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- automatizovaný imisní monitoring
- benzo(a)pyren
- nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques)
- biocentrum
- biokoridor
- biochemická spotřeba kyslíku
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- číslo jednací
- čistírna odpadních vod
- česká státní norma
- decibel
- zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“ (hodnocení
vlivů na životní prostředí)
- chráněná krajinná oblast
- chráněné ložiskové území
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- katastrální území
- krátká bubnová pec
- krajská hygienická stanice
- provozovatel optické sítě
- krajský úřad
- ekvivalentní hladina akustického tlaku
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- městský úřad
- ministerstvo zdravotnictví
- ministerstvo životního prostředí
- oxid dusičitý
- oxidy dusíku
- nejvyšší přípustná koncentrace
- nadregionální biokoridor
- nadregionální biocentrum
- nařízení vlády České republiky
- odlučovač ropných látek
- přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu
- suspendované částice frakce PM10
- suspendované částice frakce PM2,5
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- Řízení letového provozu

ŘSD ČR
Sb.
SES
SKO
SUPTEL
TNA nebo TNV
TZL
US EPA
ÚSES
VKP
ZCHÚ
ZPF
ZUJ
ŽP

- Ředitelství silnic a dálnic České republiky
- Sbírka zákonů
- systém ekologické stability
- směsný komunální odpad
- provozovatel optické sítě
- těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla
- tuhé znečišťující látky
- Agentura pro ochranu životního prostředí USA
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- základní územní jednotka
- životní prostředí
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Úvod
Navrhovaným záměrem je novostavba obchodního centra na bázi Globus. Na území ČR je
provozováno v současnosti 15 hypermarketů tohoto typu.
V případě Kladna se jedná o výstavbu obchodní centra v souladu s platným územním
plánem v návaznosti na již realizovaná nákupní centra:

Severovýchodně u hranice katastru se ještě nachází nákupní centrum OAZA:

lokalita
záměru
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Popis procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace záměru „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská“ byla zpracována
oprávněnou osobou Ing. Pavlou Žídkovou a byla zveřejněna na informačním systému cenia
STC2157 24. 05. 2018.
Zpracováním posudku k dokumentaci byl příslušným úřadem pověřen RNDr. Tomáš
Bajer, CSc., držitel autorizace ve smyslu §19 zákona.
Dne 19. 7. 2018 vrátil Krajský úřad dokumentaci vlivů záměru „Obchodní Centrum
Kladno, ul. Arménská“ na životní prostředí v k. ú. Kročehlavy, k doplnění.
Požadavky na doplnění či přepracování dokumentace:
1. Doložit aktualizovaný model dopravy (zveřejněná dokumentace žádné dopravně
inženýrské podklady neobsahovala) zahrnující v rámci vyhodnocení kumulativních vlivů i další
relevantní plánované či právě realizované záměry, které by mohly ovlivnit hodnocený
komunikační systém. V dopravním modelu zvážit napojení obchodního centra na kruhový objezd
na křížení ulic Arménská a Unhošťská. Záměr bude na obě ulice napojen také přímo stykovými
křižovatkami.
2. V případě výraznějších změn v nově generované dopravě aktualizovat související studie
vyhodnocující vlivy na imisní a akustickou situaci zájmového území. Vyhodnotit také
kumulativní vlivy s dalšími plánovanými či právě realizovanými záměry
3. Doložit podrobnější řešení nakládání s dešťovými vodami vznikajících z nově
navrhovaných zpevněných a zastavěných ploch obchodního centra a na základě tohoto řešení
vyhodnotit velikost a významnost vlivu na podzemní vody, potenciálně dotčená prameniště a na
povrchové vody (včetně řešení, které souvisí s obnovenou částí koryta Lidického potoka); v
souvislosti s navrhovanými (a v dokumentaci nijak podrobněji popsanými) povrchovými
retencemi zvážit jejich možné využití pro vznik nových biotopů.
4. Podrobněji vyhodnotit vlivy záměru na zemědělský půdní fond.
5. Podrobněji popsat technologii zpracování masných výrobků a dalších zdrojů
znečišťování ovzduší a vyhodnotit jejich vlivy na ovzduší. Zvážit napojení záměru na centrální
soustavu zásobování teplem případně odůvodnit, proč to není možné
ad 1 - v předkládané doplněné dokumentaci zpracován model dopravy s respektováním
aktuálních údajů
ad 2) - součástí doplněné dokumentace jsou nově zpracované rozptylová studie, akustická
studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví
ad 3) - respektováno v doplněné dokumentaci
ad 4) - k záměru vydán souhlas s odnětím zemědělského půdního fondu - v podrobnostech
v textu doplněné dokumentace
ad 5) doplněno v technickém popisu záměru. Investor akceptuje napojení záměru na
centrální soustavu zásobování teplem
Vyjádření k dokumentaci z května 2018 byla v doplněné dokumentaci uvedena v příloze 7
spolu s komentářem zpracovatele doplněné dokumentace.
Při zpracování doplněné dokumentace byly brány z části informace uvedené v původní
dokumentaci, doplněné o zpřesnění záměru dle projektanta a z dílčích projednávání záměru.
Doplněná dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 zákona. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona
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č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana
Lundáková a další.
Doplněná dokumentace byla zpracována 14. 11. 2018, předána na Krajský úřad
Středočeského kraje, zveřejnění na portálu cenia 16. 11. 2018, s termínem akceptovatelných
vyjádření 16. 12. 2018.
K doplněné dokumentaci obdržel Krajský úřad Středočeského kraje celkem 10 vyjádření,
vesměs nesouhlasných.
Pro oznamovatele byly závažné zejména vyjádření Statuárního města Kladno a Magistrátu
města Kladno, odbor životního prostředí.
Oznamovatel se proto rozhodl dokumentaci stáhnout (dopisem z 27. 12. 2018, čemuž
Krajský úřad Středočeského kraje ze dne 7. 1. 2019 vyhověl) a zpracovat dokumentaci novou.
Přesto považuje zpracovatel nové dokumentace za účelné reagovat na podstatné
připomínky uvedené ve vyjádřeních k doplněné dokumentaci.

Reakce na podstatné připomínky uvedené ve vyjádřeních k doplněné
dokumentaci
K doplněné dokumentaci obdržel Krajský úřad Středočeského kraje následující vyjádření:
subjekt

ze dne

samospráva
Statutární město Kladno
Středočeský kraj
státní správa
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství
MŽP, odbor ochrany ovzduší
veřejnost
Kladeňáci.cz, z.s
občan 1
občan 2
občan 3
občan 4

č.j.

17. 12. 2018
14. 12. 2018
4. 12. 2018

OŽP/9117/18
152950/2018/KUSK

14. 12. 2018

MŽP/2018/780/1561

16. 12. 2018
13. 12. 2018
16. 12. 2018
12. 12. 2018
12. 12. 2018

Z důvodu ochrany osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb. - nejsou uvedena jména
osob, které se k dokumentaci vyjádřili.

K jednotlivým vyjádřením:
Statutární město Kladno
Podrobné vyjádření k záměru na 6-ti stránkách.
Vyjádření Statutárního města Kladno bylo vydáno před tím, než oznamovatel seznámil se
záměrem nové vedení města. Na relevantní připomínky je reagováno v textu dokumentace
podloženo nově zpracovanou akustickou studií, rozptylovou studií a hodnocením vlivů na veřejné
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zdraví, a stanovisky Povodí Vltavy s.p., příp. Krajského ředitelství policie ČR. Dokumentace je
doplněna o další přílohy dokladující stávající stav a řešení záměru.
Středočeský kraj:
Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská“ z
důvodu, že v dané lokalitě je nedostatečné řešená dopravní situace.

Dopravní situace v zájmovém území není skutečně ideální. Nárůst frekvence dopravy lze
očekávat i bez realizace posuzovaného záměru. Nově zpracovávaná rozptylová studie prokazuje,
že záměr je akceptovatelný z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší. Nově zpracovaná akustická studie
na základě provedeného měření prokazuje při realizaci kompenzačních opatření dodržování
platných hygienických limitů akustické zátěže.
Záměr ŘSD - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195) zcela nepochybně zájmovému
území z hlediska dopravy ulehčí.
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí
Podrobné vyjádření k záměru na 6-ti stránkách.
Zpracovatel dokumentace a zástupce investora projednal připomínky s vedoucím odboru
životního prostředí v lednu 2019. Relevantní připomínky zahrnuty do textu dokumentace.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Rozptylová studie byla nově zpracována. Stávající imisní pozadí (2013-2017) činí 45,9
µg/m3 - pro 35-tou max. denní hodnotu koncentrace PM10. Podle dokumentace - kap. D.I.2 - byl
konzervativně stanovený max. příspěvek záměru k 36-té max. denní koncentraci PM10 - činí do
0,04 g.m-3. Znamená to, že i po realizaci záměru se budou 36-té max. koncentrace PM10
pohybovat pod hranicí imisního limitu.
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Problematice současného překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren je věnována
pozornost jak ve vlastní dokumentaci, tak v rozptylové studii. Ve čtverci kde má být záměr
realizován je podle ČHMÚ v letech 2013-2017 imisní koncentrace B(a)P 2,4 ng/m3.
Podle nově zpracované rozptylové studie nárůst maxima proti současnému stavu je 0,018
ng/m , cca 1,8 % imisního limitu (1 ng/m3). Při uvažovaném průměrném imisním pozadí kolem 2,4
ng/m3 jsou vypočtené imise minimální. Jak je uvedeno v textu rozptylové studie, podíl dopravy na
celkových imisích BaP je velmi nízký a na překročení imisního limitu nemá doprava (tudíž i nově
vyvolaná) měřitelný vliv.
3

Součástí záměru jsou parkové úpravy - výsadba dřevin, křovin a travní plochy, které lze
považovat za kompenzační opatření k imisní situaci benzo(a)pyrenu a i PM10 a PM2,5. Za další
kompenzační opatření je v dokumentaci uvedené pravidelné čištění komunikací a zpevněných
ploch v období se zvýšenou prašností.
Rozptylová studie byla zpracována na základě současných znalostí o budoucí dopravě, bez
zohlednění záměru ŘSD - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195), které zcela nepochybně
zájmovému území z hlediska dopravy ulehčí a to i z hlediska imisní situace benzo(a)pyrenu.

Povinnost respektovat vyhlášku 294/2005 Sb. v platném znění pro výkopové zeminy
umisťované mimo lokalitu záměru v nově doplněné dokumentaci doplněna.
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V nové doplněné dokumentaci upraveno.

Možnost - jako vedlejší živočišný produkt pro odpad živočišných tkání (zpracování masa)
v dokumentaci uvedena, stejně tak jako povinnost ročního hlášení produkce odpadů a způsobu
nakládání s nimi.

MŽP, odbor ochrany ovzduší
Provozem řešeného záměru může být dle výsledků rozptylové studie dosaženo maximální
hodnoty imisního příspěvku oproti stávajícímu stavu u nejbližšího referenčního bodu u obytné
zástavby u ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v řádu tisícin ng/m3.
U ročních koncentrací PM10 v nejbližším referenčním bodu u obytné zástavby bude
dosažena max. hodnota imisního příspěvku 0,211 μg/m3 a u denních koncentrací PM10 1,59
μg/m3. Zpracovatel rozptylové studie při použití dat z let 2012-2016, uvádí, že v lokalitě mohou
být v současné době překračovány imisní limity pro částice PM10 (24hodinový průměr), těchto
výše uvedených maximálních hodnot však bude dosaženo pouze výjimečně (řádově jednotky dnů
za rok), a to při nízkém výskytu srážek a za krajně nepříznivých rozptylových podmínek.
Příspěvky ostatních znečišťujících látek jsou zanedbatelné. V předmětné lokalitě nebudou
ani po uvedení záměru do provozu překračovány s výjimkou benzo(a)pyrenu žádné imisní limity.
Ze zpracované dokumentace vyplývá, že vliv činností spojených s provozem obchodního centra a
související dopravou na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě není významný.
Upozorňujeme, že v opatření obecné povahy, kterým byl vydán Program zlepšování
kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, byl pro zastavěné území města Kladna stanoven
emisní strop pro silniční dopravu ve výši 75%, podle kterého má dojít na území města Kladna k
poklesu emisí PM10 z automobilové dopravy až o 25% do roku 2020 oproti referenčnímu roku
2011. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při povolování záměrů, které generují nárůst
automobilové dopravy.
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Pro záměr zpracována nová rozptylová studie. Ve čtverci kde má být záměr realizován je
podle ČHMÚ v letech 2013-2017 imisní koncentrace B(a)P 2,4 ng/m3.
Podle zpracované rozptylové studie nárůst maxima proti současnému stavu je 0,018
ng/m3, cca 1,8 % imisního limitu (1 ng/m3). Při uvažovaném průměrném imisním pozadí kolem 2,4
ng/m3 jsou vypočtené imise minimální. Jak již bylo uvedeno v textu rozptylové studie, podíl
dopravy na celkových imisích BaP je velmi nízký a na překročení imisního limitu nemá doprava
(tudíž i nově vyvolaná) měřitelný vliv.
Záměr ŘSD - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195), které zcela nepochybně
zájmovému území z hlediska dopravy ulehčí a to i z hlediska imisní situace benzo(a)pyrenu.
Kladeňáci.cz, z.s
Rozsáhlé a detailní vyjádření na 18-ti stránkách, některé připomínky polemické.
Ze závěru uvádíme:
Stále požadujeme následující kompenzační opatření:
 Parkoviště by mělo být maximálně osázeno zelení, celý jeho povrch by měl zasakovat
srážkové vody a měl by mít světlý povrch, příp. by mělo být řešeno kombinací různých
povrchů. Množství zeleně prezentované v dokumentaci je naprosto nedostatečné. V
Dokumentaci by výsadba zeleně měla být zpracovaná s přednostním zastoupením stromové
zeleně a geograficky původních druhů“.
 Z výsledků rozptylové studie vyplývá zvýšení zátěže obyvatel domů č.p. 2523, 2555, 2546,
2545, 2534, 2549, 2548, 2547, 2551, 2550, 2583, 2582 a 2581 (ul. Polská, ul. Ukrajinská, ul.
Švédská a ul. Na Růžovém poli) prachovými částicemi frakce PM10 a benzo(a)pyrenem.
Požadujeme, aby byla v této souvislosti navržena a realizována opatření, kompenzující
negativní vliv zhoršení kvality ovzduší na zdraví obyvatel uvedených domů. Takovým
opatřením by mělo být vytvoření zeleného pásu podél ulice Arménská s přednostním
zastoupením stromové zeleně v šíři 50 metrů.
 Trváme na tom, aby možnost realizace záměru, vzhledem k předpokládanému nárůstu
dopravy, byla podmíněna vybudováním obchvatu I/61 s odbočkou na Kladno.
 Požadujeme, aby do rozptylové studie byla doplněna reálná data znečištění ovzduší
prachovými částicemi PM10, benzo(a)pyrenem a dalšími znečišťujícími látkami. Pro tyto
účely požadujeme instalaci mobilní měřící stanice s měřícím bodem v blízkosti kruhového
objezdu v ulici Americká-Arménská-Unhošťská. Tímto opatřením bude možno lépe posoudit
vliv znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva přilehlých obytných domů.
 Požadujeme provedení certifikovaného měření hluku v dotčené oblasti a tyto naměřené
hodnoty pak zahrnout do výpočtů v hlukové studii.
 Požadujeme přepracování či doplnění studie dle ČSN 736110 kdy je nutné stavby posuzovat na
období 20 let od zprovoznění tj. rok 2040.
 Požadujeme realizovat odbornou úplnou analýzu kvality těchto vod a co nejpřesněji změřit
jejich vydatnost.
 Požadujeme rozšíření ochranné zelené zóny okolo lesa Bažantnice z 50 metrů na 150 metrů.
Oblast je zdrojem pramenů Lidického potoka, jejichž vydatnost bude záměrem hrubě narušena.
Prameny napájí vodou rybník v Bažantnici a poskytují potřebnou vláhu lesnímu společenstvu.
 Požadujeme, aby veškeré srážkové vody (jakožto srážkové vody s potencionálním znečištěním
z parkovišť s častou výměnou vozidel např. u nákupních center, parkovišť a míst pro odstavení
kamiónů a další obdobné případy) byly vedeny přes dešťovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že
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součástí záměru je také výstavba myčky aut a čerpací stanice PHM, hrozí zde reálné nebezpečí
kontaminace vody.
 Požadujeme za nutné zapracovat do záměru požadavek, aby před zasakováním či vypouštěním
do suchého koryta Lidického potoka prošla tato oplachová voda dvoustupňovým předčištěním.
 Požadujeme, pokud bude realizována kaskáda cca 5-ti drobných rybníčků osázených vodními
rostlinami a dotovaných předčištěnými vodami z areálu OC Globus, takovou úpravu, aby jejich
konstrukce umožňovala čas od času odstranění kontaminovaných usazenin a oddělení pro
případ havárie.
 Požadujeme vytvoření hnízdních příležitostí pro rorýse (Apus apus), který se na lokalitě
vyskytuje. Důvodem jsou jeho snižující se stavy a zvýšená ochrana.
 Požaduje, aby naši zástupci byli seznámeni s konkrétním řešením výše uvedených podmínek a
způsobem jejich zapracování do projektu.
 Žádáme o zařazení tohoto stanoviska v úplném a nezměněném znění do spisové dokumentace
záměru „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská“ v k.ú. Kročehlavy.
Součástí záměru jsou sadové a parkové úpravy - výsadba dřevin, křovin a jejich druhovost
byla navržena dle požadavků příslušného oddělení, odboru životního prostředí Magistrátu města
Kladna. V předkládané dokumentaci je součástí záměru nová výsadba více než 300. stromů.
Pro záměr byl v rámci předkládané dokumentace zpřesněn dopravní model a byla
zpracována nová akustická a rozptylová studie, stejně tak bylo zpracováno nové hodnocení vlivu
záměru na veřejné zdraví.
Dle zákona 289/1995 Sb. (lesní zákon) je stanoveno ochranné pásmo lesa na 50 m.
Navržený areál je ve vzdálenosti více jak 100 m od hranice lesa.
Některé relevantní připomínky jsou již součástí záměru. Problematika zeleně je
v dokumentaci dostatečně dokladována samostatnou přílohou. Problematika nakládání
s dešťovými vodami je odsouhlasena Povodím Vltavy s.p. Znečištění dešťových vod je projekčně
náležitě ošetřeno.
Některá opatření lze považovat za nadstandartní - např. umístění mobilní měřící stanice
kvality ovzduší - měření nemůže zpřesnit stávající údaje (ČHMÚ) o krátkodobých koncentracích
PM10 a údaje o imisním měření benzo(a)pyrenu budou poplatné ročnímu období, ve kterém budou
měřeny. Rovněž tak lze považovat na nadstandartní vytvoření hnízdních příležitostí pro rorýse
(Apus apus) - pokud si najde vhodné hnízdiště v areálu (značně nepravděpodobné) nebude tomu
zásadně bráněno (pokud nebude na závadu jiné činnosti).
Požadavek aby záměr byl podmíněn vybudováním obchvatu I/61 s odbočkou na Kladno týká se jiného subjektu (ŘSD).
občan 1
připomínky k:
aktualizovanému modelu dopravy
výpočet hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru za provozu nákupního
areálu Globus při ul. Unhošťská a Arménská v Kladně - revize 2018 (dále jen „hluková studie“),
zpracovatel RNDr. J. Matěj, 10/2018
k příloze č.3 doplněné dokumentace Rozptylová studie č. E/5179/2018/RS, zpracovatel
Ing. Milan Číhala
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V rámci předkládané dokumentace zpřesněn dopravní model. Zpracována nová akustická
a rozptylová studie, stejně tak bylo zpracováno nové hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
občan 2
připomínky prakticky obdobné jako občan 1
občan 3
připomínky k hluku, ovlivnění kvality ovzduší, doprava
ovlivnění lesoparku Bažantnice
extrémní a nadbytečná koncentrace hypermarketů
V rámci předkládané dokumentace zpřesněn dopravní model. Zpracována nová akustická
a rozptylová studie, stejně tak bylo zpracováno nové hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
Ze zpracované dokumentace vyplývá, že nedochází k ovlivnění lesoparku Bažantnice ani
pramenišť v něm.
Úkolem procesu dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění není posuzování účelnosti
záměru oznamovatele (investora), ale jeho akceptovatelnost z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví.
občan 4
Předkládaný záměr nebere vůbec v potaz pokračující zhoršování stavu klimatu města
Kladna, neboť pokud by tomu tak bylo, tak by v této lokalitě nemohl být takový projekt vůbec
plánován. Jedná se o panenský pozemek, který slouží dosud jako pole a nikdy v minulosti na něm
nebyla žádná zástavba.
Posuzovaná stavba je prioritně zaměřena na obsluhu nakupujících svými osobními vozy
včetně kamionové dopravy, kterou tento typ hypermarketu vyžaduje.
- je zřejmé, že další objekt podobného typu je v této lokalitě zcela nepotřebný a jeho
stavba nebude sloužit ani tak zdejším obyvatelům. Jako především kupujícím ze vzdálenějšího
okolí.
Zastavěním poslední volné plochy v lokalitě se tedy podstatně zhorší jeho vodnatelnost,
(Lidického potoka)
chci upozornit na celkový fyzický a psychický stav obyvatel bližších i vzdálenějších
lokalit města.
požaduji projekt hypermarketu Globus v navrhovaném místě a rozsahu zcela zamítnout.
V dokumentaci je brán v úvahu stávající stav životního prostředí v dané lokalitě a okolí.
Záměr je v souladu s platným územním plánem. Úkolem procesu dle zákona 100/2001 Sb.
v platném znění není posuzování účelnosti záměru oznamovatele (investora), ale jeho
akceptovatelnost z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Součástí záměru je revitalizace Lidického potoka, která v každém případě zlepší stávající
stav.
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V předkládané nově doplněné dokumentaci byly některé informace zpřesněny, byly
zpřesněny projekční podklady, byla zpracována nová akustická studie a rozptylová studie,
provedeno nové hodnocení záměru na veřejné zdraví.
V dokumentaci rovněž z části zohledněn záměr Ředitelství silnic a dálnic - I/61 Propojení
D6 a D7, I. etapa (STC2195), který se posuzovaného záměru dotýká z hlediska ovlivnění vod
Lidického potoka a i odlehčení dopravy v zájmovém území.
Vedení trasy I/61 Propojení D6 a D7, I. etapa je uvedeno na následující situaci:
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Situace přivaděče Kladno:

Předkládaná nová doplněná dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 zákona.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění oprávněnou osobou ve
smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala
oprávněná osoba Ing. Ivana Lundáková, Ing. Jana Michálková a další.
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Část A

Údaje o oznamovateli

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
RENT Group s.r.o.

