR.
Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu in situ. Dochází k uvolňování
železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních jílových minerálů, avšak bez jejich translokace. Tak
se vytváří pro kambizemě typický horizont Bv. Intenzita zvětrávání závisí na mineralogickém složení
substrátu a hydrotermických podmínkách půdního prostředí. Při procesu hnědnutí se uvolňují dvojmocné
kationty a jsou vyluhovány do nižších vrstev.

Zastoupení BPEJ na území záměru: BPEJ č. 42644 zahrnuje cca 35%, z území výstavby

BPEJ č. 42611 zahrnuje cca 35% z území výstavby

BPEJ č. 42601 zahrnuje cca 25% z území výstavby
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Terén je v místě plánované výstavby značně členitý od ulice Plzeňské, kde je rovinný později mírně stoupá
s postupným nárůstem sklonu až k ulici Na Máchovně. Celý svah je orientován k jihovýchodu. Území
výstavby není povrchově zpevněno. Eroze je nevýznamná (stružková forma).

V současné fázi projektového řízení nelze určit hodnoty bilance zemních prací. Bude provedena skrývka
ornice za účelem jejího následného využití. Vzhledem k členitému a svažitému terénu jsou jednotlivé
budovy umístěny takovým způsobem, aby bilance zemních prací byla rovnovážná. K finálním úpravám
terénu, ozelenění a sadovým úpravám území budou využity stávající místně původní zeminy, pokud budou
odpovídat stanoveným podmínkám (míra znečištění, inženýrskogeologické vlastnosti).

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Morfologické poměry

Dle geomorfologického členění (T.Czudek, 1972) leží dotčené území v Poberounské soustavě, v Brdské
podsoustavě  na rozhraní Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny.

Stavební areál je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 500 x 200 m. Nachází se na západním
okraji Berouna v blízkosti Plzeňského předměstí. Terén zde má generelní sklon 5 - 10° k JV, k říčce
Litavce. Do severozápadní části areálu zasahuje od západu geomorfologicky výrazné terénní návrší s
vrcholovou kótou 299 m n.m. a způsobuje, že terén se zde svažuje k severovýchodu až k východu do
mělké terénní deprese, situované při východním okraji areálu, s osou ve směru V-Z. Ve střední a jižní části
staveniště se  pak svah uklání  k jihovýchodu, směrem k uvedené vodoteči. Výškový rozdíl mezi nejvyšším
a nejnižším místem areálu je 28 m.

Území je stabilní, bez známek sesuvných pohybů (Inženýrsko-geologické posouzení základových poměrů
-archivní rešerše, 2002).

Geologické poměry

Zájmová oblast je součástí barrandienského synklinoria, které je zde budováno prvohorními horninami
ordovického stáří. Těsně za západním okrajem areálu prochází příčná tektonická porucha směru SZ – JV,
na níž došlo k porušení přirozeného sledu vrstev.

Předkvartérní (ordovický) horninový podklad je v severní a jižní části dotčeného území budován břidlicemi
vinickými, ve střední části pak břidlicemi záhořanskými.

Břidlice obou jmenovaných souvrství  jsou hluboce zvětralé a zakryté hlínami, které vznikly zvětráním
matečných hornin  a přemístěním zvětralin deštěm a gravitací po svahu z vyšších míst. Zvětralé a
navětralé partie obou druhů geneticky odlišných břidlic si jsou litologicky velmi blízké.

Kvartérní pokryv  v nadloží vinických a záhořanských vrstev je na území hodnocené lokality zastoupen
svahovými (deluviálními) a splachovými (proluviálními) hlínami a v údolní nivě Litavky pak fluviálními
písčitými štěrky a náplavovými hlínami (Inženýrsko-geologické posouzení základových poměrů - archivní
rešerše, 2002).

Hydrogeologické poměry

Z regionálně hydrogeologického hlediska je hodnocená lokalita součástí hydrogeologického rajónu 623
Krystalinikum, proterozoikum a palezoikum v povodí Berounky (Olmer M., Kessl J. a kol., 1990).

V roce 2002 bylo zpracováno firmou Geoconsult Praha inženýrskogeologické posouzení  základových
poměrů pro výstavbu obytného souboru Na Máchovně na základě rešerše dostupných archivních
geologických podkladů.

Ve všech archivních sondách byla zastižena podzemní voda, a to v různých hloubkách pod povrchem
terénu. Kvartérní hlíny a svrchní zvětralé partie podložních břidlic jsou velmi málo propustné a nevytvářejí
tak vhodné prostředí (hydrogeologický kolektor) pro cirkulaci a akumulaci podzemní vody. Ta zde proto
netvoří souvislou zvodeň, její výskyt a stavy hladiny jsou velmi proměnlivé. Úroveň hladiny podzemní vody
během roku výrazně kolísá v závislosti na množství  atmosférických srážek. Infiltrace (doplňování)
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srážkové vody do horninového prostředí a do podzemní vody probíhá vzhledem k nízké propustnosti
kvartérního pokryvu velmi pomalu.