2. IČ
27358089

3. Sídlo (bydliště)
Nerudova 957/7, 430 01 Chomutov

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. František Bouda, jednatel
U Sadu 247, 431 59 Vysoká Pec
tel. +420 602 529 773
rent@rent-rk.cz
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Část B

Údaje o záměru

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Obchodní Centrum Kladno, ul. Arménská

Zařazení podle přílohy č. 1:
Kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod 110.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od
stanoveného limitu (limit 6000 m2).
Ve smyslu § 22 písm. a) zajišťuje posuzování orgán kraje (v daném případě Krajský úřad
Středočeského kraje).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
zastavěná plocha _objekt obchodního centra

17 111,9 m2

zastavěná plocha _objekt myčky osobních vozidel

392,45 m2

zastavěná plocha _objekt „CNG“

20 m2

parkovací stání

713 p.s.

celkové plochy areálu pro stanovení koeficientu zeleně cca 92 445,45 m2
cca 27 611,4 m2

plochy zeleně pro výpočet koeficientu zeleně

max. výšková úroveň objektů maximální výška staveb 15 m (atika nebo hlavní římsa) s možností
lokálního zvýšení nástavbou (architektonické zvýraznění vstupní části, umístění technologických
zařízení atd.)
čerpací stanice PHM se skladovaným množstvím: podzemní nádrže objemu 2 x 80 m3 benzin
podzemní nádrž objemu 2 x 80 m3 nafta
zásobník 3 m3

čerpací stanice CNG:

Úpravy komunikací a inženýrských sítí „ul. Arménská“:
rekonstrukce ul. Arménské vč. navazujících odstavných pruhů pro osobní vozidla
přemístění dvou zastávek veřejné dopravy včetně nových ostrůvků pro přístřešek
realizace stykové křižovatky Arménská x vjezd od budoucího areálu OC Globus
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rekonstrukce a směrové úpravy navazujícího severního chodníku včetně cyklostezky
zřízení jižního chodníku podél komunikace
přeložky a nová kabelová vedení VN včetně předávací stanice PS 22 Globus
přípojka vodovodu pro budoucí areál OC včetně vodoměrné šachty
úprava stávajícího odvodnění ulice Arménská – rušení stávajících vpustí, instalace nových
vpustí do stávajících přípojek kanalizace
rekonstrukce veřejného osvětlení – demontáž stávajícího osvětlení, instalace nových
osvětlovacích bodů
přeložky, statické zajištění a ochrana dotčených inženýrských sítí, telefonní rozvody
statické zajištění a ochrana stávajícího kabelového vedení „ŘLP“ a KLfree
sadové úpravy - výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch
výstavba horkovodního vedení – napojení areálu a příprava pro napojení navazující
výstavby bytů v jižní části
Kompenzační opatření dle hlukové studie z 03/2019:
Výměna povrchu komunikace v ulici "Arménská" v úseku od nové okružní
křižovatky k napojení na ulici "Na růžovém poli".
Povrch bude generovat minimálně o 1 dB akusticky nižší emise než povrch
stávající komunikace. Bude zajištěna dokonalá rovinnost povrchu včetně
návaznosti na kanalizační šachty, vpusti apod.
Úpravy komunikací a inženýrských sítí „ul. Unhošťská“
pravé připojení areálu obchodního centra z ulice „Unhošťská“ – pravý vjezd do areálu a
pravý výjezd z areálu pro osobní a nákladní dopravu
přemístění zastávky MHD
úpravy odvodnění komunikace v dotčených částech vč. nové kanalizace napojené do
retenčního jezírka v rámci stavby část „E“
statické zajištění a ochrana stávajícího kabelového vedení „ŘLP“, SUPTEL a KLfree
úpravy veřejného osvětlení v dotčených částech
statické zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí
přeložky nadzemního vedení „VN“ „ČEZ distribuce“
prodloužení propustku „Lidický potok“ pod komunikací „Unhošťská“
výměna stávajícího propustku „Lidický potok“ pod komunikací _část „ŘSD“
sadové úpravy - výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch
Rekonstrukce okružní křižovatky „Unhošťská“ x „Arménská“ x „Americká“
rekonstrukce křižovatky včetně drobného posunu včetně napojení na stávající komunikace
zřízení pátého ramene pro napojení areálu obchodního centra
úpravy odvodnění a veřejného osvětlení
úpravy souvisících komunikací pro pěší
přeložky statické zajištění a ochrana dotčených inženýrských sítí kabelové vedení „VN“
„ŘLP“, SUPTEL a KLfree , přeložky telefonních rozvodů, přeložky plynu apod.
sadové úpravy - výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch
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Areál obchodního domu
přeložka stávajícího vedení plynu - severní část areálu
výstavba nového plynovodu pod komunikací v západní části areálu vč. přípravy pro
napojení sousední výstavby
výstavba přípojky plynu pro napojení areálu na plynovod
výstavba horkovodního vedení (centrální zdroj zásobování teplem) – napojení areálu a
příprava pro případné napojení navazující výstavby bytů v jižní navazující části záměru
přeložka stávajících veřejného vodovodu „DN 700“
areálové kanalizace, vodovod, rozvody NN, VN, telefonu a plynu
komunikace a zpevněné plochy
objekt obchodního centra - pro prodej potravinářského a nepotravinářské sortimentu,
včetně restaurace, kavárny, nájemních jednotek a vlastní výroby – řeznictví, pekárna apod.
mycí linka pro osobní automobily včetně doplňkových služeb pro motoristy – vysavač
apod.
čerpací stanice pohonných hmot pro osobní automobily včetně stáčecího místa
čerpací stanice CNG pro osobní automobily
reklamní pylony, informační systém apod.
sadové úpravy _výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch
Úpravy vodní linie „Lidický potok“
Úprava zeleného pruhu v jižní části areálu _kolem stávající vodní linie „LIDICKÝ
POTOK“
Bude provedeno nové tvarování vodní linie s vytvořením retenčně zasakovacích poldrů se
zaústěním odtoku dešťových vod z areálu obchodního centra.
Výstavba výústních objektů do vodoteče.
Výstavba gabionových zdí.
Sadové úpravy _výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch.
Řešení zájmového území v rámci záměru je uvedeno v příloze 1 dokumentace.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Středočeský
Obec: Kladno
Katastrální území: Kročehlavy

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Navrhovaným záměrem je novostavba obchodního centra, čerpací stanice pohonných
hmot, výdejního místa CNG, myčky pro osobní automobily, boxů ručního mytí osobních
automobilů.
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Náplní prodeje hlavního objektu je prodej potravinářského zboží a ostatního doplňkového
zboží (průmyslové, domácí apod.).
V objektu budou umístěny i nájemní jednotky pro drobný prodej, které budou v rámci
zprovoznění objektu pronajaty drobným podnikatelským subjektům. V současné době nejsou
provozovatelé známy. Ze zkušenosti z podobných objektů se dá upřesnit, že se bude jednat o
nájemce např. prodej novin a časopisů vč. tabáku, lékárna, móda, knihy, květiny apod. případně
drobné provozovny potravinářského charakteru.
V hlavním objektu budou umístěny i potravinářské výroby hlavního provozovatele –
pekárna a masné výroby.
Součástí návrhu dispozice objektu je i provoz kavárny a stravovacího zařízení –
restaurace.
Hlavní objekt je navržen jako jednopodlažní s částečným druhým nadzemním podlažím –
cca 25 % zastavěné plochy.
Výškový limit navrhovaného objektu je cca 15 m.
Obchodní centrum je dopravně napojeno ve 3 místech na stávající dopravní systém
v lokalitě:


styková křižovatka „Arménská“ x „areál „OC“ pro osobní a nákladní dopravu



pravé připojení z ulice „Unhošťská“ – pravý vjezd do areálu a pravý výjezd z areálu pro
osobní a nákladní dopravu



připojení pátým ramenem do rekonstruované okružní křižovatky „Unhošťská“ x
„Arménská“ x „Americká“ pro osobní dopravu
Záměry v okolí dle 100/2001 Sb.:

záměr
Zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů Kladno Dřín
– Veolia Využití odpadů, s.r.o.“
Výroba gumárenských směsí
ProPS, s.r.o., závod Kladno
Průmyslový areál Kladno - nové
podání
ČS PH Kladno-Dubí

oznamovatel
Veolia Využití
odpadů ČR,
s.r.o.
ProPS, s.r.o.,

katastr
Dubí u Kladna

Trigema Projekt
Lambda s.r.o.
APH stavby a
technologie
s.r.o.,
Čerpací stanice PHM ČNES, ČNES dopravní
Kladno - Kročehlavy
stavby, a.s.,
Rozšíření stávajícího
Alpiq
špičkovacího a záložního zdroje Generation (CZ)
EKLII, Kladno - Dubí
s.r.o.
I/61 Propojení D6 a D7, I. etapa Ředitelství silnic
a dálnic ČR
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Kladno

příslušný úřad
Krajský úřad
Středočeského
kraje
MŽP OVSS I

Dubí u Kladna

MŽP OVSS I

Dubí u Kladna

Krajský úřad
Středočeského
kraje

Kročehlavy
Dubí u Kladna

mimo jiné
Kročehlavy

Nepodléhá
dalšímu
posuzování

Nepodléhá
dalšímu
posuzování

podléhá
dalšímu
posuzování
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Podlimitní záměry:
záměr
Rozšíření areálu společnosti La
Lorraine Kladno
Stavební úpravy objektu M.
Horákové 2724, Kladno –
výroba smažených
bramborových lupínků

oznamovatel
La Lorraine, a.s.

katastr
Kročehlavy

Nuzava s.r.o.

Kročehlavy

příslušný úřad
Krajský úřad
Středočeského
kraje

Nepodléhá
zjišťovacímu
řízení

Uvedené záměry nejsou v konfliktu s posuzovaným záměrem.
Záměr Ředitelství silnic a dálnic - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195) - zcela
nepochybně zájmovému území z hlediska dopravy ulehčí.
Realizací odvodnění některých částí komunikací uvedeného záměru dojde k posílení toku
Lidický potok.
Dalším možným záměrem je v souvislosti s možnou změnou č. 18 Územní plánu Kladna
- jižně od záměru - od části revitalizace Lidického potoka - územní plán umožnuje výstavbu
obytných domů (plochy smíšené obytné - městské) a východně od záměru - občanského vybavení
(tělovýchovné a sportovní zařízení).
Vlastní posuzovaný záměr respektuje jak předpokládané tělovýchovné a sportovní
zařízení, tak výstavbu obytných domů, - je sice možná technická návaznost těchto záměrů - vlivy
těchto záměrů na složky životního prostředí je však nutno v rámci těchto záměrů považovat jako
nové vstupy do území.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně
srovnání vlivů na životní prostředí
Záměr je navržen z hlediska umístění v jedné variantě, která je současně variantou
navrhovanou. Posuzovaná varianta je výsledkem porovnání variantního řešení předmětného území
a je považována oznamovatelem za variantu konečnou.
Hlavním důvodem pro umístění záměru v této lokalitě je jednak dostupnost volné plochy,
která byla dlouhodobě v územním plánu Kladna zapracována jako plocha pro sport a rekreaci,
aniž by byla pro tento účel využita, a také provedený průzkum kupní síly v území, který podle
podkladů oznamovatele přináší předpoklad využití zastavěných ploch pro zásobování
obyvatelstva základním sortimentem potravin a spotřebního zboží při současném zajištění
dostatečného komfortu nakupování. Výhodou je v tomto směru situování OC při okraji zástavby
Kladna a vhodné dopravní napojení lokality.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
B.I.6.1. Popis technického a technologického řešení záměru
Území určené pro výstavbu záměru se nachází ve městě Kladno, v místní části
Kročehlavy, tedy u jihovýchodního okraje města v lokalitě Růžové pole.
Ze severní a západní části je lokalita vymezena ulicemi Arménská a Unhošťská, za
kterými se nachází smíšená zástavba včetně zástavby bytových domů a obchodních a výrobních
objektů.
Z jižní a východní strany jsou dosud nezastavěné plochy polí a lesa.
Podél jižního okraje plochy protéká vodní linie „Lidický potok“.
Řešení zájmového území v rámci záměru je uvedeno v příloze 1 dokumentace.
Popis objektů realizovaných v rámci záměru
Zemní práce

V rámci zemních prací bude provedeno sejmutí orniční vrstvy. Částečně bude uložena na
mezideponii pro zpětné ozelenění areálových ploch a přebytečná orniční vrstva bude odvezena na
základě smluvního vztahu k uložení na jiné pozemky mimo areál.
Pro možnost sejmutí orniční vrstvy byl vydán souhlas s vynětím pozemků ze „ZPF“.
Ornice bude průběžně ošetřována proti zaplevelení.
Po sejmutí orniční vrstvy bude provedena konečná úprava terénu pro následné provedení
výkopových prací v rámci výstavby jednotlivých objektů.
V rámci areálu bude provedena optimalizace výškového umístění objektu k minimalizaci
zemních prací – ve vztahu k umístění stávajících podzemních vedení inženýrských sítí.
Po provedení hlavních terénních úprav bude provedena úprava zemní pláně pod
komunikacemi a pod vlastními objekty (zpracovatel předpokládá zlepšení vlastností zemin
vápněním).
Areál obchodního centra
Vlastní objekt obchodního centra je navržen dle zvyklostí a požadavků konečného
uživatele a provozovatele – firma GLOBUS.
Objekt má architektonicky výrazný akcent hlavního průčelí budovy se dvěma hlavními
vstupy do objektu, kde ve vztahu ke vstupům budou umístěny i architektonicky výrazná označení
provozovny.
Na objekt navazují parkovací plochy a areálové komunikace pro osobní dopravu a pěší
komunikace. Povrch parkovacích ploch a areálových komunikací bude řešen ve „světlé“ úpravě.
Na východní straně objektu je navržen zásobovací dvůr s vykládacími místy a odpadovým
hospodářstvím.
Vlastní areál je dopravně přístupný pro nákladní a osobní dopravu pomocí páteřní
komunikace navržené v jižní a východní části areálu (napojené na stávající komunikace v ulici
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„Arménská“ a „Unhošťská“) a dále je dopravně napojen na nově rekonstruovanou okružní
křižovatku ulic „Unhošťská“ x „Arménská“ x „Americká“ (v rámci rekonstrukce je navrženo
zvětšení poloměru okružní křižovatky se směrovým vychýlením západním směrem a dále zřízení
pátého ramene pro dopravní připojení areálu obchodního centra).
V jižní části areálu obchodního centra jsou navrženy služby pro motoristy – čerpací
stanice PHM, výdejní místo CNG, mycí centrum pro osobní automobily – mycí linky a boxy
ručního mytí. Areál pro motoristy je navržen pro osobní dopravu, mimo zásobování ČS PHM –
stáčecí místo PHM.
Výškové řešení areálu je navrženo s ohledem na nutnost připojení areálu ve třech místech
na stávající komunikace v lokalitě
ulice „Arménská“
ulice „Unhošťská“
okružní křižovatka ulic „Unhošťská“ x Arménská“ x Americká“
Podélné sklony komunikací v rámci areálu budou navrženy s max. sklonem do cca 5%
spádu s ohledem na charakter terénu
Příčné sklony na parkovacích plochách budou navrženy max. do 2%.
Zpevněné plochy v rámci areálu budou odvodněny pomocí uličních vpustí a
odvodňovacích žlabů, svedených přípojkami do areálové kanalizace.
Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch, komunikací parkoviště a zásobovacího
dvora budou vyčištěny na odlučovačích ropných látek (max. NEL 0,1 mg / l).
Dešťové vody z páteřních komunikací na východní a jižní straně areálu není navrhováno
čistit na odlučovačích ropných látek – jedná se o komunikace bez možnosti parkování.
Dále budou dešťové vody svedeny společně s čistými dešťovými vodami ze střech objektů
do podzemních retenčních objektů, které budou zajišťovat navržený řízený odtok vod z areálu.
Část dešťových vod bude zasakována v lokalitě – vsakovací otevřené venkovní nádrže
v severovýchodní části areálu a v jihovýchodní části areálu.
Ostatní dešťové vody budou vypouštěny do upravené vodní linie „Lidického potoka“.
V rámci návrhu je celá délka vodní linie podél areálu navržena k úpravě. Bude vytvořen systém
otevřených mělkých vsakovacích poldrů s výsadbou rostlin. Zde se budou vody zasakovat a
částečně budou odtékat dále korytem vodní linie „Lidického potoka“.
Část dešťových vod (čisté dešťové vody ze střechy objektu) bude jímána do podzemní
nádrže a dále bude využívána k zálivce zelených ploch v rámci areálu.
Část dešťových vod z parkoviště se bude zasakovat přímo v místě – podél obrub jsou
v některých místech parkovací stání navržena v provedení ze zatravňovacích dlaždic BEST
KROSO.
Dešťové vody nebudou vypouštěny do kanalizace.
Předběžná skladba objektů obchodního centra


vlastní objekt obchodního centra



objekt mycího centra osobních automobilů



objekty ručního mytí osobních automobilů
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ČS PHM včetně výdejních stojanů, technologie, boxů obsluhy apod.



výdejní místo CNG



označení provozovny a informační plochy v areálu – pylon výšky 14 m s osvětlenými
plochami označení provozovny, osvětlené označení provozovny v rámci objektu,
osvětlené informační pylony ČS PHM, infomační systém na parkovišti a v areálu apod.



komunikace, zpevněné plochy apod.



dopravní značení komunikací – svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení (na
parkovacích plochách bude preferována „přednost zprava“



přípojka vodovodu napojená na veřejný vodovod v ul. Arménská vč. vodoměrné šachty
umístěné již na pozemcích areálu



areálový vodovod zajišťující připojení objektů na pitnou vodu, v rámci areálového
vodovodu budou rozmístěny nadzemní požární hydranty (1x A100 + 2x B75)



rozvod užitkového vodovodu v areálu s dotací vody z podzemního zásobníku vody na
zálivku (umístěno u jihovýchodního rohu objektu)



splašková kanalizace areálu gravitační, vody z tukových provozů v objektu budou
vyčištěny na odlučovačích tuků. Splaškové vody budou napojeny do veřejné kanalizace
v západní straně areálu – s ohledem na výškové poměry budou splaškové vody
přečerpávány do zklidňovací šachty a následně budou gravitačně odvedeny do veřejné
kanalizace



areálová dešťová kanalizace včetně podzemních retenčních nádrží
Dešťové vody ze zpevněných ploch parkovišť a zásobovacího dvora budou vyčištěny na
odlučovačích ropných látek s max. obsahem NEL 0,1 mg/l.
Dešťová voda bude likvidována částečně zasakováním ve dvou otevřených poldrech
(otevřená infiltračně retenční nádrž je navržena jako přírodní s opevněním kamennou
dlažbou do max. hladiny, břehové partie budou ozeleněny travou).
Další likvidace dešťových vod je retenováním a vypouštěním řízeným odtokem do vodní
linie „Lidického potoka“, kde se bude voda částečně zasakovat v mělkých otevřených
poldrech (kaskádovitě za sebou umístěných) a zbytek vod bude odtékat z lokality stávající
vodní linií „Lidického potoka“. Max. odtok touto vodní linií z areálu je navržen ve výši 10
l/s.
Dle předběžného inženýrsko geologického průzkumu je zasakování celého množství
dešťových vod v lokalitě možné.



přípojka plynu a areálový plynovod
Napojeno na přeložený stávající plynovod vedený v severní části areálu obchodního centra
podél stávající komunikace v ulici „Arménská“.
Areálový plynovod bude veden ke vstupům do jednotlivých objektů, nikám na fasádách
objektů, kde budou osazeny HUPy, regulační řady STL/NTL a případně podružná
nízkotlaká měření spotřeby plynu.



Připojení areálu na rozvod elektro, rozvody elektro v areálu
Připojení na veřejný rozvod elektro je navrženo ze severní strany za komunikací v ulici
„Arménská“ – kabelové vedení „VN“ „ČEZ distribuce“, 22 kV.
Vedení „VN“ bude zakončeno v předávací stanici „VN“ na pozemku areálu. Zde je
navrženo i umístění měření spotřeby elektro.
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Dále bude pokračovat areálové vedení „VN“ do hlavního objektu obchodního centra, kde
je navržena trafostanice (předpokládá se využití traf suchých, alternativně olejových).
V rámci areálu budou dále provedeny rozvody elektro „NN“ k ostatním objektům.
Předpokládaný rezervovaný příkon činí cca 1949 kV.
V objektu jsou navrženy transformátory 2x 1250 kVA.
Dále bude instalován náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát s výkonem 750
kVA.


Telefonní a slaboproudé rozvody
Podle potřeb vybavenosti jednotlivých objektů budou v dalším stupni projektové
dokumentace řešeny slaboproudé rozvody telefonních rozvodů, EPS, EZS, případně STA
a domácích telefonních rozvodů a i síť rozvodu datového systému, nebo případně
požadovaného přenosu dat.
Napojovací místo na veřejný rozvod telefonu je po dohodě se správcem stanoveno na
stávajícím podzemním vedení ve východní části areálu – u komunikace v ulici
„Unhošťská“.



Areálové venkovní osvětlení
V dalším stupni projektové dokumentace bude podrobně zpracován projekt osvětlení
obslužných komunikací, parkovišť, manipulačních a zásobovacích ploch a chodníků
souvisejících s areálem Globus.
Součástí projektu bude výpočet osvětlení uvažující navržené a v realizaci použité zdroje
osvětlení.
Areálové osvětlení areálu navržené s ohledem na minimalizaci světelného znečištění.



Terénní a sadové úpravy
Budou řešit jak ozelenění parkovacích ploch, tak zejména zeleň podél upravené vodní
linie „Lidického potoka“ a podél severní hranice areálu.
Výběr dřevin bude podle možnosti korespondovat se zelení místní provenience.
Severní alej podél komunikace „Arménská“ bude navržena s ohledem na zvýšenou
schopnost zachycení prachu.
Návrh zeleně ve vlastním areálu bude proveden s ohledem na zachování bezpečnosti
dopravy, budou voleny druhy dřevin s možností růstu ve zpevněných plochách. V rámci
možností budou navrženy stromy s velkou korunou s ohledem na snížení tepelné zátěže.
Návrh dřevin kolem upravené vodní linie „Lidického potoka“ bude respektovat „lokální“
dřeviny „přírodního“ charakteru.

Objekt obchodního centra GLOBUS
Stavební část
Dispoziční řešení:
Jedná se o objekt obchodního centra, který zajišťuje prodej potravinářského i
nepotravinářského zboží, potravinářské výroby (pekárna, řeznictví …), prodej doplňkového zboží
koncesionářským způsobem (pronájem prodejní plochy drobným podnikatelským subjektům),
služby restaurační a kavárenské apod.
Součástí objektu jsou i veškeré potřebné plochy skladové, sociální zázemí (zákazníci a
personál) a plochy potřebného technického vybavení.
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Objekt je navržen obecně v převážné části plochy jako jednopodlažní, cca 25% plochy
podél severní a východní hrany objektu je dvoupodlažní.
Běžná výška objektu je cca 10 m, dvoupodlažní části mají atiku ve výšce cca 12 m, max.
výška objektu nebude přesahovat hodnotu 15 m nad úroveň upraveného terénu.
V 1. NP jsou navrženy dva vstupy do objektu pro zákazníky na západní straně a několik
vstupů pro zaměstnance a zásobování.
Největší část půdorysu zaujímá prodejní plocha hypermarketu a nájemní plochy pro
jednotlivé prodejce. Pro veřejnost dále bude sloužit restaurace a kavárna.
Zázemí je tvořeno pekárnou a cukrárnou, řeznictvím, přípravnou lahůdek a kuchyní pro
restauraci a kavárnu. Všechny tyto provozy mají své chladírny a mrazírny a sklady a místnosti pro
odpady.
V návaznosti na prodejní plochu je navržen sklad zboží s chladírnami a mrazírnou.
Dále jsou v objektu navrženy kanceláře pro jednotlivé provozy a ostrahu, úklidové
místnosti, šatny a sociální zařízení.
Součástí zázemí jsou rovněž technické místnosti jako strojovny, rozvodny, náhradní el.
zdroj apod.
Pro zásobování je mimo veřejnou část objektu navrženo propojení skladového a
technického zázemí objektu na zásobovací dvůr. Zde jsou navržena vykládací místa pro zboží,
kontejnery na odpad apod.
Z boční strany (východní část objektu) přiléhá k objektu krytý venkovní sklad.
Ve 2. NP je navrženo převážně zázemí pro zaměstnance a technické místnosti. Jedná se o
sklady, kanceláře, kuchyňky, šatny a umývárny, toalety a úklidové místnosti.
Stavebně – technické řešení:
Na základě geologického průzkumu je navrženo založení na velkoprůměrových pilotách
s kalichy, do kterých budou vetknuty železobetonové sloupy.
Konstrukční systém objektu je navržen jako prefabrikovaný, železobetonový skelet.
Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořena filigránovými deskami uloženými na soustavě
průvlaků a trámů.
Střešní konstrukce bude tvořena betonovými vazníky a vaznicemi, na kterých budou
uloženy trapézové plechy s tepelnou izolací a hydroizolací.
Prostorové ztužení objektu bude zajištěno tuhými jádry z železobetonových stěn a
prefabrikovaných schodišťových podest a ramen a systémem obvodových ztužidel.
Obvodový plášť a obvodové stěny budou provedeny v kombinaci různých materiálů.
Obvodové stěny jsou navrženy jako železobetonový sendvičový panel s vloženou tepelnou
izolací z extrudovaného polystyrenu a povrchem s hladkou pohledovou úpravou.
Obvodový plášť pak bude proveden s kompaktních sendvičových panelů s povrchem z
hladkého pozinkovaného plechu nebo omítkou se speciální úpravou.
Okenní a vstupní otvory do objektu budou vyplněny fasádními hliníkovými prosklenými
stěnami či okny s hliníkovým rámem. Veškeré prosklené části budou zaskleny izolačním
dvojsklem.
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy částečně betonové s funkcí ztužujících stěn, ostatní pak
zděné, sádrokartonové, případně z izolačních mrazírenských a chladírenských PUR panelů.
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Vnitřní konstrukce podlah jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností.
Nosná vrstva bude navržena jako železobetonová (vyztužená vázanou výztuží) deska,
alternativně jako deska drátkobetonová. Deska bude provedena na zhutněné podloží a štěrkové
vrstvy.
Vrchní podlahová konstrukce bude navržena dle účelu jednotlivých místností, většina
bude navržena z povrchu z keramické, alternativně betonové dlažby.
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny vápennou štukovou omítkou – zděné
konstrukce, nebo budou instalovány obklady. Plochy z pohledového betonu budou bez povrchové
úpravy (bez omítky).
Stěny z pohledového betonu i omítnuté zdivo budou opatřeny vesměs omývatelnými
nátěry a keramickými obklady.
Sádrokartonové příčky budou opatřeny nátěrem dle technologických pravidel dodavatele,
či obloženy keramickým obkladem.
Na fasádě a před vchody do objektu budou osazeny doplňkové konstrukce vstupů, markýz
a reklamních prvků.
Střešní plášť je navržen z PVC folie, kotvené k trapézovým plechům.
Ve vybraných místech bude na střeše objektu umístěna „zelená střecha“ – extenzivní
zeleň. Na separační vrstvu bude umístěna „nopová folie“ a vrstva substrátu s výsadbou „alpských“
skalniček.
Ostatní plocha střechy budou tvořeny PVC folií světle šedého barevného odstínu.

Technologická zařízení pekárna a cukrárna

Navržená pekárna a cukrárna slouží výhradně pro potřeby velkoprodejny a veškerá
produkce je okamžitě transportována k prodeji. Ke krátkodobému skladování polotovarů a
hotových výrobků před transportem slouží v cukrárně chladírenské stoly a chladírna. Suroviny,
které nevyžadují chlazení, budou uskladněny v samostatném suchém skladu.
V pekárně se bude péci chléb, pečivo, koláče a koblihy, v cukrárně se budou plnit dortové
korpusy krémy, které budou vyrobeny z hotových směsí.

Technologická zařízení vybavení gastronomie

Restaurace se samoobslužným provozem slouží k občerstvení zákazníků, eventuálně
personálu prodejny. Podávat se budou teplá i studená jídla a nealkoholické nápoje.
Systém prodeje je samoobslužný, jde o volný výběr jídla a pití. Studená a teplá jídla
budou expedována přes výdejní linku obsluhou restaurace.
Provozní kapacita: cca 400 jídel denně (bud upřesněno v dalším stupni v rámci
požadavků konečného uživatele objektu)
Suroviny budou naskladňovány přes příjmový prostor. Po přejímce budou rozděleny podle
druhů do příslušných skladových prostorů.
Teplá kuchyně
Studená kuchyně
Příprava dresinků odpadá – budou dodávány hotové.
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Zelenina na saláty bude dodávána v PE pytlích.
Bude zde prováděna kompletace jednoduchých sendvičů určených k okamžité spotřebě.
Kavárna
Umývárna nádobí
Bude zde odděleně prováděno mytí skla, stolního a ostatního nádobí.
Chladírna odpadů
Provozovatel bude smluvně zajišťovat pravidelný odvoz organického odpadu a tuků, který
bude uložen v samostatné chlazené místnosti. Ostatní odpad bude průběžně likvidován odvozem
na skládky nebo do sběren.
Technologická zařízení v tomto projektu zajistí potřebné uložení potravin a přípravu
teplých a studených pokrmů v předpokládané kapacitě. Veškerá technologická zařízení budou na
úrovni běžných evropských standardů.

Technologická zařízení řeznictví a výroba uzenin

V řeznictví se maso bourá, upravuje pro prodej v prodejně a pro další zpracování v
kuchyni.
Dále se z něj vyrábí hotové výrobky (většinou uzeniny) pro přímý prodej.
80 % masa a masných výrobků se prodá tentýž den.
Porážka není instalována, dovážejí se hotové čisté půlky k rozbourání.
Parametry provozu

cca 5 ks hovězího dobytka za týden
cca 100 ks prasat za týden

Členění prostoru
1.
bourárna
2.
masná výroba
3.
prodejní část
4.
sociální prostory
5.
příjem zboží a surovin
Provozní řešení bude specifikováno v následné projektové dokumentaci.
Součástí masné výroby je uzení. Vlastní uzení je prováděno v typových komorách
s vývinem umělého kouře z tekutého prostředku. Plyny v komoře uzení cirkulují a jsou
vypouštěny do venkovního prostředí jen při odvětrání komory, přičemž odpadní plyn je
standardně vybaven odlučovačem pachových látek.

Zdravotechnika

Přípojka vody bude přivedena ke vstupní šachtici, kde bude osazen hlavní uzávěr objektu.
Odtud bude vedeno hlavní rozvodné potrubí po celém objektu, jedna větev pro řeznictví,
sklady a pekárnu a šatny, druhá větev bude zásobovat veřejné WC, část s restaurací a
hygienickými zařízeními, prostory pro nájemce a šatny ve 2.NP.
Pro příležitostné venkovní nájemce budou vyvedeny výtoky s protimrazovou úpravou na
vnější fasádu.
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Pro venkovní část oddělení zahrady bude v zemi přivedena voda k výtokovému ventilu.
Tato část se bude na zimu vypouštět.
Příprava teplé vody bude prováděna samostatně pro část s řeznictvím s pekárnou a
samostatně pro část s restaurací.
Pro oddělení řeznictví, pekárny a hygienická zařízení v této části objektu je navržen
zásobníkový ohřívač s objemem 5000 l.
Pro restauraci a hygienická zařízení v této části se bude teplá voda připravovat v
zásobníkovém ohřívači o objemu 500 litrů. Rozvod bude proveden s cirkulací s využitím
termoregulačních ventilů na jednotlivých větvích tak, aby byla zajištěna teplá voda na všech
odběrných místech.
U umyvadel v hygienickém zařízení ve skladu, v kanceláři skladu apod. budou
instalovány malé elektrické 5 litrové zásobníkové ohřívače.

Vytápění a další spalovací zdroje

Vytápění objektu bude řešeno teplovodními CZT jednotkami, zdrojem tepla bude napojení
na CZT Kladno a dále plynový ohřívač vody Quantum Q7C-120-500 na zemní plyn.
Mycí linka bude osazena dvěma elektrokotli o celkovém výkonu cca 90 kW.
Dalšími spalovacími zdroji jsou pece v pekárně a řeznictví:
Pekárna
4x Rotační pec ROTOTHERM REC 1020, model H

87 kW

2x Etážová pec MATADOR MD 190 C 53

122 kW

Řeznictví
4x Plynový varný kotel FESSMANN typ Nova 300L gas (nepřímý ohřev) 35,8 kW
5x Udicí a varná komora FESSMANN T3000 1W 624 NBW gas s frikčním vyvíječem
kouře „RR325“ 37 kW
Ohřev vzduchu plynovým hořákem „HERMANN“. 1x odkouření plynového hořáku, 1x
odkouření pracovní komory.
V objektu bude dále instalován záložní zdroj elektrické energie – chod pouze při výpadku
elektro a v případě pravidelných zkoušek a revizí.
Vzduchotechnika
V jednotlivých provozech budou instalována vzduchotechnická zařízení využívající teplo
na dohřev (případně vytápění z teplovodních jednotek).
Některé provozy jsou větrány podtlakově, např. hygienická zázemí.
Chlazení lokálních prostor (s výjimkou prodejních ploch Globus) bude řešeno splitovými
jednotkami.
Chlazení prodejních prostor:
Zdrojem chladu bude kompaktní zařízení chiller o chladícím výkonu cca 689 kW.
Navržený chiller má 8 výkonových stupňů. Toto zařízení bude zajišťovat vychlazení akumulační
nádrže až na +5°C.
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Z akumulační nádrže bude chladná voda rozváděna k jednotlivým distribučním jednotkám
uvnitř objektu.
„ČS PHM“, výdejní místo „CNG“, „mycí linka osobních automobilů“, ruční mytí osobních
automobilů
ČS PHM + drobné objekty
Technologické řešení
Technologické zařízení slouží k příjmu pohonných látek (PHM), tj. motorové nafty a
benzínů z automobilové cisterny, uskladnění PHM v podzemních ocelových nádržích a
výdej PHM pomocí výdejních stojanů na zastřešeném manipulačním prostoru. Zároveň je
zde k dispozici bezodtoková nádrž pro sběr úkapů z manipulační plochy. Na čerpací
stanici bude uplatněn samoobslužný prodej PHM.
Dalším výdejem je výdej „CNG“ – samostatné výdejní místo s technologickým
kontejnerem vč. nádrže na „CNG“.
Jedná se zde o několik objektů
pokladny
Dva typové kontejnery pro pokladní instalované u výjezdu z ČS PHM.
Opláštění ze sendvičových panelů s vloženou tepelnou izolací. Osazení na betonový
základový blok. Vytápění pomocí elektrických přímotopných panelů. Chlazení bude
zajištěno splitovou jednotkou, která v přechodném období bude sloužit také pro vytápění.
Větrání bude zajištěno přirozené, okny.
Přípojka vody pro pokladny bude zavedena do kontejneru v oblasti umyvadla, kde budou
připojeny zařizovací předměty. TUV pro umyvadlo je připravována elektrickým
průtokovým ohřívačem TUV 4 kW. Odpadní voda bude napojena do splaškové
kanalizace. Dešťové vody budou svedeny na terén.
zastřešení výdejních míst
Zastřešení na ocelových sloupech vetknutých do základových patek, střešní konstrukce
bude tvořena ocelovými příhradovými nosníky, opláštění pomocí trapézových plechů,
střešních desek a PVC folie.
Dešťové vody budou svedeny pomocí střešních žlabů a vtoků do areálové dešťové
kanalizace.
K plnění automobilů budou sloužit 6 oboustranných výdejních stojanů.
Součástí dodávky bude osazení ručních hasicích přístrojů na sloupu u každého
výdejního stojanu.
manipulační plocha výdeje a stáčení PHM
Betonová pojezdová deska odolná ropným produktům, spádovaná do odvodňovacího
žlabu se zabezpečením proti úniku ropných látek.
Oblast manipulační plochy bude přesně vymezena obvodovým žlabem, např.
betonový štěrbinový žlab, alternativně Accodrain. Pro sběr úkapů z manipulační
plochy bude sloužit krajní komora jedné z nádrží na benzín nebo naftu – velikost
cca 10 m3. Bude vybavena ocelovou šachtou 1200 x 1200 mm s vodotěsným
poklopem. V šachtě úkapové jímky bude napojeno čidlo kontroly meziplášťového
prostoru celé nádrže a případná porucha bude okamžitě akusticky nebo opticky
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hlášena. Nashromážděný odpad z této jímky bude předáván oprávněné osobě jako
odpad.
výdejní místo CNG
Zemní plyn bude stlačován ve stlačovací stanici do zásobníku 3000 l a u jednoho
výdejního stojanu vydáván do nádrží vozidel.
cenové pylony (totemy) s výškou 7 m
ostatní drobné stavby (např. venkovní vysavač nečistot a prachu, kanály pro svedení
úkapů v prostoru výdejních stojanů, stožáry VO a základy pro tyto stožáry, apod. Dále je
součástí drobných objektů dodávka a osazení vysavače, kompresoru a oklepávače koberců
na servisních ostrůvcích parkoviště apod.
úložiště PHM – podzemní nádrže (4 ks)
Čtyři ocelové dvouplášťové nádrže (4 x 80 m3).
Nádrže na pohonné hmoty budou umístěny v zelené ploše do připraveného výkopu
na železobetonovou desku na ocelových sedlech.
Nádrže budou vnitřně dělené tak, aby byla maximálně využita jejich kapacita pro
jednotlivé druhy PHM (předpoklad 2x 80 m3 benzíny, 2x 80 m3 nafta).
V jedné nádrži bude oddělený prostor 10m3 pro potencionálně znečištěné dešťové
vody a oddělený prostor 5 m3 pro úkapy.
Nádrže budou vybaveny plovákovými spínači s akustickým signálem plnění a
budou vybaveny v souladu s požadavky legislativy v ochraně ovzduší.
Třída nebezpečnosti hořlavých kapalin je stanovena dle ČSN 65 0201 nebezpečnosti

I.