Hladina podzemní vody v puklinách předkvartérního podkladu (v zóně povrchového rozvolnění) pod
relativně nepropustným souvrstvím kvartérních hlín je  většinou napjatá. V místně propustnějších polohách
kvartérních sedimentů se vytvářejí drobné nesouvislé zvodně, rovněž s napjatou hladinou. Pouze
podzemní voda, vázaná svým výskytem na bázi terasových hlinitopísčitých štěrků  v jižním cípu území,
vytváří souvislou zvodeň s volnou hladinou.

Inženýrskogeologické poměry

Posouzení základových podmínek bylo provedeno na základě geologické archivní rešerše (Geoconsult
Praha, 2002)

Základovou půdu v celém stavebním areálu tvoří svahové a splachové hlíny, výjimečně na strmých
svazích může část základů zasáhnout do zvětralých  břidlic. Na cca 85 % ploch areálu jsou vhodné
podmínky pro zakládání domů.

Zbytek areálu, který je terénní depresí,  je z důvodů malé únosnosti splachových hlín a hladiny podzemní
vody mělce pod terénem pro zakládání nevhodný. Základové podmínky lze ale uměle zlepšit zvyšovacím
násypem z vhodného materiálu nebo jinými stavebními technikami.

Surovinové a jiné přírodní zdroje

Na základě účelového výstupu z databází ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území a
dobývacích prostorů v rozsahu map ložiskové ochrany, které jsou pravidelně zpracovávány ČGS -
Geofondem ČR, v souladu s § 13 geologického zákona a § 15 zákona č. 44/1988 Sb, o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Není v dotčeném území registrováno žádné ložisko
nerostných surovin.

7. Fauna, flóra a ekosystémy

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) náleží širší dotčené území do
Karlštejnského bioregionu a Křivoklátského bioregiónu do jejich přechodné nereprezentativní zóny. Z
hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod České termofytikum, fytogeografickém okrese 8. Český kras.

1. 19. Křivoklátský bioregion typická část bioregionu je tvořena vrchovinou na algonkických břidlicích a
starých živných vyvřelinách. Osu tvoří zaříznuté údolí Berounky a jejich přítoků. Významný údolní fenomén
podmiňuje přítomnost pestré mozaiky společenstev, včetně velmi bohaté fauny, od nelesních xerotermních
enkláv, přes dubohabřiny a bučiny až po relikty nexerotermního bezlesí.
1.18. Karlštejnský bioregion je tvořen vápencovou vrchovinou, rozčleněnou údolími toků. Bioregion
reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území České kotliny a hostí charakteristickou vápnomilnou biotu.
Dominující vegetací je mozaika teplomilných doubrav a dubohabřin. Na jižních svazích jsou skalní stepi,
na severních suťové lesy a vápnomilné bučiny. Biota je poškozována rozsáhlou těžbou vápenců.
Osídlení bioregionu je velmi starého data. Přesto lesy pokrývají značnou část jeho rozlohy, místy jsou však
přeměněny na kultury stanovištně nepůvodních dřevin nebo cizích ekotypů domácích druhů. Na
odlesněných plochách převládají pole, místy jsou zachovány xerotermní trávníky a úhory.
Fytogeografické obvody: České termofyticum s fytogeografickým okresem č. 8 Český kras - Diagnosa:
termobohemicum s rozmanitou květenou termofyt a mezofyt, vegetační stupeň kolinní až suprakolinní
(pahorkatinný až kopcovitý), klima relativně kontinentální (srážkově nedostatkové), reliéf více svažitý, jak
plochý, podklad více vápnitý než silikátový, živný, území lesnaté, ale i kulturně obhospodařované.

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zák. 114/92 Sb.§ 3 písm. a  je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se na místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Pozemky určené k výstavbě záměru nejsou součástí územního systému ekologické stability, a to jak na
úrovni místní tak regionální.

Dle map lokálního ÚSES Český kras (Terplán, 1993 a aktuální podklady ÚP) je z jihovýchodní strany
nejblíže k dotčeném území (cca 500) zjištěn průchod lokálního biokoridoru tok Litávky (LBK 18) a
nefunkční lokální biocentrum K cementárně (LBC 20). Vzhledem k současnému charakteru toku Litávky a
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příměstské zóny jsou navržené biokoridory a biocentra většinou pouze částečně  funkční nebo zcela
nefunkční. Obě tyto složky jsou mimo území výstavby a nebudou dotčeny. Charakter záměru nemůže
žádným negativním způsobem ovlivňovat tyto přírodní složky území.

Stručná charakteristika prvků ÚSES v nejbližším okolí dotčeného území:

číselné označení
název

biogeoraf. význam  STG stup. stabil.
výměra

popis návrh opatření

18
Litavka

LBK částečně
existující

2BC4 1 - 3
1,7 km

Vodní tok, převážně
s technickou úpravou
břehů a dna, místy s
pobřežní vegetací

Ke stavebně
upraveným břehům
doporučujeme
vysazovat rostliny
plazivého a
přepadavého
vzrůstu.
Kolem Litavky je
navržen interakční
prvek v podobě
alejí a stezek pro
pěší i cyklisty

20
K cementárně

LBC chybějící 2BC4 1 - 2
4,6 ha

Vodní tok s
břehovými porosty a
orná půda

Přeměna orné půdy
na trvalé travní
porosty, dosadba
dřevin (dub letní,
jasan, olše, vrby)

V současné době je území určené k výstavbě obytného souboru z části zatravněno a pravidelně sečeno,
druhá část je zemědělsky využívána.