třída

Minimální vzdálenost mezi nádržemi dle ČSN 65 0201 bude 0,8 m. U všech nádrží
bude po dopravení na stavbu před uložením do výkopu jiskrově odzkoušena izolace.
Tato izolace se provádí strojně už při výrobě nádrží.
Nádrže budou uloženy pod terénem mimo pojezdovou plochou čerpací stanice.
Nádrže budou opatřeny celkem víky a plechovými šachtami s vodotěsnými
ocelovými poklopy.
Nádrže budou vybaveny integrovaným monitorovacím systémem např. VeederRoot. Pro sledování stavu média v nádrži bude v každé samostatné komoře nádrže
osazena palivová sonda. Sonda bude půdorysně vzdálena minimálně 1 m od
vyústění plnícího potrubí. Tato podmínka se v praxi řeší vybočením plnícího potrubí
v komoře nádrže.
K indikaci mezipláště nádrže bude použito čidlo kapalné fáze. Umístěno bude v
nejnižším bodě mezipláště nádrže.
Ze šachty nádrže bude skrz nádrž do nejnižšího bodu mezipláště protažena trubka
DN 40. Touto trubkou bude čidlo zasunuto do mezipláště.
Pro sledování meziplášťového prostoru sacího a stáčecího potrubí je opět použito
čidlo kapalné fáze. Mezipláště budou napojeny na sběrné potrubí které je vyústěno
do sběrné nádoby. V této nádobce bude osazeno čidlo. Každá komora bude mít
vlastní sběrnou nádobku s čidlem.
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Stáčecí místo
Stáčecím místem se rozumí místo, ve kterém dochází k napojení cisterny na plnící
armaturu a rekuperaci. Tyto armatury jsou umístěny v podzemní ocelové svařované
stáčecí šachtě.
Nádrže budou opatřeny následujícími armaturami
Armatura plnící DN 80 je napojena na stáčecí potrubí a je opatřena mechanickým
ventilem, který chrání nádrž před přeplněním.
Armatura tlaková DN 40, která bude napojena na tlaková čerpadlo.
Armatura odkalovací DN 50.
Armatura odsávání par DN 50 slouží zároveň jako armatura odvzdušnění.
Potrubí zpětného zplynování DN 50 je vzájemně propojeno a vede jako jedno
potrubí do stáčecí šachty. Potrubí je ukončeno neprůbojnou pojistkou rohovou. Při
plnění nádrže médiem z cisterny se zároveň cisterna napojí na koncové šroubení a
přímo odsává benzínové páry, takže nedochází k žádnému úniku par do ovzduší.
Benzínové nádrže jsou odvětrány samostatným větracím potrubím, které je
ukončeno neprůbojnou pojistkou koncovou s podtlakovým a přetlakovým ventilem.
Ta zabraňuje při běžných tlacích v nádrži úniku par do ovzduší. Při výjimečně
velkých tlacích par v nádržích se však otevře. Zároveň tato plamenojistka s
podtlakovým a přetlakovým ventilem zabraňuje při nasávání par z nádrže do
cisterny vnikání vzduchu do tohoto systému.
Výdechy odvzdušňovacího potrubí budou umístěny 3 m nad okolním terénem,
zhruba uprostřed mezi nádržemi PHM.
Zpětné zplynování benzínových par od výdejních stojanů bude napojeno na jednu
nádrž. Rekuperace bude v každém stojanu opatřena antidetonační pojistkou.
Stojany pro benzíny budou osazeny tankovacími pistolemi, koaxiálními
dvoukomorovými hadicemi a přídavným potrubím uvedeny do určené nádrže.
Tímto opatřením bude v systému probíhat rekuperace 1. i 2. stupně a celý systém a
koloběh zpětného zplynování par bude uzavřen tak aby do ovzduší nemohly unikat
žádné páry. Tak bude vyhověno všem předpisům o ochraně ovzduší a životního
prostředí.
Na příjezdu ke stojanům ČS PHM nebo v jejich blízkosti bude umístěna výrazná
tabule pro veřejnost s upozorněním na pistole se zpětným odvodem par a nutnost
jejího zasunutí co nejhlouběji do hrdla.
Stáčení PHM do nádrží probíhá přes společnou stáčecí šachtu samostatným
stáčecím potrubím. Stáčecí potrubí je navrženo ocelové dvouplášťové DN 80/100.
Stáčení PHM z cisternových vozidel se provádí hadicí, která se napojuje na koncové
šroubení stáčecího potrubí, které pokračuje do plnící armatury jednotlivých nádrží.
Při stáčení benzínů se cisterna napojí druhou hadicí na koncové šroubení potrubí pro
odsávání par, opatřené plamenojistkou, které je pro všechny benzíny společné.
Mycí linka osobních automobilů
Jedná se o jednopodlažní budovu s výškou cca 4,5 m. Uvnitř budovy se nachází vlastní
mycí hala s potřebným technologickým zázemím, sklad, kancelář a sociální zařízení pro
personál. Sociální zázemí bude k dispozici i pro obsluhu ČS PHM.
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Svislé nosné konstrukce budou založené na základových pasech z prostého betonu.
Vlastní budova je tvořena dvojlodní halovou ocelovou konstrukcí.
Střední stěna, oddělující vzájemně mycí linku a technologické zázemí je betonová.
Střecha mycí haly je pultová, tvořená trapézovým plechem, na kterém bude uložena
tepelná izolace a hydroizolace.
Konstrukce podlahy je ve spádu cca 0,7% z důvodu použité technologie mycí linky - z
důvodu nevyjíždění aut z posuvného pásu. Provedena bude z drátkobetonu.
Opláštění budovy je tvořeno tepelněizolačními stěnovými sendvičovými panely (PUR),
které budou na venkovní i vnitřní straně z oboustranně pozinkovaných a lakovaných
plechů s vrchním polyesterovým lakem.
Podél budovy je proveden dle požadavku investora betonový sokl o výšce 500 mm.
V objektu se budou dále nacházet tato technická zařízení
kanalizace splašková
Do splaškové kanalizace budou odvedeny odpadní vody z hygienického
zázemí myčky osobních vozidel.
Do splaškové kanalizace objektu bude též zaústěn přepad z chemické
čistírny mycích vod, která je součástí technologie myčky aut.
Přepad bude zaústěn přes odlučovač ropných látek (chemická čistírna
mycích vod má uzavřenou recirkulaci mycí vody, přepadem jdou
přebytečné vyčištěné vody).
Výrobce koalescenčního odlučovače s uzávěrem garantuje na výstupu
hodnotu NEL < 1 mg/l.
Před zaústění do šachty areálové splaškové kanalizace bude na potrubí
osazena revizní šachta pro možnost kontrolních odběrů.
kanalizace dešťová
Do dešťové kanalizace jsou svedeny dešťové vody ze střechy objektu.
Dešťové vody budou odváděny klasickým gravitačním způsobem, střešní
vtoky budou použity podle skladby střešní konstrukce.
Z objektu vyúsťují dešťové svody, které odvádějí dešťovou vodu od
gravitačních odpadů do čisté areálové dešťové kanalizace.
vnitřní vodovod
Přípojka vodovodu pro myčku aut bude dovedena před hlavní uzávěr ve
skladu myčky. Vnitřní rozvod v objektu mycí linky je uložen na roštech
pod stropem objektu. Z hlavního rozvodu jsou napojeny zařízení mycí
linky, ručního předmytí WAP, zařízení ČOV, kotelna a sociální zařízení
mycí linky.
Ohřev vody pro sociální zařízení mycí linky je zajištěn elektrickým
akumulační ohřívačem EAO o objemu 120 l. V sociálním zařízení je
napojen sprchový kout, umyvadlo a WC kombi.
vytápění objektu
Objekt myčky aut bude vytápěn instalovanou elektrickou jednotkou o
jmenovitém výkonu do 60 kW, která bude zásobovat teplonosným mediem
radiátorovou a saharovou větev otopného systému.
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provoz recyklační čistírny
Voda vyprodukovaná při mycím procesu je odváděna po vyspádované
podlaze mycí plochy do sběrného kanálu a odtud dále do systému
sedimentačních jímek. V sedimentačních jímkách dochází ke gravitačnímu
odloučení mechanických nečistot. Z koncové – sací části sedimentačních
jímek je voda odebírána čerpadly a dopravována přes pískové filtry do
zásobníku vyčištěné vody. V zásobníku je voda k dispozici k opětovnému
využití v procesu mytí a je čerpána čerpadly mycí linky. Dopuštěním čisté
vody z řadu při posledním oplachu vozů vzniká přebytek vody v systému,
který je nutno vyčistit a odpustit do recipientu.
Boxy ručního mytí osobních automobilů
Objekt mycího centra zahrnuje tři samoobslužné mycí boxy a ostatní drobné stavby (např.
venkovní vysavač nečistot a prachu, technologický kontejner, zpevněné plochy, napojení
na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace apod.).
Stavba typové myčky automobilů je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje
Vybudování ležaté kanalizace v ploše pod automatickou myčkou a její
napojení na příslušnou kanalizační přípojku v areálu.
Osazení chrániček pro přívod vodovodní přípojky a elektro přípojky.
Vybudování základové desky pro osazení technologie myčky.
Napojení zpevněných ploch na plochy v areálu.
Technologická část obsahuje
Realizaci ocelového přístřešku nad přestřešenými boxy automatické myčky
s rozvody technologie (přívody, hadice, tlakové pistole, kartáče).
Osazení technologického kontejneru, ve kterém je zabudována technologie
myčky, vytápění – plynový kotel, hlavní rozvodnice elektro, systém
nezamrzání
Součástí samoobslužné myčky je rovněž technologický kontejner vyrobený z kvalitních
materiálů s velkým množstvím nerezových prvků, ve kterém se nachází elektro-rozvodná
rozvodná skříň, centrální řídící jednotka ovládání PLC (programovatelný logický počítač),
která zajišťuje automatizaci procesů mycí stanice na základě programového nastavení.
Součástí technologie jsou nádrže na uskladnění vody z produkce systému reverzní osmózy
a vody z řádu. Každá z instalovaných nádrží má objem 1000 l. Opláštění kontejneru je
provedeno sendvičovým panelem s 10 cm izolací. Umísťuje se na betonovém podkladu.
Po vybudování inženýrských sítí bude provedena základová deska, na kterou bude
osazena ocelová typová konstrukce myčky. Objekt obsluhy je rovněž typový, jedná se o
ocelový kontejner se zabudovaným vnitřním vybavením, který bude osazen na základovou
desku.
Nosná konstrukce bude tvořena vetknutými ocelovými sloupy, které vynášejí
celosvařovaný uzavřený rám. Střecha bude řešena trapézovým plechem s tepelnou izolací
a hydroizolací.
Celá manipulační plocha bude vyspádována do vpustí obvodových zamřížkovaných
žlábků areálové kanalizace a dále svedena do retenčních nádrží ORL.
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Do čisté areálové dešťové kanalizace budou svedeny dešťové vody ze střech objektů
(zastřešení samoobslužných mycích boxů). Dešťové vody budou odváděny dešťovými
svody klasickým gravitačním způsobem, střešní vtoky budou použity podle skladby
střešní konstrukce.
Veškerá voda použita v systému je upravena 1. stupněm úpravy - změkčováním, pomocí
zařízení určeného pro úpravu tvrdosti a změkčení vody. Tento systém je velmi důležitý
pro správný chod a životnost celé technologie mycí stanice. Zajišťuje nepřetržitý přísun
měkké vody pro mytí a zvyšuje také životnost komponentů a kvalitu samotného mytí.
Systém je tvořen duplexními nádobami o objemu 2x 106 - 140 l s řídícím ventilem,
elektronicky řízenou centrální jednotkou pro změkčování vody o výkonu 5000 l/h a 200 l
zásobníkem na sůl. Filtry obsažené v zařízení fungují na základě automatické regenerace,
která je nastavena na základě parametrů vstupní vody, pro zajištění nepřetržitého přísunu
upravené vody do technologie.
Další, neméně důležitý, je 2. stupeň úpravy vody pomocí reverzní osmózy, který zajistí
kvalitní výsledek oplachu vozidla do lesku a bez zbytkových minerálu, které mohou tvořit
bíle mapy na karoserii vozidla. Systém produkce demineralizované vody pomocí reverzní
osmózy, produkuje 250l/h/1membrána. Počet membrán instalovaný do systému reverzní
osmózy, je dle počtu mycích boxu v konfiguraci mycí stanice.
Osmóza
Reverzní osmóza je o výkonu 300 litrů/min. Obsahuje: Ukazatel výdeje,
produkce a ztráty osmózy. Jehlový ventil pro regulace výdeje vody.
Systém elektro-plováků pro kontrolu úrovně vody v nádržích. Systém
regenerace membrán řízený z LCD panelu. Kontrolní panel s vizualizací
alarmů. Nádrž na osmotickou vodu (demineralizované) 2000 litrů. Nádrž
na vodu odpadní produkce osmózy 1000 litrů. Odpadní voda z výroby
osmózy je dále využívána pro mytí.
Kanalizace

napojena na kanalizaci v rámci areálu

Elektro NN

areál „mycí centrum“ bude napojen na rozvod NN – připojeno z hlavního
objektu obchodního centra.

Vodovod

bude napojen na rozvod areálové vody v rámci obchodního centra.

Sadové úpravy
Výsadba vzrostlé zeleně, keřové výsadby a založení travních ploch.
„A“ _ul. Arménská
Nová výsadba - stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm, výška cca 3-4 m, 2x přesazené s
kořenovými baly - výška spodní hrany koruny min. 2,2 m.
Výsadby keřů - izolační zeleň keře v kontejnerech, výsadbová velikost 30/60 cm, směs
podrostových keřů, 5 ks/m2
Krajinný trávník jako suchá zatravněná plocha z předepsané směsi osiva, která je přizpůsobená
místním podmínkám. Trávníkové osivo v kultivované, jemně upravené nášlapné vrstvě, množství
osiva 20 g/m2, stejnoměrně rozdělené na rostlinnou plochu, vštěpované, uválcované a ulité.
Návrh vzrostlých stromů
21 x Acer platanoides Deborah - javor mléč - kultivar
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„B“ _ul. Unhoštská
Nová výsadba - stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm, výška cca 3-4 m, 2x přesazené s
kořenovými baly - výška spodní hrany koruny min. 2,2 m.
Výsadby keřů - izolační zeleň keře v kontejnerech, výsadbová velikost 30/60 cm, směs
podrostových keřů, 5 ks/m2.
Krajinný trávník jako suchá zatravněná plocha z předepsané směsi osiva, která je přizpůsobená
místním podmínkám. Trávníkové osivo v kultivované, jemně upravené nášlapné vrstvě, množství
osiva 20 g/m2, stejnoměrně rozdělené na rostlinnou plochu, vštěpované, uválcované a ulité.
Návrh vzrostlých stromů
pozice "z_B9" 3x
Acer platanoides - javor mléč
pozice "z_B11"
2x Carpinus betulus - habr obecný
„C“ _okružní křižovatka
Nová výsadba - stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm, výška cca 3-4 m, 2x přesazené s
kořenovými baly - výška spodní hrany koruny min. 2,2 m.
Výsadby keřů - izolační zeleň keře v kontejnerech, výsadbová velikost 30/60 cm, směs
podrostových keřů, 5 ks/m2,
Krajinný trávník jako suchá zatravněná plocha z předepsané směsi osiva, která je přizpůsobená
místním podmínkám. Trávníkové osivo v kultivované, jemně upravené nášlapné vrstvě, množství
osiva 20 g/m2, stejnoměrně rozdělené na rostlinnou plochu, vštěpované, uválcované a ulité.
Návrh vzrostlých stromů
Bez výsadby vzrostlých stromů.
„D“ _areál OD
Nová výsadba - stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm, výška cca 3-4 m, 2x přesazené s
kořenovými baly - výška spodní hrany koruny min. 2,2 m.
Výsadby keřů - izolační zeleň keře v kontejnerech, výsadbová velikost 30/60 cm, směs
podrostových keřů, 5 ks/m2.
Krajinný trávník jako suchá zatravněná plocha z předepsané směsi osiva, která je přizpůsobená
místním podmínkám. Trávníkové osivo v kultivované, jemně upravené nášlapné vrstvě, množství
osiva 20 g/m2, stejnoměrně rozdělené na rostlinnou plochu, vštěpované, uválcované a ulité.
Návrh vzrostlých stromů:
pozice "z_D2" --x
Robinia pseudoacacia Umbraculifera - trnovník akát - kulovitá
forma
pozice "z_D3" --x
Acer campestre Elsrijk - javor babyka - kultivar
pozice "z_D4" --x
Prunus serrulata Kanzan - višeň pilovitá, sakura
pozice "z_D5" --x
Acer platanoides Globosum - javor mléč kulovitý
pozice "z_D6" --x
Tilia cordata Rancho - lípa srdčitá - kultivar
pozice "z_D7" --x
Acer platanoides Summershade - javor mléč - kultivar
pozice "z_D8" --x
Carpinus betulus Fastigiata - habr obecný - kmenný tvar
pozice "z_D13"--x
Quercus robur - dub letní
PRO POZICE "z_D6a", "z_D7a" a "z_D11" NEPLATÍ OMEZENÍ VÝŠKY SPODNÍ
HRANY KORUNY
pozice "z_D6a" --x
Tilia cordata Rancho - lípa srdčitá - kultivar
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pozice "z_D7a" --x
pozice "z_D11" --x

Acer platanoides Summershade - javor mléč - kultivar
Carpinus betulus - habr obecný

„E“ _Lidický potok
Nová výsadba - stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm, výška cca 3-4 m, 2x přesazené s
kořenovými baly - výška spodní hrany koruny min. 2,2 m.
Výsadby keřů - izolační zeleň keře v kontejnerech, výsadbová velikost 30/60 cm, směs
podrostových keřů, 5 ks/m2.
Krajinný trávník jako suchá zatravněná plocha z předepsané směsi osiva, která je přizpůsobená
místním podmínkám. Trávníkové osivo v kultivované, jemně upravené nášlapné vrstvě, množství
osiva 20g/m2, stejnoměrně rozdělené na rostlinnou plochu, vštěpované, uválcované a ulité.
Návrh vzrostlých stromů
pozice "z_E9" 13x
Acer platanoides Deborah - javor mléč - kultivar
pozice "z_E10" 8x
Salix alby Tristis - vrba bílá převislá
pozice "z_E11" 6x
Carpinus betulus - habr obecný
pozice "z_E12" 6x
Alnus glutinosa - olše lepkavá
Rozmístění vzrostlých stromů a řešení zeleně je podrobně uvedeno v příloze 2
dokumentace.

Protihluková opatření
Součástí záměru jsou opatření vyplývající z Akustické studie (příloha 4 dokumentace).
Součástí realizace záměru je kompenzační opatření v podobě realizace výměny stávajícího
povrchu komunikace v ulici Arménská v úseku mezi okružní křižovatkou s ulicemi Unhošťská a
Americká a křižovatkou s ulicí Na Růžovém poli za povrch, který bude generovat minimálně
o 1 dB akusticky nižší emise než stávající povrch. Může se jednat např. o nízkohlučný povrch
nebo povrch, který zajistí výše uvedený emisní pokles. Rozsah výměny povrchu je znázorněn na
následujícím obrázku (vyznačen zeleně). V rámci provedené výměny musí být zajištěna dokonalá
rovinnost povrchu včetně návaznosti na kanalizační vpusti a poklopy.
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Součástí projektu jsou akustické zástěny prezentované v Akustické studii (příloha 4).
Zástěny jsou umístěny maximálně ve vzdálenosti 1 m od jednotek. K zpřesnění materiálu, a tedy
i akustických parametrů zástěn, dojde v dalších stupních projektové dokumentace.
Popis akustických zástěn:
Označení
PHS

Výška [m]

PHS 1

4

PHS 2

4

PHS 3

4,5 se
zalomením
k jednotkám
1x1m

PHS 4

3

Akustické
vlastnosti

K zpřesnění
materiálu,
a tedy i
akustických
parametrů
zástěn, dojde
v dalších
stupních
projektové
dokumentace.

Zástěny instalovány před jednotkami (Ozn. dle
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Akustické studie příloha 4 dokumentace)
Jednotky č. 71–74
(VZT jednotka č. 1 – pekárna),
Jednotky č. 75–78
(VZT jednotka č. 2 – pekárna)
Jednotky č. 7–12
(Rooftop č. 2)
Jednotka č. 92
(Zdroj chladu č. 1)
Jednotka č. 93
(Zdroj chladu č. 2)
Jednotka č. 94
(Kondenzační jednotka č. 3 – potravinářské chlazení)
Jednotka č. 95
(Kondenzační jednotka č. 4 – potravinářské chlazení)

34

Část B

Údaje o záměru

B.I.6.2. Demoliční práce
Záměr nevyžaduje žádné demolice kromě odstranění částí povrchů vozovek při jejich
úpravách.