Záměr je umístěn v bezprostřední blízkosti městských aglomerací Berouna a Králova Dvora. Cca 1 km je
od území je vzdálena Královodvorská cementárna a dálnice D5, proto zde nelze předpokládat trvalý výskyt
chráněných druhů živočichů a rostlin.

Pro účely oznámení byl v území záměru proveden jednorázový biologický průzkum se zaměřením na
druhové zastoupení travního porostu a druhové zastoupení dřevin a keřů na okraji sídliště Plzeňské
předměstí.
Na ploše výstavby byl zjištěn sekundární travní porost s dominantním pýrem plazivým Agropyron repens,
pcháčem osetem Cirsium arvense, rmenem rolním Anthemis arvensis, rdesnem blešníkem Polygonum
lapathifolium.  Z hlediska dalšího zemědělského využití nevýznamné.

Městská zeleň vyskytující se v okolí sídliště (nebude pravděpodobně ovlivněna). Ptačí zob obecný
Ligustrum vulgare, Zimolez pýřitý Lonicera xylosteum, pámelník bílý Spiraea triacanthos, javor jasanolistý
Acer campestre, lípa srdčitá Týlia cordata, bříza bradavičnatá Betula pendula, modřín opadavý Larix
decidua, douglaska tisolistá Pseudotsuga taxifolia, topol euroamerický Populus euroamericana aj .

Fauna na území záměru je typická pro příměstská stanoviště v podobných nadmořských výškách a
přírodních podmínkách. Fauna je výrazně antropogenně omezena. Lze předpokládat pouze dočasný
výskyt drobných zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště.

8. Krajina

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních čiností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.

Krajinný ráz území byl výrazně ovlivněn urbanizací. Záměr je situován v zastavené okrajové části města
Berouna. Širší okolí předmětné lokality je poznamenáno starší i současnou antropogenní činností
(Královodvorská cementárna, dálnice D5, panelová zástavba). Krajina v okolí dotčeného území je městská
s průmyslovou zástavbou. Plocha záměru je v současnosti zemědělsky využívána a nepředstavuje
významný krajinný prvek. Budovy obytného souboru nepřevyšují úroveň čtvrtého poschodí. Budovy svou
výškou a tvarem nepřesáhnou okolní zástavbu a výrazně nezmění charakter krajinného rázu.
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9. Hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek

Na daném pozemku se nenachází žádné stavební objekty, které by byly předmětem demolice. V současné
době je na celé lokalitě o rozloze cca 7 ha pole.

Architektonické a historické památky

Město Beroun si ještě z větší části zachovalo středověkou půdorysnou osnovu s přiměřenou hmotnou
stavbou a siluetou. Zvláště hodnotný je vcelku dochovaný domovní fond se složitými vývojovými
organismy zrcadlícími stavební epochy od gotiky přes renesanci, baroko až po 19.století. Město obepínají
středověké hradby ze 14. století se dvěma dochovanými gotickými branami. K nejvýznamnějším kulturním
památkám historického jádra města Berouna patří: děkanství, šest měšťanských domů, městské
středověké opevnění, Pražská a Plzeňská brána, děkanský kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování P.Marie a
radnice.

Jádro města Berouna bylo v rozsahu historického půdorysu prohlášeno městskou památkovou zónou
vyhláškou ministerstva kultury ČR č..476/1972 Sb. ze dne 10.září 1992.

Pozemky na nichž je předmětná výstavba navržena se nacházejí ve značné vzdálenosti od historického
centra města. Na základě informací pracovníků Městského úřadu Beroun, odboru územního plánování a
regionálního rozvoje, oddělení památkové péče nám bylo sděleno, že v místě projektované stavby a v
jejím bezprostředním okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky.

Na pozemku se rovněž nenachází ani drobná soliterní architektura (např. Boží muka, kříž, kaplička,
zvonička, socha, pomník, milník apod.).

Archeologická naleziště

Tato kapitola byla zpracována na základě vyhodnocení archeologických lokalit v prostoru dotčeného území
"Na Máchovně"- Beroun provedeného PhDr. Danou Stolzovou z Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech.

Vzhledem k tomu, že území Berounska a sousedního Hořovicka představovalo v pravěku vyhledávanou
sídelní oblast, můžeme se v dotčeném území, či jeho bezprostředním okolí často setkávat se stopami
aktivit prakticky všech pravěkých kultur (od paleolitu po raný středověk). Sídlištní kontinuita zde tudíž trvá
několik tisíc let, v jejichž průběhu zanechali naši předkové v této krajině stopy v podobě četných movitých i
nemovitých archeologických památek a situací.

V blízkosti dotčeného území se mohou nacházet archeologické situace (viz situace na následující straně)
dokumentované zde průběžné od konce 70. let 20. stol.

V prostoru východně a jihovýchodně od dotčeného území byla zachycena sídliště kultury s lineární
keramikou.

V západním sousedství zkoumané lokality proběhlo několik záchranných archeologických výzkumů během
roku 2001 a v současnosti ještě probíhají. Byly zde odkryty sídlištní pozůstatky po kultuře s vypíchanou
keramikou, kultuře zvoncovitých pohárů, štítarského stupně knovízské kultury a konce bylanské kultury.

Provedená archivní rešerše přinesla informace (včetně v odborné literatuře dosud nepublikovaných) o
terénních situacích v nejbližším okolí sledovaného areálu. Potvrdila mimořádný význam zdejších lokalit pro
poznání historického vývoje osídlení Berounska a středočeského pravěku vůbec. Přestože stávající
vegetační pokryv pozemku neumožnil realizovat povrchovou prospekci (jako uvažovanou součást
předkládané zprávy), konfigurace terénu a dosud zjištěný výskyt archeologických nálezů umožňují
předpokládat výskyt pravěkých objektů i v dotčeném území.

Se zvýšenou pravděpodobností můžeme počítat pouze s nálezy na jih od území záměru, kam budou
zasahovat výše zmíněná sídliště zkoumaná na „Plzeňském předměstí“ Berouna (neolitické sídliště, sídliště
z pozdní doby bronzové, doby železné a raného středověku). Zároveň není samozřejmě vyloučena
existence samostatných lokalit prakticky ze všech období zemědělského pravěku.
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10. Dopravní a jiná infrastruktura

Hlavní silniční komunikační osu území tvoří dálnice D5 (ve směru přibližně severovýchod-jihozápad),
sloužící zejména tranzitní dopravě. S ní souběžná je silnice II/605, před výstavbou plnící funkci hlavního
dopravního tahu. Dnes slouží jako doprovodná komunikace k dálnici, v průtahu Berounem a Královým
Dvorem je využívána jako hlavní městská komunikace s přímou obsluhou území. Na ni je posuzovaný
záměr napojen.

Schéma silniční komunikační sítě v území a intenzity dopravy na komunikacích (dle sčítání Ředitelství
silnic a dálnic z roku 2000) jsou zřejmé z následujících obrázků:
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Obr.: Výsledky sčítání intenzit dopravy - Beroun (ŘSD, 2000)

Pozn.: Horní číslo - průměrná intenzita dopravy v profilu [celkem vozidel za 24 hodin], dolní číslo - číslo sčítacího profilu ŘSD
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Obr.: Výsledky sčítání intenzit dopravy - širší území (ŘSD, 2000)

Pozn.: Horní číslo - průměrná intenzita dopravy v profilu [celkem vozidel za 24 hodin], dolní číslo - číslo sčítacího profilu ŘSD

Je zřejmé, že na dálnici D5 dosahují intenzity dopravy při průjezdu Berounem cca 25 000 vozidel za
24 hodin (profil 1-8130). Na silnici II/605, v prostoru podél posuzovaného záměru, potom cca 12 000
vozidel za 24 hodin (profil 1-0260). Dálnice D5 přitom přenáší hlavní podíl nákladní dopravy. Na silnici
II/605 je významnější podíl dopravy lehké. Na ostatních komunikacích dotčeného území, včetně přilehlých
sídlištních celků, není intenzita dopravy sčítána, což je známkou velmi nízkého zatížení, nepřekračujícího
úroveň cca 1000 až 2000 vozidel za 24 hodin.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

1. Vlivy na veřejné zdraví

Provoz obytného souboru nevyvolá trvalé negativní vlivy na obyvatelstvo. Záměr svým charakterem
odpovídá okolním stavbám, které slouží ke stejnému účelu - bydlení. Proto nebude vyvolávat jiné negativní
vlivy na zdraví obyvatelstva než ty, které vznikají při běžném provozu okolních potencionálně dotčených
obytných budov.

Období výstavby pravděpodobně krátkodobě zvýší (jako u každé stavby) pohyb těžké techniky a s tím
související negativní vliv hluku, imisí a stresových faktorů v dotčeném území. Za obyvatele potencionálně
dotčenými účinky výstavby lze považovat především obyvatele sousedního Plzeňského předměstí a
obyvatele několika rodinných domů, jejichž zahrady sousedí s areálem obytného souboru. Po skončení
období výstavby tyto negativní vlivy pominou.

Ekonomické dopady jsou pozitivní, dojde k vytvoření řádově několika desítek až stovek nových pracovních
míst.

V současné době je hlavním zdrojem hluku a imisí v dotčeném území automobilová doprava na dálnici D5
a místních komunikacích ulice Na Máchovně, Třída Míru, Košťálkova, Plzeňská aj. Provoz obytného
souboru se projeví pouze dílčími nárůsty automobilové dopravy a z toho vyplývajícími negativními vlivy.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Stávající imisní zátěž dotčeného území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude nízký. Díky využívání centrálního zdroje tepla bude kvalita
ovzduší ovlivněna především provozem automobilové dopravy. Emise z provozu případných nových kotlů
pro vytápění rodinných domků (pokud některý majitel RD nebude využívat teplo z CZT) jsou s ohledem na
jejich množství málo významné a prakticky neovlivňující imisní zátěž dotčeného území.