B.I.6.3. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Záměr bude realizován po ukončení legislativních procesů. Předpokládané zahájení stavby
je v 06/2019, předpokládaná lhůta výstavby do 2 let od zahájení stavby včetně úprav okružní
křižovatky Unhošťská x Arménská. Etapizace stavby se nepředpokládá.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj
Územně správní celek: Kladno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
V § 9 odst. 3 zákona 100/2001 Sb. jsou řešeny lhůty pro zpracování posudku. Dále jsou
uvedena navazující rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Pro realizaci předmětného záměru se předpokládají následující navazující řízení:
-

územní řízení a stavební povolení – vydává stavební úřad – Magistrát města Kladna,

-

povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší – Krajský úřad
Středočeského kraje,

-

řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami – vydává vodoprávní
úřad, Magistrát města Kladna.
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B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.II.1. Půda
(například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr bude vyžadovat odnětí půdy téměř v celém rozsahu výměry obchodního centra +
malé části půdy v místech úprav dopravního napojení:
BPEJ 41200/II
pozemek p.č.
3123/8
3123/11
3125/1
3125/6
3123/10
BPEJ 42501/III
3352/3
3286/9
3286/14
3288/3
3288/7

m2
9696
7210
14255
5370
13081

pozemek p.č.
3125/5
3123/9
3125/4
3125/2

m2
13328
5594
7126
7438

668
BPEJ
42501/III

3352/1
m2
3897
266

1000
BPEJ
41200/II

pozemek p.č.
3123/12
3125/3
3286/4
3286/8

m2
7864
1758
13
79

m2
370
3824

koryto vodního toku
koryto vodního toku

Pozemky p.č. 3123/4, 3123/6, 3123/14, 3123/15, 3123/17, 3124/1, 3124/2, 3197,
3198,
3123/2, 3123/13, 3345, 3357/2, 3358/2, 3362/2, 1290/19, 1290/15, 1290/21, 1290/20, 3346,
3349/2, 1290/19, 3123/3, 3123/14, 3123/16, 3124/2, 3198, 3357/2, 3357/3, 3358/1, 3358/2,
3362/1, 3362/2, 1290/21 – jsou využívány jako ostatní komunikace – ostatní plocha
2890/1
BPEJ HPJ
41200 12

42501 25

lesní pozemek - dotčení bez odnětí

klimatický sklonitost skeletovitost
region
a expozice s hloubka půdy
popis
Hnědozemě modální, kambizemě modální a
4
0
0
kambizemě luvické, všechny včetně slabě
oglejených forem na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké s
těžkou spodinou, až středně skeletovité,
vododržné, ve spodině s místním převlhčením
Kambizemě modální a vyluhované, eubazické
4
0
1
až mezobazické, výjimečně i kambizemě
pelické na opukách a tvrdých slínovcích,
středně těžkém flyši, permokarbonu, středně
těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou
vodní kapacitou
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Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy z ZPF pro záměr „Obchodní areál - Globus
při ul. Unhošťská a Arménská - Růžové pole“, katastrální území Kročehlavy, o celkové výměře
9,2145 ha vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství, č. j. 113852/2018/KUSK, dne 5. 9. 2018 za těchto podmínek:

Pozemky určené k plnění funkce lesa budou dotčeny dopravním napojením pouze u
pozemku 2890/1, kde ale nebude docházet k odnětí z PUPFL.
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Předběžné budoucí rozdělení ploch dle záměru v m2:
zastavěná
plocha
OP Kladno
myčka, čerpačka
apod.
Revitalizace
Lidického potoka

zpevněné
plochy
parkoviště

zeleň

5155

39263

15145

opěrné zdi

zeleň

57

12541
27686
30,06

17112
397
zastavěná
plocha
17509
19,01

celkem
v%

zpevněné
plochy
komunikace

vodní plocha
retence

celkem

151

obklad
kamennou
dlažbou
52
48,33

253
koryto toku a
retenčních
jezírek
1988
2392
2,60

77476

celkem
14638
92114
100

Chráněná území
Lokalita výstavby záměru nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nenachází se ve velkoplošném ani maloplošném
chráněném krajinném území, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech nebo CHOPAV.
Ochranná pásma
Předmětným záměrem budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí nacházející
se v řešeném území, nebo dojde k jejich přeložení. Ochranná pásma technických prvků budou
dotčena v nezbytném rozsahu jen se souhlasem správců sítí.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)
Realizace záměru
Pro výstavbu záměru bude spotřebovávána voda při výrobě stavebních komponentů, a to
v místě jejich výroby mimo předmětnou lokalitu, případně voda pro ošetřování betonu při jeho
tvrdnutí, voda pro míchání spojovacích materiálů, omítek apod. Odběr vody pro tyto účely v místě
realizace záměru se předpokládá v řádu tisíců m3. Voda bude odebírána z veřejné distribuční sítě.

Provoz záměru
Pro provoz záměru se předpokládá spotřeba vody 35 000 m3/rok (průměrně 80 m3/den),
s maximálním odběrem při plnění požární nádrže 8,6 l/s, za běžného provozu 7,5 l/s. Vydatnost
požárního vodovodu bude zajištěna ve výši 14 l/s.
Voda bude odebírána z veřejného vodovodu napojením v ul. Arménské DN 400 přípojkou
délky 37 bm přes širokorozsahový vodoměr.
Část dešťových vod zadržovaných v navrhovaných retencích bude využita např. pro
údržbu sadových úprav areálu.
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
(například surovinové zdroje)
Realizace záměru
Živičné směsi, betonové a plastové prefabrikáty, podsypové materiály, zemina, travní
semeno a sazenice dřevin pro ozelenění areálu a případnou výsadbu podél upravovaných
komunikací budou co do množství a druhu specifikovány v projektové dokumentaci pro
navazující řízení. Z výstavby obdobných záměrů je zřejmé, že se bude jednat o množství a druhy
běžné pro obdobné stavby.

B.II.4. Energetické zdroje
(například druh, zdroj, spotřeba)
Provoz záměru

-

elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie v areálu se předpokládá cca 10 000 MWh,
s instalovaným příkonem 3 394 kW. Elektrická energie bude odebírána přes dvě trafa s výkonem
2 x 1250 kVA, připojení je plánováno v severozápadním rohu areálu na veřejnou distribuční síť
s napěťovou hladinou 22 kV.
Napojení na VN
V objektu OC náhradní zdroj cca 750 kVA zálohovaný běžný provoz cca 324 kW
zálohovaný příkon POŽÁR cca 142 kW
Provoz dieselagregátu (DA) bude pouze při výpadku sítě, požáru a při servisních
zkouškách (pravidelných startů na prověření funkčnosti agregátu).
Doba testování DA bude dle provozního řádu provozovatele, předpoklad 1x měsíčně bez
zátěže, 1x měsíčně s plným zatížením.
Předpoklad provozu DA je cca. 12 hodin ročně (bez výpadku elektro).
-

zemní plyn
Spotřeba zemního plynu se předpokládá cca 220 tis. m3/rok.
Napojení na přeložku stávajícího vedení plynu

-

zásobování z centrálního zdroje tepla Kladno
cca 8 900 GJ/rok

Napojení na centrální zdroj tepla Kladno. Souhlasné stanovisko TEPO s.r.o. ze 4. 12.
2018 s připojením objektu Globusu na výměníkovou stanici VS 863 (v místě napojení bude i
předávací místo), příp. s připojením bytové výstavby jižně od areálu objektu Globus.
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B.II.5. Biologická rozmanitost
Dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je biologická rozmanitost
(biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně, mezi jiným,
suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž
jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Strategie EU rozvíjí několik cílů, které se zaměřují na hlavní příčiny úbytku biologické
rozmanitosti a usilují o snížení negativních vlivů na přírodu a ekosystémy v rámci. Závazky
plynoucí z této strategie zohledňuje Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky
2016 – 2025, která stanovuje 20 cílů ve čtyřech prioritách týkajících se oblasti ochrany a
udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. V rámci dílčích cílů jsou definovány možné
tlaky a hrozby pro biodiverzitu.
Priorita 1: Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů - oblast je zaměřená
především na začlenění ochrany biodiverzity do veřejného i soukromého sektoru, na zvýšení
povědomí o jejím významu v celospolečenském kontextu, na problematiku ochrany biodiverzity v
rámci cestovního ruchu a také na zajištění adekvátní finanční podpory.
Priorita 2: Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů - je
zaměřená na dostatečném zajištění ochrany vybraných složek biodiverzity na všech jejích
úrovních (i formou jejího udržitelného využívání) a dále na podporu přírodních procesů ve volné
krajině a sídlech.
Priorita 3: Šetrné využívání přírodních zdrojů: Zde se Strategie zaměřuje zejména na
zlepšení hospodaření a využívání složek biodiverzity a přírodních zdrojů ve vybraných
ekosystémech.
Priorita 4. Zajištění aktuálních a relevantních informací - zajištění relevantních informací
v oblasti poznání, sledování a výzkumu biodiverzity, stanovení postupu pro národní hodnocení
ekosystémových služeb a definici priorit v zapojení ČR v mezinárodní ochraně životního
prostředí.

Biologická rozmanitost zájmového území je dána stávajícím stavem území. Jedná se o
území historicky využívané k zemědělské činnosti určené územním plánem pro občanskou
vybavenost.
Záměr nebude svým zaměřením ani svou existencí snižovat biologickou rozmanitost
území. Záborem půdy a skrývkami kulturních vrstev sice dojde k negativnímu ovlivnění
především hospodářsky využitelných druhů flóry a také ke ztrátě jedinců drobné fauny vázané na
půdní horizont, ale nikoliv ke snížení druhové rozmanitosti území, narušení migračních cest,
vzniku trvalých cizorodých biotopů, poškození zvláště chráněných druhů flóry nebo fauny nebo
jinému významnému negativnímu vlivu na tuto oblast. Záměr biologickou rozmanitost nijak
nevyužívá jako vstup pro realizaci.
Záměr bude realizován v těsné návaznosti na stávající městskou zástavbu na pozemcích,
které jsou k dnešnímu dni intenzivně zemědělsky obhospodařované a nachází se na nich
zemědělské monokultury. Vzhledem k umístění stavby v přímé návaznosti na stávající dopravní
systém a na situování dalších obytných i obchodních objektů v okolí nenacházejí se v místě
záměru významné migrační trasy zvěře.
Součástí záměru je revitalizace Lidického potoka - jižně od plánovaného obchodního
centra dle záměru.
Součástí záměru plánovaného obchodního centra je výsadba zeleně - vzrostlých stromů,
keřů a realizace zatravněných ploch.
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
(například potřeba souvisejících staveb)
Nároky na dopravní infrastrukturu
Záměr si nevyžádá budování nových komunikačních systémů, bude dopravně napojen na
stávající veřejnou komunikační síť tak, jak je uvedeno v části B.I.6 této doplněné dokumentace.
Pro záměr byla zpracována dopravní studie, která hodnotila zejména propustnost
stávajících křižovatek a ulic Arménská, Americká a Unhošťská. Dopravní studii „Obchodní
centrum Kladno 11/2017“ zpracoval Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, v září
2017, s aktualizací duben 2018. Ve všech případech propustnost křižovatek v souvislosti se
zvýšenými nátoky realizací záměru vyhovuje.
Nároky na dopravu
Doprava při realizaci záměru bude řešena v ZOV (zásady organizace výstavby).
Oproti dokumentaci z května 2018, je dopravní model zpřesněn na základě prognózy,
kterou projektant od ŘSD obdržel v říjnu 2017 - výhledové intenzity dopravy pro rok 2020:

V obrázku - horní číslo - počet vozidel celkem/24 hod
- střední číslo - počet pomalých vozidel do 3,5 t za 24 hod
- spodní číslo - počet pomalých vozidel nad 3,5 t za 24 hod
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V dalším je konzervativně předpokládáno, že počet pomalých vozidel do 3,5 t za 24 hod a
počet pomalých vozidel nad 3,5 t za 24 hod = počet nákladních vozidel za 24 hod.
Současná dopravní silniční infrastruktura v okolí záměru je zřejmá z následující situace:

Ve shodě s původní dokumentací je předpokládáno, že vjezdy do Obchodního centra
budou z ulice Arménská, z kruhové křižovatky a z ulice Unhošťské - se stejným umístěním.
Nákladní auta budou využívat jen vjezd z Arménské a Unhošťské.
Ve shodě s původní dokumentací je předpokládáno, že objekt Obchodního centra bude
jednosměrně generovat 3200 osobních voz/24h, 14 lehkých nákladních voz/24h a 8 těžkých
nákladních voz/24h, včetně směrového rozdělení.
V případě osobních aut je nově reálně uvažováno, že uváděných jednosměrně 3200
osobních voz/24 hod představuje vlastní zatížení vjezdů a komunikací a parkovišť v areálu
Obchodního centra. Z hlediska zatížení veřejné komunikační sítě ne všechny tyto jízdy osobních
vozidel budou znamenat jízdy nové po stávajících veřejných komunikací. Nové jízdy lze uvažovat
ve výši 50 % - ostatních 50 % by stávající veřejné komunikace používaly stejně - projíždějí.
Z hlediska ostatních záměrů v okolí (např. Prodejna pro dům a zahradu firmy
DEKINVEST, Hobby Market, příp. jiné), které mohou ovlivnit dopravu na veřejných
komunikacích, je přírůstek frekvence dopravy osobními auty záměrem zvýšen v modelu o 20 %. I
v těchto záměrech je předpokládáno, že se nejedná o jízdy zcela nové, ale že část by stávající
veřejné komunikace používaly stejně.
Ve vjezdech do Obchodního centra je respektováno původní rozdělení dopravy. Na
vnitřních komunikacích Obchodního centra je uvažován vyšší pohyb osobních aut, než uvedených
jednosměrně 3200, s ohledem na pravděpodobnost přejíždění mezi jednotlivými parkovišti.
Z hlediska nákladních vozidel je uvažováno původní zatížení veřejných komunikací
záměrem s tím, že z hlediska ostatních záměrů, které mohou ovlivnit dopravu na veřejných
komunikacích, je přírůstek frekvence nákladní dopravy záměrem zvýšen v modelu o 50 %.
V dopravních uzlech na veřejných komunikacích, kde vlastním záměrem nedochází k nárůstu
frekvence dopravy nákladních vozidel je uzančně používán nárůst 2 TN za den.
V následující tabulce intenzit dopravy zohledněn nesoulad výsledků měření frekvence
dopravy v ulici Arménská pro účely akustické studie (2019) s daty ŘSD pro rok 2020 - byla proto
použita hodnota vyšší (podle dopravní studie PROMIKA).
Výsledný model dopravy je uveden v následující tabulce:
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2020 bez záměru
osobní nákladní

nárůst záměrem
osobní
nákladní
navýšení o 20
navýšení o 50
% na veř.
% na veř.
komunikacích
komunikacích
počet jízd za den

pozn.

profil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unhošťská od Kročehlav po
kruhovou křižovatku
Unhošťská od spojky na
Americkou směr jih
Americká po kruhovou
křižovatku
Arménská po kruhovou
křižovatku
Kruhová křižovatka
Spojka Americká - Unhošťská
Unhošťská od spojky na
Americkou po kruhovou
křižovatku
Na Růžovém poli od Arménské
Arménská od Na Růžovém poli
- směr východ
vjezd do Obchodního centra
z Arménské
vjezd do Obchodního centra
z Unhošťské
vnitřní areál obchodního centra
východ - sever
vnitřní areál obchodního centra
západ - jih
vnitřní areál obchodního centra
východ - střed
vnitřní areál obchodního centra

celkem
osobní

navýšení

nákladní osobní nákladní

8230

940

624

748,8

0

2

8979

942

749

2

12530

1280

880

1056

16

24

13586

1304

1056

24

7530

280

378

453,6

0

2

7984

282

454

2

7 557

617

578

693

0

2

8 250

619

693

2

15350

1405

23

8
3

1412,5

67

5
2

16516

985

1166
27,6

1 013

70

1166
28

8
3

11600

1340

364

436,2

1

2

12036

1341,5

436

2

1508

27

27

32,4

0

2

1540

29

32

2

6 850

637

691

828,6

24

36

7 679

673

829

36

0

0

2066

2066

28

28

2066

28

2066

28

0

0

1755

1755

16

16

1755

16

1755

16

0

0

2066

2066

28

28

2066

28

2066

28

0

0

4334

4334

0

0

4334

0

4334

0

0

0

1240

1240

44

44

1240

44

1240

44

0

0

1755

1755

0

0

1755

0

1755

0

rok 2020
převzato
od ŘSD

převzato
z dopravní
studie
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2020 bez záměru
osobní nákladní

nárůst záměrem
osobní
nákladní
navýšení o 20
navýšení o 50
% na veř.
% na veř.
komunikacích
komunikacích
počet jízd za den

pozn.

profil

16
17
18
19

sever - střed
vnitřní areál obchodního centra
východ - jih
vjezd do Obchodního centra
z kruhové křižovatky
Arménská mezi vjezdem do
obchodního centra a Na
Růžovém poli
vnitřní areál obchodního centra
západ - střed

celkem
osobní

navýšení

nákladní osobní nákladní

0

0

1240

1240

16

16

1240

16

1240

16

0

0

2579

2579

0

0

2579

0

2579

0

7 557

617

718

861

26

39

8 418

656

861

39

0

0

2479

2479

26

26

2479

26

2479

26
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Umístění jednotlivých dopravních uzlů je uvedeno na následující situaci:

Uvedený dopravní model nezohledňuje realizaci záměru Ředitelství silnic a dálnic - I/61
Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195) - který zcela nepochybně zájmovému území z hlediska
dopravy ulehčí.
Dopravní řešení projednáno s Policií České republiky, Krajské ředitelství Středočeského
kraje, územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát - stanovisko z 20. 3. 2019 souhlasné. Krajské
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ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby dopravní policie - stanovisko k záměru a
jeho připojení - Globus Kladno na silnici I. třídy - souhlasné z 4.12.2018.
Sčítání dopravy 2016 (ŘSD):
Úsek

komunikace

počet jízd za den
S
O
TV

1-2292

61 (Unhošťská)

10 993

9 809

1 134

1-6745

MK (Americká)

7 496

6 985

475

1-2297

61 (Unhošťská)

11 060

9 750

1248

sčítací úsek
začátek
Kladno, vyús. ul.
Pražská
Kladno, vyús. z ul.
Vodárenská
Kladno k.z., x s
MK ul. M.
Horákové

konec
Kladno k.z., x s
MK ul. M.
Horákové
Kladno, zaús. do
I/61
x s10138

Použito v modelu pro rok 2020:
profil

1
2
3

Unhošťská od Kročehlav po kruhovou křižovatku
Unhošťská od spojky na Americkou směr jih
Americká po kruhovou křižovatku

2020 bez záměru sčítání v roce 2016
osobní nákladní osobní nákladní
počet jízd za den
počet jízd za den
8230
940
9 809
1 134
12530
1280
7530
280
6 985
475

Záměr Ředitelství silnic a dálnic - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195) - zcela
nepochybně zájmovému území z hlediska dopravy ulehčí.
Jiná infrastruktura
Napojení na inženýrské sítě
elektro „VN“ připojeno na rozvod „VN“ v severní části areálu, předávací stanice „VN“
telefon napojeno na stávající podzemní vedení v západní části areálu, podél komunikace
v ulici Unhošťská
vodovod stávající vodovodní řád v ulici Arménská, vlastní přípojka vodovodu
s vodoměrnou šachtou
kanalizace splašková napojeno do stávající stoku DN 1200 v západní části areálu
horkovod napojeno ve výměníkové stanic v ul. Polská
plynovod napojeno na nový plynovod ve východní části areálu, přípojka plynovodu
dešťové vody odvedeny jako retenované do upravené vodní linie „Lidického potoka“, do
retenčních jezírek
Hlavní přeložky stávajících inženýrských sítí
telefon
plynovod
vodovod DN 700
kabelové vedení „VN“ „ŘLP“
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kabelové vedení _"22kV s doprovodným optickým kabelem vedeným k objektu
IATCC"
servisní organizace _ENGIE Services a.s.,
kabelové vedení je vedeno jako letecká stavba podle §36 zákona č.49/1997 Sb. o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
kabelové vedení optické datové sítě „SUPTEL“ a „KLfree“
úpravy a rozšíření stávající veřejné kanalizace - odvodnění stávajících komunikací
úpravy a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení
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B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.
Realizace záměru
Realizace záměru nepředstavuje významné emise znečišťujících látek do ovzduší.
V každém případě je však nutno technickými opatřeními v průběhu realizace záměru snižovat
sekundární emise tuhých znečišťujících látek.