Imisní zátěže z dopravy při hlavních komunikacích předpokládáme na přibližně stejné úrovni. V úvahu
připadá pouze mírné navýšení emise škodlivin v důsledku příjezdu vozidel rezidentů a jejich parkování.
Jedná se však o navýšení velmi nízké, v jehož důsledku nebude docházet k překračování imisních limitů
v dotčeném území.

Záměr nebude významným způsobem ovlivňovat klimatické charakteristiky.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vliv hluku

Vliv hluku je u posuzovaného záměru zcela nevýznamný. Související dopravní provoz není ve smyslu
platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy zdrojem dopravního hluku. Nebudou ani
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provozovány mechanismy nebo technologie, které by byly zdrojem technologického hluku. Běžné
technologie obytných budov a provozoven (vzduchotechnika, chlazení, případně výtahy) nepředstavují
hlukové zatížení okolí. V zásadě lze říci, že stávající hluková situace v území nebude prakticky změněna.

Pro ochranu prostoru posuzovaného obytného souboru před hlukem šířeným ze silnice II/605 (resp.
dálnice D5) bude jeho jižní část opatřena protihlukovým valem, který zlepší hlukovou situaci na jeho
území. To ovšem není předmětem tohoto posouzení.

Vliv vibrací, záření a dalších fyzikálních faktorů

Vliv technologických i dopravních vibrací je vyloučen, stejně tak jako vliv záření.

Vlivy v období přípravy a provádění

V období provádění stavebních a konstrukčních prací dojde v území ke zvýšené hlukové zátěži v důsledku
stavební dopravy i provozu stavebních mechanismů. Jde o vliv dočasný. Vzhledem k tomu, že na období
provádění stavebních prací platí korekce +10 dB k základnímu hlukovému limitu, nejde o významnější
akustický problém.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Povrchová voda

Vlivy na odvodnění území:

Odvodňované území je svažité se sklonem 15 %. V současné době je na celé lokalitě o rozloze cca 7 ha
pole a travní porost, dotčené území je tedy nezpevněné. Na celém území dochází k přirozenému
vsakování srážkových vod do volného terénu.

Realizací záměru dojde k mírnému navýšení zpevněných ploch v území (individuální domy, bytové domy,
komerční objekty, parkovací plochy, veřejné komunikace, chodníky a pěší cesty) a tedy i ke zvýšení
povrchového odtoku na úkor vsaku. V projektu jsou však navržena opatření, která tuto skutečnost
podstatně zmírní. Snížení povrchového odtoku na úkor vsaku bude dosaženo úpravou povrchů vozovek,
chodníků, parkovišť zámkovou dlažbou do pískového lože s propustnými spárami. Rovněž budou
provedeny vhodné terénní úpravy, které zmírní stávající spád lokality. Pro izolované rodinné domy v
severní části řešené lokality budou dešťové vody ze střech zachyceny u každého domu v podzemních
retenčních nádržích a v období bez srážek budou využívány k zavlažování vlastního pozemku. Realizací
výše uvedených opatření bude omezení infiltrace  z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na kvalitu povrchové vody:

Projekt uvažuje s odvedením splaškových vod ze všech objektů navrhovaného obytného souboru do nově
vybudované stokové sítě jednotné kanalizace a odtud na ČOV v Berouně. Dešťové vody z řešeného
území budou rovněž svedeny do nově vybudované sítě jednotné kanalizace, ovšem s určitým omezením a
redukcí množství těchto vod na úkor vsaku. Z výše uvedeného vyplývá, že realizace záměru nebude mít
vliv na kvalitu povrchové vody.

Podzemní voda

V prostoru vlastního stavebního areálu ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné vodní zdroje
(studny), které by byly využívány k individuálnímu zásobování pitnou či užitkovou vodou, areál staveniště
není ani součástí žádné sběrné či infiltrační oblasti pro vodní zdroje ve vzdálenějším okolí. Zastavěním
části území (bytové a komerční stavby) dojde pouze k částečnému omezení dotace atmosférických srážek
do horninového prostředí a tím i k omezení jejich vsaku do podzemní vody. Je proto možné konstatovat,
že vlivy oznamovaného záměru na kvalitu podzemní vody lze celkově kvalifikovat jako málo významné.

V severovýchodní části areálu staveniště, kde hladina podzemní vody vystupuje až k povrchu terénu nebo
v určitých částech roku dokonce až nad terén, bude třeba základové poměry uměle vylepšovat, neboť s
trvalým snižováním hladiny podzemní vody nelze pravděpodobně počítat. V tomto případě je aktuální
otázka vlivů podzemní vody a zejména její agresivity na základové konstrukce (beton, železo)
proponovaných objektů. To ovšem není předmětem tohoto posouzení. V severní a jižní části dotčeného
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území, kde  se hladina podzemní vody podle výsledků provedené geologické rešerše vyskytuje v
hloubkách 3 - 5 m pod povrchem terénu, nepřijdou základové konstrukce staveb do přímého kontaktu s
podzemní vodou a nebudou mít proto na ni žádný kvantitativní ani kvalitativní vliv.

Omezení dotace srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch nebude významné. Protože se
nepředpokládá ani čerpání podzemních vod v souvislosti s výstavbou a provozem areálu, lze vliv na
podzemní vody v posuzované oblasti a jejím širším okolí souhrnně hodnotit jako nevýznamný.

5. Vlivy na půdu

Výstavba obytného souboru Beroun – Na Máchovně se projeví celkovým záborem zemědělského půdního
fondu (ZPF) v rozsahu cca 7 ha.

Dotčené pozemky jsou zařazeny dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva
životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu, do II. a V. třídy ochrany půdy (převažuje II. třída ochrany).

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné, ale s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují půdy
s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.

Pozemky pro zamýšlenou výstavbu patří částečně do II. třídy ochrany ZPF, ale jejich zábor je možný s
přihlédnutím ke skutečnosti, že toto území je dle platného územního plánu města Berouna navrženo
převážně jako zastavitelné území pro bydlení.

Záměr počítá s využitím značné části území jako zahrad u objektů bydlení a ploch zeleně včetně sadových
úprav. Předpokládá se využití přebytku skrývky ornice z těchto pozemků pro zahradní a sadové úpravy
území, popřípadě pro zlepšení kvality půd na přilehlých pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O
využití ornice rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF.

Přesná bilance zemních prací není v této části projektové dokumentace k dispozici, ale na základě
dostupných informací, lze předpokládat, že bude vyrovnaná.

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUFL).

Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému záměru, žádná omezení.

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu nepočítá
s negativním vlivem na půdy.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Území, vybrané k realizaci posuzovaného záměru, není z geologického, petrografického ani
paleontologického hlediska ničím mimořádné, horninové prostředí není ničím mimořádné a tedy hodné
zvláštního zájmu o jeho ochranu. Nenacházejí se zde ani žádné jiné přírodní zdroje, které by bylo třeba při
další přípravě stavby a její realizaci respektovat.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr je umístěn na území, které je v současné době převážně zemědělsky využíváno a nelze zde
předpokládat výskyt vzácnějších druhů fauny a flóry, stejně tak složitější ekosystémové vazby. Jedinou
zelení stromového a keřového charakteru jsou pásy městské zeleně a ruderálních travních porostů podél
hranice pozemku, které nebudou výstavbou dotčeny.
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K ovlivnění ostatní fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půdy na území výstavby.
U pohyblivějších živočichů (zajíci, ptáci, hmyz apod.) je možné předpokládat omezení niky s její možnou
náhradou v okolních lokalitách. Drobných živočichů lze vzhledem k jejich populační dynamice
předpokládat, že mohou být jejich případné početní ztráty nahrazeny na vhodných okolních stanovištích.

V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k
poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.

Realizací záměru nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES.

Části městské zeleně, které by mohly být narušeny v souvislosti s výstavbou záměru, budou nahrazeny
plošně mnohem rozsáhlejší výsadbou zeleně a sadovou úpravou dle koeficientu zeleně závazné vyhlášky
města Beroun č. 2/2001 v rámci projektu.

8. Vlivy na Krajinu

Posuzovaný záměr je situován v průmyslově zastavené okrajové části města Berouna. Širší okolí
předmětné lokality je poznamenáno starší i současnou antropogenní činností. Objekty záměru svou
výškou nepřevýší okolní stavby a nebudou významnou krajinnou dominantou. Realizací záměru nebudou
dotčeny žádné významné krajinné prvky.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.

Na základě dosud zjištěných skutečností se na okraji území záměru mohou vyskytnout archeologické
památky (kap. C.II.9. tohoto Oznámení). Území kde se vyskytnou archeologické nálezy ve smyslu § 22
zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě by bylo nutné provést před
pokračováním prací záchranný archeologický výzkum.

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Vlivy na dopravní infrastrukturu

Záměr nemá přímé vlivy na dopravní infrastrukturu. V nezbytné míře ji využívá pro svoji potřebu.

Dopravní napojení na komunikační síť nepřispívá ke stavu dopravní infrastruktury v území ani ji
neomezuje, komunikační vazby v území zůstávají zachovány.

Při celkové očekávané intenzitě dopravy posuzovaného obytného souboru v úrovni cca 300 vozidel za
24 hodin a pozaďových intenzitách dopravy na silnici II/605 v úrovni cca 12 000 vozidel za 24 hodin jde o
zcela nevýznamné ovlivnění. V průjezdu málo zatíženými komunikacemi stávajícího sídelního souboru
půjde sice o významnější ovlivnění, přesto však půjde celkově o zanedbatelný vliv na dopravu.

Areál výstavby je umisťován na rozvojovou plochu předpokládanou územním plánem. Z toho plyne, že v
případě nerealizace posuzovaného záměru by pravděpodobně existoval zájem na jeho jiném využívání,
prakticky obdobném (obytném), dopravními nároky však srovnatelném.

Vlivy na jinou infrastrukturu

Hodnocený záměr nemá významnější vliv na jinou infrastrukturu.