Provoz záměru
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Proti původnímu řešení byly teplovodní kotle nahrazeny zásobováním z centrálního zdroje
tepla Kladno. Ohřívač teplé vody zůstává – palivo zemní plyn. Vytápění mycí linky – původně
zemní plyn – nahrazeno elektro:
zdroj

tepelný
příkon
kW

pekárna
řeznictví

592
328,2
920,2
116
1036,2

ohřívač teplé vody
celkem

spotřeba zemního plynu
max.
m3/hod
62,6
34,7
97,3
12,3
109,6

m3/rok

průměr
m3/hod
31,3
17,4
48,7
6,1

125291
69460
194751
24550

54,8

219302

fond pracovní
doby
hod/rok
4000

4000

Emisní faktor pro NOX je 1 130 kg/106 m3, pro CO 48 kg/106 m3 zemního plynu. Roční
emise jsou vypočteny za předpokladu ročního odběru 219 302 m3 plynu.
Celkové parametry a roční emise spalovacích zdrojů:
Provozní parametry
Popis zdroje

Hmotnostní tok emisí

Celková spotřeba
paliva

Celkový tepelný
příkon

NOX

CO

Typ

Počet kusů

m3/rok

kW

kg/rok

kg/rok

Plynové spotřebiče

16

219 302

1 036,2

247,8

10,5

Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) není do rozptylové studie (příloha 5
dokumentace) zahrnut, jeho provoz je nahodilý (prakticky pouze při zkoušení zařízení a
v mimořádných situacích).

48

Část B

Údaje o záměru

Pachové látky - v úvahu přichází v případě řeznictví - udící a varné komory: na výduchu
komor se používá mokrý odlučovač nebo termokatalytický odlučovač. V daném případě se jedná
o účinný termokatalytický odlučovač (Fessmann). Emise z odvětrání udících komor nejsou
specifikovány, jedná se o technologii prakticky bez prokazatelných emisí pachových látek do
vnějšího ovzduší.
Čerpací stanice PHM - Vzhledem k velmi nízkým emisím VOC a neexistenci imisního
limitu pro VOC není hmotnostní tok emisí VOC zahrnut do rozptylové studie.

b) plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší
Pro vyčíslení emisí z plošných zdrojů ze související dopravy použit dopravní model
uvedený v kapitole B.II.6.

Emisní parametry zdrojů – doprava:
Emise vozidel na dílčích úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží
k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2020, emisní
kategorie nákladních vozidel je dána parametry programu MEFA. Výpočtová rychlost na
veřejných komunikacích je 50 km/hod, v areálu obchodního centra 20 km/hod.
Výše uvedené emise ze zdrojů jsou vstupem do rozptylové studie (příloha 5 doplněné
dokumentace).
Legislativa:
Zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb.:
ENERGETIKA - SPALOVANÍ PALIV
A B C
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným x
kódem+)

1.4.

7.1.
7.6.
10.2.

POTRAVINÁŘSKY, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A OSTATNÍ PRŮMYSL
Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně ++)
Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků
x
denně +++)
NAKLÁDANÍ S BENZINEM
Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu++++)

x

1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm.
d)
+)

Jedná se o hořáky instalované v pekárně a v řeznictví

++)

Porážka nebude realizovaná, max. množství zpracovaného masa denně do 1,2 t/den

+++)

Celková projektová kapacita do 0,7 t/den

++++)

Čerpací stanice PHM
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V daném případě OC Kladno se tedy z hlediska zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2
zákona 201/2012 Sb. jedná o:
4.1. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu
Zařazení zdrojů souvisejících s OC Kladno bude předmětem odborného posudku dle
201/2012 Sb. jako součást žádosti o povolení umístění zdroje znečišťování ovzduší

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění,
vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
Realizace záměru
V době výstavby budou využívána chemická WC, očista techniky s výjimkou očisty kol
vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci nebude v území prováděna.

Provoz záměru
V době provozu budou produkovány odpadní vody splaškové z WC a z gastro provozů.
Vody z recirkulace mycích vod v myčce vozidel budou po vyčištění vypouštěny stejně jako
splaškové vody do veřejné kanalizace. Vody z gastro provozů budou do veřejné kanalizace
odváděny přes odlučovač tuků. Množství splaškových vod bude odpovídat odběru pitné vody na
vstupu, tedy cca 35 000 m3/rok.

Nakládání s dešťovými vodami:
Nakládání s dešťovými vodami je řešeno tak, aby maximum zůstalo zachováno
v území - vsakováním nebo odvodem do Lidického potoka - s ohledem na prameniště
v Bažantnici a revitalizaci Lidického potoka v řešeném území, který je v současné době
prakticky bez vody.
Zpevněné plochy v rámci areálu budou odvodněny pomocí uličních vpustí a
odvodňovacích žlabů svedených přípojkami do areálové kanalizace.
Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch, komunikací parkoviště a zásobovacího
dvora budou vyčištěny na odlučovačích ropných látek (max. NEL 0,1 mg/l).
Znečištěné vody z provozů _budou vyčištěny na odlučovačích tuků.
lapol "1" _"ACO NS 15 -SF 3000L" + "ACO NS 25-SF 5000L"
lapol "2" _"ACO NS 15 -SF 3000L" + "ACO NS 25-SF 5000L"
lapol "3" _"ACO NS 15 -SF 3000L"
V rámci areálu bude gravitační kanalizace.
Dešťové vody z páteřních komunikací na východní a jižní straně areálu není navrhováno
čistit na odlučovačích ropných látek – jedná se o komunikace bez možnosti parkování.
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Dále budou dešťové vody svedeny společně s čistými dešťovými vodami ze střech objektů
do podzemních retenčních objektů, které budou zajišťovat navržený řízený odtok vod z areálu.
Část dešťových vod bude zasakována v lokalitě – vsakovací otevřené venkovní nádrže
v severovýchodní části areálu a v jihovýchodní části areálu.
Ostatní dešťové vody budou vypouštěny do upravené vodní linie „Lidického potoka“.
V rámci návrhu je celá délka vodní linie podél areálu navržena k úpravě. Bude vytvořen systém
otevřených mělkých vsakovacích poldrů s výsadbou rostlin. Zde se budou vody zasakovat a
částečně budou odtékat dále korytem vodní linie „Lidického potoka“.
Část dešťových vod (čisté dešťové vody ze střechy objektu) bude jímána do podzemní
nádrže a dále bude využívána k zálivce zelených ploch v rámci areálu.
Část dešťových vod z parkoviště se bude zasakovat přímo v místě – podél obrub jsou
v některých místech parkovací stání navržena v provedení ze zatravňovacích dlaždic BEST
KROSO.
Pro snížení odparu dešťových vod bude povrch parkovacích ploch a areálových
komunikací řešen ve „světlé“ úpravě.
Detailní výpočet srážkových vod je uveden v příloze 3 dokumentace.
Schéma nakládání s dešťovými vodami:
srážky
ostatní plochy

odvodňované
plochy

zasakování,
odpar,
povrchový
odrtok

zastavěné
plochy

plochy zpevněné
a ostatní

střechy
objektu OC

odlučovače
ropných látek

retence

retence

využití na zálivku

odpar, zasakování

bezpečnostní přepad
Lidický potok

bezpečnostní přepad
Lidický potok

Lidický potok

poldry 2 – 4 na
Lidickém potoce
přepad
Lidický potok
poldr
1
na
Lidickém potoce
odvodnění
Unhošťská
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Orientační zjednodušená bilance nakládání se srážkovými vodami při průměrné roční výšce srážek 525 mm:
Řízený odvod srážkových vod:
typ plochy

koeficie
nt
odtoku

šikmá střecha
zpevněné plochy živice
zpevněné plochy beton
zpevněné plochy
zpevněné plochy dlažba
zeleň
odvod do Lidického potoka
odvod do retence
celkem

1

1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,1

125
9634
10145

plocha odvodňovaná
2+5
3
4a
2
m
5810
376
8529
2987
4210

4b

6

1

8529

1848

65,6
4046,3
0
3195,7
0
225,0
7532,6

4179
1427

4286

466

420

plocha odvodňovaná
2+5
3
4a
4b
3
m /rok
3050,3 197,4 4477,7 4477,7
0
0
0
0
1254,5 1755,2
0
0
1326,2
0
0
0
0
449,5
0
0
24,5
0
0
0
5655,4 2402,1
4477,7 4477,7

Přímé zasakování a odpar:
typ plochy

šikmá střecha
zpevněné plochy živice
zpevněné plochy beton
zpevněné plochy
zpevněné plochy dlažba
zeleň
celkem

1

2+5

0,0
1011,6
0,0
2130,5
0,0
2025,1
5167,2

0,0
0,0
313,6
884,1
0,0
220,2
1417,9

plocha odvodňovaná
3
4a
3
m /rok
0,0
0,0
0,0
0,0
438,8
0,0
0,0
0,0
299,7
0,0
0,0
0,0
738,5
0,0
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4b

6

celkem

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
198,5
198,5

0,0
1011,6
752,4
3014,6
299,7
2443,8
7522,0

celkem
6
970,2 13238,9
0
4046,3
0
3009,7
0
4521,8
0
449,5
22,1
271,5
992,3 16582,3
8955,5
25537,8
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Navržené řešení nakládání s dešťovými vodami sice nezajistí stálý průtok v řešené části
Lidického potoka, ale zajišťuje vytvoření čtyř malých vodních ploch v ose potoka. Do první
retence budou zavedeny i vody z ulice Unhošťská.
Podrobnější informace vyplývají ze situací v příloze 3 doplněné dokumentace. Údaje o
průtocích tam uvedené se týkají 30-ti minutového návrhového deště.
K záměru vydalo Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava stanovisko 25.2.2019:

Uvedené podmínky Povodí Vltavy s.p. jsou záměrem plně respektovány.
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B.III.3. Odpady
(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s
odpady)
Realizace záměru
S odpady vznikajícími při výstavbě i provozu OC bude oznamovatel nakládat v souladu
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 383/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpady z výstavby záměru
Při výstavbě záměru budou produkovány běžné druhy odpadů ze stavební činnosti.
Veškeré odpady budou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám. Za nakládání
s odpadem bude odpovídat dodavatel stavby. Doklady o nakládání s odpady budou mimo jiné
kromě běžného hlášení předány stavebnímu úřadu v rámci kolaudačního řízení.
Produkovány budou zejména odpady:
Kód
odpadu
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 09 04
15 01 10 *)
15 02 02 *)
17 04 05
17 04 07
*)

Název odpadu
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Železo a ocel
Směsné kovy

Vyhláška 93/2016 Sb. - Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

Další bližší specifikace odpadů včetně odhadu jejich množství bude součástí stavebního
projektu.
Výkopové zeminy budou v maximální možné míře využity pro modelaci terénu v lokalitě
výstavby, přebytky budou využity k ukládání na povrchu terénu v lokalitě mimo místo výstavby.
Výkopové zeminy ukládané mimo místo výstavby musí splňovat podmínky vyhlášky 294/2005
Sb. v platném znění.

Provoz záměru
Odpady z provozu záměru
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Z pevných odpadů budou v prodejních prostorech produkovány různé obalové materiály
(papír, plasty), které budou společně lisovány v centrálním skladu obalů, vybaveném lisem na
separovaný odpad, a dále předávány oprávněným osobám. Nepoužitelné kovové a skleněné díly a
části budou shromažďovány a odváženy oprávněnými osobami na základě uzavřené smlouvy.
Odloučený tuk bude shromažďován v uzavřených sudech a odvážen k dalšímu využití nebo
odstranění, stejně jako zbytky zeleniny a nevyužitelné potraviny.
Provozovatel povede v souladu s platnými předpisy evidenci odpadů. Odpady budou
shromažďovány dle druhů v odpovídajících shromažďovacích prostředcích, řádně označených a
zabezpečených a budou předávány oprávněným osobám k přednostnímu využití, v případě
nevyužitelnosti k odstranění.
Kód
odpadu
02 02 02
02 02 03
02 03 04
02 05 01
02 06 01
08 01 11*)
13 05 02*)
13 05 01*)
13 05 06*)
13 05 07*)
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 06*)
15 01 10*)
19 08 09
19 08 13*)

20 01 08
20 01 21*)
20 01 25
20 02 01
20 03 01
20 03 03
Celkem:
*)
+)

Produkce

Název odpadu

+)

[t]
110

Odpad živočišných tkání (zprac. masa)
(může být předáván i mimo režim odpadů jako vedlejší živočišný produkt)
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (živočišná tkáň)
6
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (ovoce, zelenina, jedlé
2,0
oleje)
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (mléčné výrobky)
1,5
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (vaječné skořápky,
6,5
mouka, těsto)
Barvy, lepidla, pryskyřice
2,5
Kaly z odlučovačů oleje
4,5
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
0,8
Olej z odlučovačů oleje
0,2
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
2,0
Papírové a lepenkové obaly
250
Plastové obaly, PE fólie
8
Dřevo (dřevěné přepravky)
20
Směs obalových materiálů
5
Směs obalových materiálů - kontaminované
1
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 1,5
znečištěné
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedné oleje a jedlé
0,6
tuky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující
500
nebezpečné látky (pokud bude výstup z ČOV mycí linky veden v režimu
odpadů)
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní nebo stravoven
12
Zářivky a výbojky
1,0
Jedlý olej a tuk
3,5
Biologicky rozložitelný odpad - údržba zeleně
2,0
Směsný komunální odpad
70
Uliční smetky
7
cca 1031,6 t/rok, z toho 500 t odpadů z ČOV mycí linky (možné
zařazení mezi odpadní vody – upřesněno bude podle výstupní kvality)

Vyhláška 93/2016 Sb. - Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.
Množství odpadů je stanoveno odhadem a na základě informací z obdobného nákupního centra.
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V areálu bude vymezeno dostatečně kapacitní místo shromažďování odpadů zabezpečené
proti úniku odpadů do životního prostředí, proti jejich odcizení nebo smíšení. Odpady budou
shromažďovány v odpovídajících řádně označených shromažďovacích prostředcích a bez
zbytečného prodlení budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Při nakládání
s odpady budou plněny všechny požadavky dané platnými obecně závaznými právními předpisy
(kategorizace odpadů, zabezpečení proti úniku do životního prostředí, proti smíšení a odcizení,
řádné značení odpadů, vedení průběžné evidence odpadů a hlášení do ISPOP aj.).
V dalším stupni projektové přípravy bude zpřesněno nakládání s odpady vznikajícími
provozem areálu dle záměru.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)
Hluk
Realizace záměru
Hluk z pojezdu mechanismů a vozidel provádějících zemní práce a dopravujících zeminu
a stavební materiál bude znamenat navýšení hluku v území po krátkou dobu, s přestávkami po
dobu cca 3 měsíců. Předpokládá se současný pojezd 2-4 těžkých mechanismů pro odkliz
stávajícího povrchu (90-110 dB) a současného pojezdu 2-5 nákladních vozidel po staveništi (95
dB každé), s intenzitou průjezdů po veřejných komunikacích cca 15-20 vozidel/den.
Hlukově náročné zemní a stavební práce budou probíhat výhradně v denních hodinách a
v pracovní dny.
Protože hlukové zdroje z provozu OC převyšují hlukové zdroje z výstavby a protože není
v současné době přesně znám harmonogram výstavby, nebyl hluk z fáze výstavby v hlukové
studii v této fázi modelován. V rámci projektu pro stavební řízení budou hlukové zdroje
z výstavby včetně související dopravy dále upřesněny a bude doložena aktualizovaná hluková
studie.
V každém případě musí být ve fázi realizace dodrženo Nařízení vlády o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. v platném znění, § 12, odst. 9).

Provoz záměru
Pro posouzení zvýšení hlukové zátěže byla zpracována hluková studie, která je uvedena
v příloze 4 doplněné dokumentace.
Pro fázi provozu byly do hlukové studie započteny intenzity dopravy, které byly již výše
uvedeny v kapitole B.II.9.
Kromě uvedených liniových zdrojů budou v provozu v areálu OC po realizaci záměru
následující stacionární zdroje hluku:
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zdroj
hluku č.
1 až 6
7 až 12
13 až 18

19 až 22
26 až 29
57 až 60
61 až 64

71 až 74
75 až 78
25 až 25
30 až 56
65 až 70
79 až 80
90
91
92
93
94
95

typ zařízení

vzduchový
výkon
m3/h

větrací jednotka č.1

32 000

větrací jednotka č.2

32 000

větrací jednotka č.3

32 000

větrací jednotka

4 000

větrací jednotka

20 000

větrací jednotka

15 000

větrací jednotka

19 000

větrací jednotka č.1

14 000

větrací jednotka č.2

14 000

větrání a klimatizování
pobytových prostor

zakončení větracích
kanálů, kondenzační
jednotky

neuveden

62 až 82

Technologie dodávky chladu
Technologie dodávky chladu
Technologie dodávky chladu
Technologie dodávky chladu
Technologie dodávky chladu
Technologie dodávky chladu

kondenzační jednotka
kondenzační jednotka
kondenzační jednotka
kondenzační jednotka
kondenzační jednotka
kondenzační jednotka

neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden

LA = 76 dB/1 m
LA = 76 dB/1 m
LA = 76 dB/1 m
LA = 76 dB/1 m
LA = 64 dB/1 m
LA = 64 dB/1 m

popis zdroje
Větrání prodejny - přívod
Větrání prodejny - odtah
Větrání prodejny - okolí
Větrání prodejny - přívod
Větrání prodejny - odtah
Větrání prodejny - okolí
Větrání prodejny - přívod
Větrání prodejny - odtah
Větrání prodejny - okolí
Větrání kavárny - přívod
Větrání kavárny - odtah
Větrání kavárny - okolí
Větrání restaurace - přívod
Větrání restaurace - odtah
Větrání restaurace - okolí
Větrání kuchyně - přívod
Větrání kuchyně - odtah
Větrání kuchyně - okolí
Větrání řeznictví - přívod
Větrání řeznictví - odtah
Větrání řeznictví - okolí
Větrání pekárna - přívod
Větrání pekárna - odtah
Větrání pekárna - okolí
Větrání pekárna - přívod
Větrání pekárna - odtah
Větrání pekárna - okolí

hladina akustického
výkonu, resp. tlaku
LWA, resp LA (dB)
85
85
89
85
85
89
85
85
89
72
72
68
72
72
68
72
72
68
72
72
68
72
72
68
72
72
68

Kompenzační opatření v souvislosti s hlukovou zátěží popsány v kapitole B.I.6 jako
závazné podmínky realizace záměru.
Vibrace
Při realizaci záměru dojde po časově omezenou dobu k nárůstu vibrací způsobených
provozem některých hutnících mechanismů, případně také kompresoru a pojezdem těžkých
mechanismů. Vibrace budou produkovány po dobu několika měsíců, avšak jejich dosah k obytné
zástavbě nenastane.
Vibrace v době provozu s dosahem k obytné zástavbě se nepředpokládají.
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Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V obalovně se
nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály s obsahem
umělých radionuklidů.
Radiační ochranu řeší zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření - nahrazen od 1. 1. 2017 zákonem 263/2016 Sb. a zejména související
vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů upravují i podmínky pro
ozáření z přírodních zdrojů - nahrazena od 1. 1. 2017 vyhláškou SÚJB 422/2016 Sb.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých
a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která
by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu
nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty
stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.

Zápach
Provozy dle záměru nejsou významným zdrojem emisí pachových látek. V úvahu připadá
prakticky jen provoz řeznictví. Podle vyhlášky 415/2012 Sb. je přílohou 8 dána pro udírny
technická podmínka provozu - za účelem předcházení vzniku emisí znečišťujících látek
obtěžujících zápachem a emisí TZL jímat odpadní plyn v místě vzniku a odvádět do zařízení ke
snižování emisí – což navrhované zařízení splňuje.

Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Doplňující údaje
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Záměr nevyžaduje významné terénní úpravy.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kladno, obci Kladno, na
katastrálním území Kročehlavy. Kročehlavy jsou počtem obyvatel největší částí města Kladna.
Nový obchodní areál dle záměru je situován na jihovýchodním okraji města (lokalita
Růžové pole). Zájmová plocha je ze západní strany ohraničena státní silnicí I. třídy č. 61 (ul.
Unhošťská) a ze severní strany místní komunikací (ul. Arménská). Z jižní a východní strany jsou
dosud nezastavěné plochy (les, zemědělské pozemky).
Podél jižního okraje plochy protéká Lidický potok.
Plochy západně od místa záměru zaujímá stávající průmyslová zóna Kladno-jih (mimo
jiné nákupní centrum Tesco a Shopping jih).
Umístění záměru lze charakterizovat přibližně těmito souřadnicemi: (střed):
JTSK: Y: 762881.7; X: 1035796.11;
WGS-84: 50°7'36.399"N, 14°7'45.795"E
Dec: 50.1267775N, 14.1293875E
Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM 1:50000: 12-23
ZM 1:25000: 12.23-3
ZM 1:10000: 12-23-13
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C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
(např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny,
části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné
prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky,
evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území
historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území
zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném
území)

C.1.1. Struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie
C.1.1.1. Struktura a ráz krajiny
Širší území je silně antropogenně ovlivněno. Z hlediska struktury krajiny se v lokalitě
záměru nacházejí pouze intenzivně zemědělsky obdělávané pozemky, v navazujícím okolí pak
městská zástavba obsahující především obytnou zástavbu a komerční objekty včetně obchodních
komplexů a významných silničních systémů.
Plošně významný je výskyt přírodě blízkých ploch – lesních porostů Bažantnice
s pramennou oblastí.