Vlivy v období přípravy a provádění

Na období přípravy a výstavby záměru lze vztáhnout podobné závěry jako na období provozu - ani zde
nepůjde, přes dočasně zvýšené intenzity stavební dopravy, o významnější problém.
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11. Jiné ekologické vlivy

Jiné, výše nepopsané, ekologické vlivy se nepředpokládají.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Ovzduší

Vliv provozu na imisní zátěž nebude významný, v důsledku provozu neočekáváme překročení imisních
limitů.

Hluková situace

Provozem obytného souboru nebude prakticky obyvatelstvo dotčeno.

Povrchová voda

Vliv na odvodnění území je minimální. Odvedení srážek z území bude obdobné stávajícímu stavu.

Při standardním provozu areálu nebude produkováno takové znečištění odpadních vod, které by mohlo
ovlivnit kvalitu recipientu. Rozsah vlivu na kvalitu povrchové vody je nulový.

Podzemní voda

V rámci normálního provozu nebude podzemní voda, jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního
ovlivněna. Pro potřeby výstavby a následného provozu nebude podzemní voda odebírána, ani čerpána.

Půda

Převážná část pozemků určených k výstavbě je v současnosti stále vedena jako zemědělská půda. Její
využití pro zemědělské účely bude obtížné vzhledem ke stávajícímu stavu (ruderální travní porost na cca
70% území).

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na horninové prostředí bude za normálního provozu zanedbatelný. Jiné přírodní zdroje nebudou
realizací záměru dotčeny ani ovlivněny.

Fauna, flóra, ekosystémy

Pozemek je v současné době z hlediska bioty a ekosystémů pouze částečně funkční (ruderální vegetace,
zemědělská půda, blízkost městské aglomerace a s tím související omezení).

Krajina

Záměr uvedeného rozsahu nemá vliv na krajinný ráz.

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Z hlukového hlediska nevzniká možnost havárií nebo nestandardních stavů, které by mohly mít vliv na
okolí.

Dopravní a jiná infrastruktura

Z dopravního hlediska vzniká pouze běžně akceptovatelné dopravní riziko vzniku dopravních nehod.
Vzhledem k tomu, že nepůjde o těžkou dopravu ani o dopravu nebezpečných věcí, nevzniká významné
riziko potenciálních vlivů na okolí.
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III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE

Potenciální negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů.

Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou zlepšit působení na životní prostředí. Ta jsou
zaměřena zejména na období výstavby takto:

Ovzduší

V období výstavby v suchých dnech doporučujeme zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost.

Povrchové vody

Provozovateli areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště komunikací k
nižšímu znečištění odvádění srážkových vod a tím i jednoduššímu dodržování požadavků provozovatele
kanalizace.

Vzhledem ke svažitému charakteru dotčeného území je třeba zvážit také potřebu povrchového odvodnění
staveniště a odvedení povrchových vod mimo areál staveniště.

Doporučujeme objekt vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných
látek.

Podzemní voda

Za běžného provozu nebude kvalita ani kvantita podzemní vody jakkoliv ovlivněna.

Zvýšenou pozornost ochraně podzemní vody je nutno dbát nejvíce v období výstavby, kdy v daném
prostoru bude přítomna těžká technika. V případě, že by do stavební jámy došlo ke splachu nebo průsaku
většího množství ropných látek, je třeba tuto zeminu okamžitě odtěžit a deponovat na zabezpečené
skládce.

Čerpání pohonných hmot uskutečňovat na místech k tomu určených.

Riziková místa na staveništi vybavit sorpčními materiály pro prvotní likvidaci případného úniku závadných
látek a možné kontaminace horninového prostředí a podzemní vody.

Další opatření se týkají pouze havarijních situací, které jsou zpracovány v podobě havarijních plánů a
opatření v nich uvedená je nutno přizpůsobit zákonným potřebám a doporučením příslušných státních
orgánů.

Opatření k ochraně podzemní vody jsou totožná s opatřeními pro ochranu půdy a horninového prostředí.

Půda

Minimalizovat plochy záborů kvalitnějších zemědělských půd a využít přebytku skrývky ornice z těchto
pozemků pro zahradní a sadové úpravy území, popřípadě pro zlepšení kvality půd na přilehlých
pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O využití ornice rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF.

Horninového prostředí a přírodní zdroje

Pro ochranu horninového prostředí a přírodních zdrojů není třeba přijímat s ohledem na výše podanou
charakteristiku těchto složek životního prostředí žádná mimořádná ochranná opatření.
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Fauna, flóra a ekosystémy

Při provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromů je doporučujeme ochránit odrazníky nebo
bedněním aby nedošlo k poškození kmene u stromů.

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Z hlukového hlediska nejsou navržena žádná opatření, protihluková ochrana je spolehlivě řešitelná. Je
třeba dbát pouze běžných zásad protihlukové ochrany.

V průběhu výstavby je nutno omezit dopravní provoz a provoz hlučných mechanismů v blízkosti stávající
obytné zástavby na denní období, s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin.

Dopravní a jiná infrastruktura

Stavební dopravu je přípustné provozovat pouze v denním období, s vyloučením brzkých ranních a
pozdních večerních hodin. Zároveň je vhodné směrovat stavební dopravu přímo na hlavní komunikace
(silnici II/605), s minimalizací průjezdu obytnými oblastmi.