Letecký snímek širšího okolí – rok 2017 (Zdroj: www.mapy.cz)

Vývoj území v posledních letech lze dokumentovat leteckým snímkem z roku 2003:
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Letecký snímek širšího okolí – rok 2003 (Zdroj: www.mapy.cz)

Pro porovnání vývoje krajiny letecký snímek širšího okolí místa záměru z roku 1953 je
uveden v kapitole C.1.5. Dokumentace.
Pro záměr bylo zpracováno posouzení vlivu stavby a využití území na krajinný ráz, které
je v celém rozsahu zařazeno v příloze dokumentace (6), které se strukturou a krajinným rázem
zabývá podrobněji. Z něj jsou na tomto místě citovány jen některé významné údaje.
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání. Pod pojem krajinný ráz je zahrnuta
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Krajinný ráz je charakterizován situováním
zájmového území v oblasti s přírodními systémy, zejména lesními a nivami místních vodotečí,
které jsou významné z hlediska krajinářského a tvoří v dané oblasti významný prvek.
Jako oblast krajinného rázu lze v daném případě vymezit území na přechodu urbánní
(město Kladno) a zemědělské krajiny nacházející se v širším zázemí hlavního města.
Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel et al., 2009) řadí zájmové
území do oblasti krajinného rázu Kladensko, k její západní hranici s oblastí krajinného rázu
Stochovsko. Oblast krajinného rázu Kladensko dle uvedené studie „zaujímá území příměstské
krajiny západního a severozápadního okraje Prahy a vybíhá severozápadním směrem až na
Smečensko. Z hlediska prostorového členění se jedná o mírně zvlněné náhorní plošiny a tabule s
tradičním intenzivním zemědělským využitím a s velmi starou strukturou osídlení a v
severozápadním cípu pak o členitější krajinu stoupající k západu k lesnatému okraji Řevničovské
pahorkatiny.“ Uvedené hodnocení krajinného rázu rovněž vymezuje v konkrétních územích
pásma zesílené ochrany krajinného rázu, a to ve dvou kategoriích – území přísné ochrany
krajinného rázu (nejvyšší) a území zvýšené ochrany krajinného rázu. Zájmová lokalita plánované
výstavby se v těchto vymezených pásmech nenachází.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, příp. jiné sensuální. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí buď vizuálními
bariérami (horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy
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potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti a 6
km okruh předpokládané potenciální viditelnosti).
Projektovaný obchodní areál je situován na mírně k východu se svažující pozemek. Ze
západní a severní strany je zájmová lokalita plánované výstavby obklopena městskou (sídlištní a
průmyslovou) zástavbou. Z východní strany se v nevelké vzdálenosti od zájmové lokality
uvažované výstavby nachází okraj lesního porostu (Bažantnice). Vizuálně se prostor od zájmové
lokality otevírá pouze do jižního směru, kde za Lidickým potokem navazují zemědělsky
obhospodařované pozemky – až k zástavbě Velkého Přítočna. Vizuální uplatnění plánovaného
obchodního areálu lze předpokládat nejdále do otevřených partií zemědělské krajiny mezi
Kročehlavy a Velkým Přítočnem, popř. Peklovem. Důležitým faktorem eliminujícím vizuální
projev projektované zástavby do volné krajiny je navržená zeleň při jeho jižním okraji (v okolí
Lidického potoka).
Potenciální vizuální uplatnění navrženého záměru může nastat rovněž z výše položených
svahů hřbetu Kožové hory. Vzhledem k jejich souvislému zalesnění však toto uplatnění reálně
nenastane. Ve výhledu z rozhledny na vrcholu Kožové hory zájmová lokalita plánované výstavby
aktuálně nefiguruje.
V ploše plánované výstavby není přítomen žádný ze zákonem definovaných významných
krajinných prvků. Významný krajinný prvek ze zákona představuje Lidický potok protékající při
jižní hranici projektovaného obchodního areálu.
Zájmová lokalita (či vymezený DoKP) leží při západním okraji Pražské plošiny,
představuje poměrně ploché území, které zřetelně ohraničuje okrajový zalesněný hřbet
Křivoklátské vrchoviny. Větší část území – rovinatých poloh je odlesněna, zemědělsky využita či
urbanizována. Zastoupení lesní i mimolesní zeleně je nízké, kromě uvedených vyšších hřbetních
partií omezené na několik enkláv převážně v blízkosti menších toků. Rozlehlejší porost
reprezentuje les Bažantnice navazující bezprostředně na zastavěné území města.
Území na geomorfologickém rozhraní představuje pramennou oblast menších přítoků
v povodí Zákolanského potoka, levostranného přítoku Vltavy. Bezprostředně podél jižní hranice
projektovaného areálu protéká Lidický potok – jeho horní tok. Podél toku citelně chybí vegetační
doprovod, omezený na několik skupin keřů či samostatně rostoucích dřevin.
Zřetelným souhrnným rysem přírodní charakteristiky území je její značné antropické
ovlivnění. Trvalé intenzivní využití půdy v příhodných podmínkách se projevilo především na
vegetačním krytu. Významně se na tomto rysu podílí také značný plošný rozsah zastavěného
území – sídelní a průmyslová zástavba města.
Vlastní zájmová lokalita plánované výstavby se nevyznačuje přítomností význačnějších
přírodních hodnot.
Ve vztahu k předmětu posouzení představují z pohledu přírodní charakteristiky hlavní
znaky krajinného rázu v zájmovém území:
 Plochý reliéf na okraji Pražské plošiny
 Lesnatý hřbet Kožové Hory
 Převaha zemědělské půdy
 Nízké zastoupení mimolesní zeleně
 Pramenná oblast drobných přítoků Zákolanského potoka
 Značný antropický tlak na přírodní sféru (odlesnění, zastavěnost)
Žádný z identifikovaných znaků přírodní charakteristiky nedosahuje cennosti, jež by
překračovala rámec širšího územního měřítka (jedinečnosti).
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Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky či hodnoty
krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru:
 Urbanizace území (poloha v kladenské aglomeraci)
 Převažující dlouhodobý zemědělský způsob využití krajiny
 Poloha v širší pražské aglomeraci, stálá ekonomická i kulturní vazba na hl. město
 Vysoká míra industrializace (průmyslová zóna Kladno-jih)
 Dálnice D6 – významná silniční tepna; tranzit
 Kožová Hora – důležitá lokalita volnočasového významu
Žádný z identifikovaných znaků kulturně-historické charakteristiky nedosahuje cennosti,
jež by výrazně překračovala rámec širšího územního měřítka (jedinečnosti).
V kategorii estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonie území – vizuální
charakteristiky území lze identifikovat tyto hlavní znaky krajinného rázu území:
 Převažující horizontální měřítko krajiny, otevřenost a čitelnost prostoru
 Lesnatý horizont hřbetu Kožové hory vymezující prostor
 Výrazné uplatnění industriální a sídlištní zástavby v krajinné scéně; dominanta
mrazírny La Lorraine
 Hrubá krajinná struktura, rozlehlost enkláv orné půdy
 Projev lesních okrajů v dílčích krajinných scenériích
 Nízké zastoupení prvků přírodní povahy členících krajinnou strukturu (absence
rozptýlené zeleně)
 Dálnice D6 – zásadní liniový prvek v krajinné struktuře, bariéra
 Žádný z identifikovaných znaků vizuální charakteristiky nedosahuje cennosti, jež by
překračovala rámec širšího územního měřítka (jedinečnosti).

C.1.1.2. Geomorfologie
Geomorfologicky území spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská
soustava, Brdské oblasti, celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule, okrsku Hostivická
tabule (DEMEK & MACKOVČIN 2006).
Systém
Subsystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Hercynský
Hercynská pohoří
Česká vysočina
Poberounská soustava
Brdská oblast
Pražská plošina
Kladenská tabule
Hostivická tabule
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C.1.1.3. Hydrologie
Hydrologické údaje:
Z hydrologického hlediska je širší zájmové území dle vyhlášky MZe č. 393/2010 Sb., o
oblastech povodí, součástí povodí III. řádu č. 1-12-02 Vltava od Rokytky po ústí, číslo
hydrologického pořadí lokality je možno označit jako 1-12-02-027 – Lidický potok.
Vlastní Lidický potok v horním povodí je značně pozměněný. Až po ulici Unhošťská (v
průmyslové zóně Kladno – jih) je zatrubněný - do přirozeného koryta se dostává jižně od záměru
OC Kladno. Zájmové území nespadá do záplavových území.
Útvary povrchových vod:
Přímo v místě záměru se nachází vodní recipient mimo vodní tok (IDVT vodní linie
12001954), na který navazuje drobný vodní tok (IDVT 12001955). Po soutoku tohoto vodního
toku s vodním tokem (IDVT 10257566) přitékajícím ze severozápadní strany vzniká Lidický
potok (číslo hydrologického pořadí 1-12-02-027, délka toku 8,04 km), který se vlévá do
Zákolanského (Dolanského) potoka. Plocha povodí k závěrnému profilu (ústí do Zákolanského
potoka) 14,03 km2.
Hydrologickou síť v okolí zájmové lokality znázorňuje následující situace HEIS:

Ve skutečnosti pravidelná vodoteč - Lidický potok v zájmovém území - jižně od záměru
OC - fakticky neexistuje - pravděpodobně i v důsledku zásahů do prameniště (průmyslová zóna
Kladno - jih).
Západně od záměru v povodí Lidického potoka v západní části lesoparku Bažantnice
několik pramenů:
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1 Skupina několika pramenů (3 - 5) na hranici pole a lesa - jde o přirozené vývěry součást pozorovací sítě ČHMÚ
2 Silný pramen v hlubokém zářezu těsně pod lesní cestou
3 Celkem 3 prameny cca 1 metr od sebe. V těsné blízkosti pomník - místo zahrabání
Terezy Čermákové zavražděné v červnu 2001.
prameny
1
2
3

souřadnice
N
50°07'42.61"

50°07'40.79"
50°07'37.92"

E
14°07'54.12"
14°07'59.88"
14°08'03.48"

nadmořská výška
cca

evidenční číslo v soupisu
pramenů

380

1221
1222
1223

380
380

Uvedené prameny představují významnou součást lesoparku Bažantnice.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 8 dokumentace.
Vodohospodářsky chráněná území, ochranná pásma, záplavová území - v daném území
nejsou stanovena žádná ochranná pásma vodních zdrojů a nenachází se zde ani případné pásmo
ochrany přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů minerálních vod. Stavba dle záměru neleží v
inundační oblasti povrchového toku.

C.1.2. Určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o
ochraně přírody a krajiny
Podrobné kontroly území zaměřené na migraci, posouzení stavu a potenciálu lokality a
výskyty cennějších druhů rostlin a živočichů byly provedeny 17. 5., 29. – 30. 5., 11. – 12. 6. a 30.
6. (včetně nočních průzkumů) 2017. Dále jsou využita vlastní data z průzkumu širšího okolí v
letech 2010–2014 (zejména jižní a JZ okolí Kladna). Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti
údajů doplněny o publikované údaje v rámci širšího okolí (Šťastný, Bejček & Hudec 2006,
Mikátová et al. 2001, Moravec 1994, Anděra & Hanzal 1995, 1996, Anděra 2000, Anděra &
Beneš 2001, 2002, Anděra & Červený 2004, Anděra & Hanák 2007, Hanák & Anděra 2005,
2006).
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Průzkum bezobratlých je zaměřen na vybrané taxony (pouze v případě, že se jedná o
zvláště chráněné druhy bezobratlých, tak jsou uvedení i zástupci mimo třídu Insecta). Zejména
byla pozornost věnována řádu motýlů (Lepidoptera) a brouků (Coleoptera), jakožto klíčových
indikačních skupin většiny terestrických a semiterestrických ekosystémů.
Přehled zaznamenaných druhů je případně doplněn o nesystematicky nalezené zástupce
dalších řádů hmyzu (Odonata, Mecoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Homoptera, Heteroptera,
Hymenoptera, Dermaptera, Blattodea, Ensifera, Caelifera). Výběr studovaných taxonů byl
proveden s ohledem na vysoké zastoupení indikačně významných druhů (Koomen, van
Helsdingen 1996), jejichž kvalitativního zastoupení lze s úspěchem využít při hodnocení
biologické kvality zájmového území (srovnej Seják, Dejmal 2003).
Brouci byli vyhledáváni individuálním průzkumem území v denních a nočních hodinách
(KRÁSENSKÝ 2009) se zaměřením na vhodné biotopy, tj. zejména starší dřeviny, lesní okraje,
torza dřevin, luční porosty. Při průzkumech byly dále kontrolovány potenciální úkryty pod
kameny a ve dřevní hmotě, zejména pod ležícími kmeny, v torzech dřevin, pod kůrou. Travní a
nízká vegetace byla smýkána entomologickou síťkou.
Denní motýli byli sledování při vizuální kontrole území a dle potřeby odchytávání do
entomologické síťky k determinaci. Při vlastním terénním průzkumu bylo použito standardních
technik sběru materiálu, tj. sběr do motýlářské síťky, smýkání vegetace a individuální sběr imag
(v detailu metodiky popisuje např. Novák (1969). Sbírání byli pouze jedinci pro determinaci, a to
v minimálních počtech. Při determinaci materiálu bylo postupováno mimo jiné také podle
determinačních klíčů:
Aspök et al. (1980), Dlabola (1954), Hanel & Zelený (2000), Hůrka (1996), Javorek
(1947), Kratochvíl (1957, 1959), May (1959), Pavelka & Smetana (2003), Kočárek et al. (2005).
Zkoumaní obratlovci byli sledováni jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt byl
posuzován z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska, a to v úseku
celého dotčeného území a nejbližšího okolí. Cíleně byl rovněž proveden průzkum vodního
prostředí se zaměřením na vodní živočichy včetně ryb, a to v úsecích Lidického potoka
(mimopstruhový revír 411 016 Dolanský potok 1).
U ptačích druhů bylo zjišťováno, zda na lokalitě hnízdí či nikoli, a na které biotopy a části
území jsou nebo mohou být vázány. U obojživelníků, plazů a savců bylo cílem zaznamenat
přítomné dospělé jedince, případně snůšky s vajíčky nebo mláďata. Vzhledem ke skutečnosti, že
je průzkum prováděn nedestruktivními metodami, je vždy věnována pozornost pobytovým stopám
(stopy, trus, zbytky potravy, okusy), a to především savců vzhledem k jejich převažující noční
aktivitě.
Netopýři byli sledováni pomocí ultrazvukových detektorů Pettersson D500X, Pettersson
D1000X a Pettersson M500-384. Detekce byla opakovaně provedena min. dvěma detektory
v automatickém režimu stacionárně v první polovině noci a min. jedním detektorem manuálně v
rámci linie zhruba v ose komunikace v době od západu slunce do cca půlnoci. Monitoring letové
aktivity netopýrů byl takto proveden 29. 5., 11. 6. a 4. 9. 2017. Analýzy ultrazvukových záznamů
byly provedeny v programu BatSound 4.
Rostliny
Na lokalitě nebyly zjištěny vzácnější druhy rostlin, chráněné podle Vyhlášky 395/1992 Sb.
nebo uvedené v Červeném seznamu ČR. Ze zajímavějších druhů roste až v lese Bažantnice
východně od plochy záměru mochna bílá Potentilla alba L. – C3.
V lokalitě byl proveden dendrologický průzkum, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulkách
za biologickým posouzením. Nacházejí se zde liniové porosty topolu pyramidálního, jírovce
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maďalu, borovice černé a jasanu manového podél upravovaných komunikací a lokální keřové a
stromové porosty v místě záměru a jeho okolí.
Zjištěné druhy flóry v areálu OC a výčet dřevin zjištěných dendrologickým průzkumem
jsou uvedeny v biologickém posouzení v příloze 9 dokumentace.
Fauna
Všechny zjištěné druhy jsou uvedeny v biologickém posouzení v příloze 9 dokumentace, na tomto
místě jsou uváděny jen zajímavější zjištěné druhy.
V případě měkkýšů Mollusca je zajímavý výskyt vrkoče útlého Vertigo angustior – VU, II, který
byl potvrzen (ANONYMUS 2017) na ostřicové louce pod rybníkem Panelovka (mokřadní
plocha pod rybníkem – východně od rybníka), východně od plochy záměru. Zajímavým
druhem je rovněž nalezený vrkoč mnohozubý Vertigo antivertigo – VU, který se
vyskytuje ve stejných biotopech. Tyto druhy se v území záměru nevyskytují a nebudou
ovlivněny.
Z blanokřídlých Hymenoptera byli v území zjištěni pouze široce rozšíření čmeláci r. Bombus –
O, kteří mají jednotlivá hnízda zejména v lemech větrolamů a při okrajích potočních niv.
Zjištěn byl výskyt rozšířeného čmeláka skalního Bombus lapidarius a čmeláka zemního
Bombus terrestris, přičemž výskyt dalších druhů čmeláků je velmi pravděpodobný. V
místě záměru nemají čmeláci hnízda a jejich výskyt zde je alochtonní, tj. nebudou
záměrem negativně dotčeni. Mravenci r. Formica – O nebyli v území zjištěni, okrajově se
vyskytují běžné druhy r. Lasius a Myrmica.
K zajímavým nálezům v blízkém okolí patří rovněž zástupce polokřídlých Hemiptera, lovčice
Himacerus major – EN. Druhy byl nalezen SZ od lokality v lemu ulice Norská.
Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – O. Zvláště chráněný druh v kategorii
ohrožený. Druh se v regionu vyskytuje plošně, navíc se v posledních dvou dekádách šíří
po celém území ČR, hojný výskyt je v posledních létech dokumentován také z Prahy a
okolí (HORÁK et al. 2009). Zlatohlávek je proto navržen na vyřazení ze skupiny zvláště
chráněných druhů ČR. S brouky je možno se setkat zejména na květech, kde se sytí. V
území byl pozorován v pobřežní vegetaci Dolanského potoka východně od lokality. Při
průzkumu lokality záměru nebyl potvrzen a jeho výskyt se zde neuvažuje.
Dotčení žab záměrem je vyloučeno. Nejblíže záměru byly zastiženy následující druhy:
Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus – KO, NT. Celkem dva jedinci potvrzeni v Panelovce
na konci června, patrně se jedná o migrační výskyt, rozmnožování zde nebylo potvrzeno.
Nejpravděpodobnější výskyty druhu budou kopírovat nivu Lidického potoka.
Ropucha obecná Bufo bufo – O, NT. Jeden jedinec potvrzen na okraji rákosiny Panelovky,
rozmnožování zde nebylo zjištěno, jednotlivě je pravděpodobné. Případná migrace druhu
v území je patrně ojedinělá a lze ji vymezit nivou Lidického potoka mezi lesíkem a
Panelovkou.
Ještěrka obecná Lacerta agilis – SO, NT, IV. Potvrzena SZ od Netřeb, v místě záměru ani v
nejbližším okolí se nevyskytuje.
Užovka obojková Natrix natrix – O, LC byla zastižena dvakrát, vždy dospělý jedinec na okraji
rybníka Panelovka. Rozmnožování zde je možné. Migraci lze očekávat podél vodních
toků, v rámci plochy záměru a nejbližšího okolí je výskyt krajně nepravděpodobný.
Moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I. Širším územím pravidelně migruje a zejména na
tahu zde loví potravu. Plocha dotčená záměrem nemá pro druh zvláštní význam, neboť
jeho výskyt je zde již v současné době silně limitován blízkostí sídelní infrastruktury.
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Krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU. Hnízdění v území nebylo zjištěno, je však
pravděpodobné v okolí s ohledem na opakované pozorování při lovu a přeletu (okolí
Kročehlav). Negativní ovlivnění se neuvažuje.
Křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT. Druh v širší oblasti na polích běžně hnízdí, v rámci
plochy záměru ale nebyla zjištěna. Výskyt je zde silně limitován blízkostí sídelní
infrastruktury.
Rorýs obecný Apus apus – O. Nad lokalitou početně loví potravu, početně hnízdí v širším okolí
na vyšších budovách. Záměrem nebude ovlivněn.
Vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, LC. Hnízdí jednotlivě v budovách v okolních obcích, do
okolních zahrad i polí zaletuje za potravou.
Slavík obecný Luscinia megarhynchos – O, LC. V okolí lokality hnízdí ve větrolamech a
porostech hustších křovin. Nejblíže registrován z okraje lesa u Panelovky. Záměrem druh
nebude ovlivněn.
Lejsek šedý Muscicapa striata – O, LC. V okolí lokality registrován severně od zahrádkářské
kolonie u Netřeb, pravděpodobně zde hnízdí. Dotčení záměrem lze vyloučit.
Ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I. Pozorován 1M při západním okraji Netřeb, patrně
hnízdí v blízkém okolí (lemy křovin na okraji obce). Na ploše záměru se nevyskytuje.
Kavka obecná Corvus monedula – SO, NT. Druh se pravidelně vyskytuje ve smíšených hejnech
s následujícím druhem na polních monokulturách na tahu a v zimních měsících.
Pozorována i v hnízdním období při záletech za potravou u Kročehlav, velmi
pravděpodobně hnízdí na některé z budov na okraji Kladna. Dotčení záměrem lze
vyloučit.
Krkavec velký Corvus corax – O, VU. V území se vyskytuje pravidelně na přeletu a při sběru
potravy, nehnízdí zde, pravděpodobně však hnízdí v okolí lokality.
Dle letové aktivity letounů pak lze současně konstatovat, že předmětná lokalita (otevřené polní
plochy) nepředstavuje území významné pro netopýry, na většině území byla zaznamenána
pouze jednotlivá letová aktivita bez početnějších míst výskytu. Týká se to i atraktivnějšího
území na okraji rybníčku Panelovka. Zjištěni byli:
netopýr vousatý Myotis mystacinus – SO, IV/netopýr Brandtův Myotis brandtii – SO, IV. Dle
ultrazvukové detekce problematicky odlišitelné druhy. Registrován 11. 6. 2017, lov a
přelet na okraji lesa západně od Panelovky.
netopýr vodní Myotis daubentonii – SO, IV. Pozorován při obou kontrolách při lovu potravy u
Panelovky, a přeletech Lidického potoka, min. 5 ex.
netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV. V území relativně hojný, jednotlivě přelétá a loví
potravu, zastižen při lovu u Panelovky, přelet kolem větrolamů u Netřeb a Dolan.
netopýr stromový Nyctalus leisleri – SO, DD, IV. Druh byl registrován jednotlivě na přeletu
podél větrolamu SZ od Netřeb.
netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV. V území patří k nejhojnějším druhům, běžně loví a
přelétá nad většinou území, pozorován zejména západně od Netřeb, méně v Dolanech.
Jednotlivě také při okraji Kladna nad řešeným územím.
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, IV. V území patří k nejhojnějším druhům,
registrován jednotlivě na přeletu a při lovu podobně jako netopýr rezavý, zejména kolem
liniových porostů na okraji obcí.
netopýr parkový Pipistrellus nathusii – SO, DD, IV. V území registrován jednotlivě, přelet
kolem větrolamu západně od Netřeb, opakovaně JZ od Netřeb na okraji lesa u Panelovky.
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netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, DD, IV. Registrován 29. 5. 2017, min. 1 ex. lov a
přelet u Panelovky.
netopýr ušatý Plecotus auritus – SO, IV/netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, IV.
Druhy dle ultrazvukové detekce od sebe problematicky odlišitelné. Navíc velmi slabé
echolokační signály. Dne 11. 6. 2017 registrován 1 ex. při okraji Panelovky.
Z hmyzožravců Insectivora byl na okraji lokality potvrzen rejsek obecný Sorex araneus.
Z hlodavců Rodentia byla potvrzena myšice lesní Apodemus flavicollis a hraboš polní Microtus
arvalis. V případě křečka polního Cricetus cricetus – SO, IV jsou z širšího území
uváděny výskyty do r. 1998 (ANONYMUS 2017), aktuálně nebyly nory nikde v trase
potvrzeny, výskyt a dotčení druhu se tedy neuvažuje.
Výsledky botanického průzkumu a dendrologický průzkum jsou uvedeny v příloze 9
dokumentace.