Archeologie

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
záměru. Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na vytipování
možností vzniku nepříznivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory, ke kterým navíc nejsou odpovídající
podrobné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno
ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

Ovzduší

Pro vyhodnocení imisní zátěže nebylo vzhledem k nízkému emisnímu působení použito výpočtu, při
specifikaci vlivů jsme využili zkušenosti z hodnocení obdobných záměrů.

Voda

Nebyl znám stávající stav odtokových poměrů v území před realizací a po realizaci záměru. Problematika
odvodnění bude podrobně řešena v dalším stupni projektové přípravy stavby.

Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací, získaných od investora záměru, z
vodohospodářských map, z odborné literatury, z platné legislativy a informací poskytnutých pracovníky
Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí. Takto získané znalosti byly doplněny vlastním
terénním šetřením posuzovaného území.

Podzemní voda

Pro potřeby oznámení jsou uvedené údaje dostatečné.

Půda

Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že uvedené údaje jsou postačující pro vyhodnocení vlivu
na půdu. Pro potřeby zpracování oznámení jsou stávající údaje dostatečné.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje

Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje jako dostatečné.

Fauna, flóra a ekosystémy

Území pro výstavbu nevyžaduje žádný další průzkum, terénní rekognoskace, provedená pro potřeby
oznámení je dostatečná.

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková problematika byla řešena na všeobecné úrovni za využití zkušeností z obdobných záměrů,
předpisů na ochranu před hlukem a platných (hlavním hygienikem schválených) Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy.

Dopravní a jiná infrastruktura

Při zpracování dopravní části tohoto oznámení bylo použito údajů projektanta o dopravních nárocích
záměru. Údaje o dopravní infrastruktuře území byly získány z terénního průzkumu, mapových podkladů a
ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2000.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Obr. 1: Situace areálu
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Obr. 2: Situace dotčeného území v územním plánu
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Obr. 3: Lokalita výstavby záměru - Pohled od severozápadu  ve směru od ulice Na Máchovně.

Obr. 4: Pohled na část území  stavby od jihovýchodu.
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Obr. 5: Pohled na území stavby od jihozápadu.

Obr. 6: Pohled na území stavby od jihu.
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II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je vybudování obytného souboru – Na Máchovně. Soubor bude převážně sloužit
k bydlení, pouze malá část bude využita pro občanskou vybavenost. Důvodem vybudování obytného
souboru je rozšíření nabídky bydlení různých kategorií v  Berounském regiónu. Záměr poskytne
plnohodnotné moderní příměstské bydlení s přímým napojením na občanskou vybavenost a infrastrukturu
města. Plocha území určeného k výstavbě je cca 7 ha.

Navrhované bytové domy jsou z hlediska konstrukce a dispozice řešeny jednotně. Jedná se o
stavebnicový dřevěný montovaný systém kanadské firmy Viceroy. Bude se jednat o čtyřpodlažní a
třípodlažní budovy obdélníkového tvaru a několik individuálních rodinných domů. Každý z objektů bude
vybaven parkovací plochou pro vozidla. Celková parkovací plocha je cca 7 892 m2 s parkovacím stáním
pro 189 vozidel + 36 míst v podzemních garážích.

Záměr bude realizován v okrajové části města Berouna. Umístění obytného souboru Beroun – Na
Máchovně je v souladu s územním plánem, který navrhuje zastavění území obytnou zástavbou. V rámci
projektu se počítá s provedením ozelenění a sadových úprav na značné části území záměru dle
koeficientu zeleně závazné vyhlášky města Beroun č. 2/2001.

Zahájení výstavby se předpokládá v posledním čtvrtletí 2004 a předpokládané ukončení stavby je na
počátku roku 2006.

Záměr nevyvolává nadměrné požadavky na vstupy (viz kapitola B.II) a produkuje, včetně očekávané
automobilové dopravy, jen nevýznamné emise do svého okolí (viz kapitola B.III). Stávající stav životního
prostředí v území je stručně popsán v kapitole C.II. a dopady stavby do prostředí a na zdraví obyvatelstva
pak v následující části D.

Podstatné je zjištění, že výstavba a provoz obytného souboru Beroun – Na Máchovně nevyvolá přeslimitní
negativní vlivy na veřejné zdraví, nebude docházet k překračování imisních limitů znečišťujících látek v
ovzduší a vlivy hluku nebudou smyslově postřehnutelné. Realizace záměru nebude vytvářet žádné
negativní vlivy na horninové prostředí, biotu, půdu, podzemní a povrchové vody.

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, či vyloučení nepříznivých vlivů z výstavby a provozu záměru vyplývá zejména z
důsledného dodržování platných zákonných norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Obytný soubor Beroun – Na Máchovně
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C173-04/Z01
Vydání: 01

Strana: 44 z 48

FileName: Oznameni-Beroun6.doc
SaveDate: 09.08.04 8:22

ČÁST H
PŘÍLOHA

I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
byl předán příslušnému úřadu jako samostatná příloha tohoto oznámení.

KONEC 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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