C.1.3. Významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny,
zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, zvláště chráněné druhy
Významné krajinné prvky
V lokalitě výstavby obchodního centra se nenacházejí žádné evidované VKP ani VKP „ze
zákona“.
S areálem obchodního centra úzce souvisí VKP Lidický potok, který bude v části toku
vyčištěn, revitalizován a jeho břehy budou zatravněny a osázeny dřevinami; a východně navazují
na řešené území lesní porosty Bažantnice s pramennou oblastí, do nichž nebude zasahováno.
Významný krajinný prvek (VKP) - dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky
a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP).
Nejbližšími významnými krajinnými prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.
114/1992 Sb. jsou:

 Lesní porosty navazující na zájmové území z východní strany (Bažantnice)
 Lidický potok
Územní systém ekologické stability krajiny
Jak vyplývá z následujících zákresů a z návrhu nového využití ploch Z24B, C územního
plánu Kladno, neprochází předmětnou lokalitou žádný z vyšších ani lokálních prvků ÚSES.
Koordinační výkres ÚP Kladno – Z24 B,C:
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Nejblíže se nachází lokální biokoridor a biocentrum (LK06, LC06) ve východní části lesa
„Bažantnice“.

(Zdroj: https://www.mestokladno.cz/uzemni-plan-kladno-po-zmenach/d-1471177)
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Lokální biocentrum (LBK) - stávající
Lokální biokoridor (LBC) - stávající

Stručná charakteristika nejbližších lokálních prvků ÚSES:
Význam:
Typ:
Popis:

LC06
Lokální biocentrum
lesní
Doubravy vyššího
stáří s příměsí
smrku

Výměra:

4,6 ha

LK06
Význam: Lokální biokoridor
Typ:
kombinovaný
Popis:
Lokální biokoridor navazuje na biocentrum LC06,
vede přes vodní nádrž, za níž vytváří dvě větve vedené
převážně listnatým lesním porostem doubrav (místy
smrčinami).
Výměra: 0,25 ha

Nejbližším prvkem nadregionálního ÚSES je nadregionální biokoridor K 54 Pochvalovská
stráň-Karlštejn, Koda, jehož linie probíhá západním směrem ve vzdálenosti cca 6,9 km vzdušnou
čarou od místa záměru. Jedná se o lesní typ s mezofilními hájovými ekosystémy na ploše 65 ha
v řešeném území, s ochrannou zónou o šířce 2 km tvořenou lesními porosty v lokalitách Propadlík
a Přední Rýň.
Z regionálních prvků SES je zájmové lokalitě nejblíže situováno regionální biocentrum
(RBC) Kožová hora (vzdálenost cca 1,8 km JZ od místa záměru), kterým prochází osa
regionálních biokoridorů (RBC) Kožová hora – K54 a Kožová hora - Dolanský háj. RBC
Dolanský háj a niva leží cca 1,9 km jihovýchodně od místa záměru.
RBC Kožová hora je lesní typ biocentra, převažují společenstva dubohabrových hájů.
Celková výměra RBC činí 38 ha, v řešeném území 12 ha. Biocentrum je charakterizováno jako
nefunkční v celé ploše.
RBC Dolanský háj a niva zahrnuje údolní nivu Dolanského potoka, břehové porosty,
mokřady a luční společenstva. Vývoj je směrován k zachování či obnově přírodě blízkých
společenstev a zachování inundační funkce území.
Zvláště chráněná území
Nejbližším maloplošným ZCHÚ je PP Krnčí a Voleška, 4,2 km severozápadně od záměru,
která je současně evropsky významnou lokalitou.
Přírodní parky
Zájmová lokalita plánované výstavby neleží v žádném z přírodních parků, ani v jeho
blízkosti.
Nejbližším přírodním parkem je Přírodní park Džbán.
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(Zdroj: Geoportál Středočeského kraje)

přírodní park
Natura 2000
Z lokalit soustavy Natura 2000 se v místě záměru žádné Ptačí oblasti (PO) ani Evropsky
významné lokality (EVL) nevyskytují. Nejblíže se nachází EVL CZ0213038 Kyšice – Kobyla, 4,2
km JZ (lokalita čolka velkého Triturus cristatus) a CZ0210107 Krnčí a Voleška, 4,2 km SZ, kde
jsou předmětem ochrany Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion), lesy svazu
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (L4 Suťové lesy) a Eurosibiřské stepní doubravy
(L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy).
Památné stromy
V posuzované lokalitě ani v nejbližším okolí se nenacházejí žádné památné stromy, které
by mohly být záměrem ohroženy. V širším – vzdáleném - území se nacházejí památné stromy –
nemohou být záměrem dotčeny.

C.1.4. Ložiska nerostů
Místo záměru je situováno mimo chráněná ložisková území (CHLÚ) a ložiska
vyhrazených i nevyhrazených nerostů. Nejbližší CHLÚ je situováno ve vzdálenosti cca 2,0 km
severním směrem. Bylo zřízeno za účelem ochrany ložiska černého uhlí Kladno (ID 3072900).
V minulosti zde probíhala hlubinná těžba černého uhlí.
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C.1.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Památkově chráněné objekty nejsou na předmětné ploše záměru evidovány. V Ústředním
seznamu kulturních památek jsou v místní části Kročehlavy mimo řešené území zapsány:
název
Tři věže
vápenných
pecí č. III, IV
aV
Vstupní
budova
pivovaru
Dům kultury
Kladno

Hotel Kladno

katalogové
číslo
číslo:
ÚSKP:
1114274417 102997

Tři šachtové věže jsou torzem vápenky, která byla
vybudována v letech 1927 - 1927 (pece I, II, III, IV) a v
roce 1940 (pec V) podle projektu projekt firmy
Oberschleisische-Industrie-Bau A. G., Gleiwitz pro
Pražskou železárenskou společnost.
1000137768 26579/2- Vstupní budova pivovaru pochází z počátku 20. století.
4048
Výzdoba štítu byla provedena podle návrhu Mikoláše
Alše, který byl přítelem sládka a nájemce pivovaru
Otakara Zachara.
1999995176
Dům kultury Kladno je situovaný na náměstí Sítná, které
je počinem týmu Hilský - Jurenka - Náhlík a vznikalo v
průběhu několika desetiletí až do roku 1987. Začátek
výstavby v lokalitě je rok 1961. Kulturní dům se dá
datovat v 2. pol. 60. let 20. století.
1999995176
Hotel Kladno dokládá záměr architektů a urbanistů
dimenzovat kladenské náměstí jako velkokapacitní.
Autorem dokumentace je J. Preizler, hlavním architektem
atelieru je Ak. Arch. V. Hilský. Vznik 2/2 60. let 20.
století.

Kročehlavy jsou částí města Kladna, která zahrnuje několik bývalých osad. Podle sčítání
lidu z roku 2011 zde žilo 36 123 obyvatel.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1316, kdy jsou zmínky o jejích vladycích.
Ti se o dva roky později psali ze Dříně, přesto již ve 14. století se o Dříňských nemluví, ale jen o
vladycích místních, tzn. z Kročehlav. Ti však brzo vymřeli, už na konci 14. století se naposledy
prameny zmiňují o šlechtici s tímto přídomkem. V tomto století však část vsi vlastnili i jiní
vlastníci, celkem byla obec rozdělena na tři díly. V 15. století prameny o Kročehlavech téměř
mlčí, ačkoli se tehdy o jedné části vsi mluvilo jako o majetku Kladenských z Kladna. Někdy v
předchozí době tak muselo dojít k připojení části Kročehlav ke kladenskému panství. Z roku 1549
pochází zápis, který upřesňuje, že dědici Zdeňka Kladenského z Kladna, rytíři Žďárští ze Žďáru,
mají v této obci čtyři usedlosti.
Na začátku 17. století už Žďárští ze Žďáru vlastnili celou vesnici, která se tehdy skládala
ze sedmi statků a chalup. Od té doby už vždy celé Kročehlavy patřily ke kladenskému panství, s
krátkou výjimkou během třicetileté války, kterou obec přežila patrně celkem bez úhony. Na
začátku této války vrchnost ze dvou statků vytvořila panský dvůr, který však po jejím skončení
obýval pouze panský ovčák. Ze zbylých pěti usedlostí po válce zůstaly pusté jen dvě, ty byly
osazeny až na začátku šedesátých let 17. století. Tehdy se Kročehlavy skládaly z pěti statků a
chalup a žilo zde asi 40 lidí. V roce 1680 zasáhla do života obce morová epidemie, která zde
zahubila třetinu obyvatel. V první polovině devadesátých let zde byl obnoven panský dvůr,
protože ale původně vznikl ze statků poddaných, tak z nich farář nadále vymáhal desátky.
Vrchnost je přenesla na poddané, což se ale neobešlo bez odporu, který byl tak silný, že nová
vrchnost (od roku 1705), benediktýni z Břevnova, místní obyvatele vystěhovala a obec osídlila
novými poddanými. Těmi asi byli Němci z dnešního Broumovska, kteří se však do konce 18.
století počeštili.
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V době napoleonských válek se zdejší obyvatelé podíleli na odporu proti odvodu do
domobrany. Během 18. století se vesnice dále rozvíjela, aby v polovině 19. století dosáhla 22
domů se 130 obyvateli. Krátce poté byly v sousedství otevřeny doly na černé uhlí a posléze i hutě.
To zapříčinilo nejen velký nárůst obyvatel samotného Kladna, ale i Kročehlav samotných (v roce
1930 měly již 10 tisíc obyvatel). V Kročehlavech se už od roku 1908 přemýšlelo o možnosti
povýšení obce na město, došlo k tomu ovšem až v roce 1931 současně s vysvěcením nově
postaveného kostela dne 25. října. Město Kročehlavy ale nikdy nedostalo znak, navíc nezůstalo
dlouho samostatné, protože krátce nato bylo připojeno ke Kladnu. Nejdříve za protektorátu, což
bylo po osvobození na chvíli zrušeno, a podruhé, a už na trvalo v roce 1948. Po roce 1989 došlo
ke zboření jediné původní významnější stavby, panského dvora.
Významná změna ve využívání území je zřejmá z historické mapy z 19. stol.:

Z následujícího leteckého snímku z roku 1953 (zdroj cenia) je zřejmé, že široké okolí
posuzovaného záměru bylo v té době využíváno pro zemědělství, případně pro lesní hospodářství:
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Za území s archeologickými nálezy se považuje území, na němž lze odůvodněně
předpokládat výskyt archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické nálezy,
popřípadě archeologická naleziště. Ústřední evidence území s archeologickými nálezy,
archeologických nálezů a archeologických nalezišť je vedena ve Státním archeologickém
seznamu Státním památkovým ústavem.
Území s archeologickými nálezy (UAN) se dělí do čtyř kategorií:
UAN I. – území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů
UAN II. – území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje
v rozmezí 51–100 %; sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve
středověku, kterých je převážná většina), území v těsné blízkosti ÚAN I. atd.
UAN III. – území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt
archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50 %,
náleží sem prakticky veškeré území ČR mimo ÚAN I, II a IV
UAN IV. - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
(vytěžené a archeologicky zkoumané plochy)
Podle údajů získaných ze Státního archeologického seznamu, informačního systému
o územích s archeologickými nálezy, který spravuje Národní památkový ústav, se zájmová
lokalita nachází v UAN III.
Vlastní zájmové území záměru není využíváno k rekreačním účelům - zemědělsky
využívaná plocha. K rekreačním účelům je využívána především plocha lesoparku Bažantice východně od záměru, který bude v budoucnu oddělen od OC realizací občanského vybavení tělovýchovné a sportovní zařízení.
Stávající cyklistické trasy vedou mimo zájmové území záměru. Turistické trasy se v okolí
záměru nevyskytují.
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C.I.6. Území hustě zalidněná
Statistické údaje:
rozloha km2
ČR
Středočeský kraj
Okres Kladno
Město Kladno
Městská část Kročehlavy
*)

78 866
11 015
719,61
36,97
7,75

počet obyvatel k 1. 1.
2018
10 613 350
1 356 216
164 051
68 804
36 123*)

hustota zalidnění - počet
obyvatel na 1 km2
134,6
123,1
228,0
1861,1
4661,0

2011

Časový vývoj počtu obyvatel a věkového složení obyvatel - Kladno:
Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet obyvatel
celkem
71 566
71 599
71 801
72 064
72 085
71 797
71 737
71 680
71 508
71 572
70 702
70 328
70 003
69 355
69 329
69 276
69 675
69 906
69 938
70 665
68 682
68 551
68 519
68 552
68 466
68 660
68 804

v tom ve věku (v %)
0-14
15-64 65 a více
19,8
69,2
11,0
19,2
69,4
11,3
18,8
69,6
11,6
18,3
69,9
11,8
17,9
70,1
12,0
17,5
70,2
12,4
17,2
70,2
12,6
16,9
70,3
12,8
16,4
70,7
13,0
16,1
70,8
13,2
15,3
71,4
13,3
15,1
71,3
13,6
14,8
71,4
13,8
14,7
71,4
14,0
14,5
71,4
14,1
14,3
71,3
14,4
14,3
71,0
14,7
14,3
70,7
15,1
14,4
70,1
15,5
14,7
69,4
15,9
14,5
68,8
16,7
14,7
68,1
17,3
14,9
67,3
17,8
15,2
66,5
18,3
15,5
65,8
18,8
15,7
65,1
19,2
15,8
64,6
19,6

Index
stáří
55,8
59,0
61,9
64,3
67,1
70,6
73,2
76,0
79,5
81,9
87,2
89,9
93,3
95,2
97,4
100,6
102,8
105,5
107,9
107,7
115,3
117,5
119,3
120,0
121,2
122,5
124,1

Průměrný
věk
36,2
36,4
36,6
36,8
37,1
37,4
37,7
38,1
38,4
38,7
39,2
39,5
39,8
40,1
40,2
40,4
40,5
40,6
40,8
40,8
41,4
41,6
41,8
41,9
42,1
42,2
42,4

C.I.7 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže,
extrémní poměry v dotčeném území
Zájmová lokalita záměru nespadá do území zatíženého nad míru únosného zatížení.
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Existence starých ekologických zátěží byla prověřena v Systému evidence
kontaminovaných míst (SEKM). V lokalitě vlastního záměru se nenachází evidovaná stará
ekologická zátěž.
V kat. území Kročehlavy je evidována jediná lokalita tohoto typu: Kladno – bývalá
plynárna – vzdálenost od místa záměru 2,2 km.

V lokalitě nejsou známy žádné extrémní poměry, které by bránily nebo ztěžovaly
realizaci záměru.
Do řešeného území nezasahují ani poddolovaná, ani sesuvná území, tj. území
s nepříznivými inženýrsko – geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona 62/1988 Sb.
v platném znění.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území
a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl
zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy,
eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a
rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou
klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví,
hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

C.2.1. Ovzduší
Oblast Kladna je dobře větratelná a sídelní aglomerace jsou většinou na návětrné straně
zdrojů znečištění.
Statutární město Kladno jako součást správního území stavebního úřadu Magistrátu města
Kladna spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska překročení imisních limitů pro
benzo(a)pyren a PM10.
Znečištění ovzduší v širším zájmovém území se měří na třech stanicích, a to Kladno střed města (ČHMÚ (1454)) - pozaďová - městská - obytná (automatizovaný měřící program),
Kladno - Švermov (ČHMÚ (1455)) - pozaďová - městská - obytná, průmyslová (automatizovaný
měřící program, měření těžkých kovů v PM10; měření PAHs) a Kladno - Vrapice (ZÚ Ústí nad
Labem) - pozaďová - předměstská - průmyslová (manuální měřící program, měření těžkých kovů
v PM10).
Pro vyhodnocení imisního pozadí byla použita data zveřejněná Českým
hydrometeorologickým ústavem na webovém portálu www.chmi.cz. Jedná se o průměr imisního
pozadí vybraných znečišťujících látek za období 2012-2016, který je stanoven na základě
modelování z dostupných dat o emisích zdrojů a z dat imisního monitoringu.

PM10 - roční průměr (µg/m3)

PM10 36. - nejvyšší 24hod. koncentrace
(µg/m3)
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PM2,5 - roční průměr (µg/m3)

SO2 - 4. nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3)

NO2 - roční průměr (µg/m3)

benzen - roční průměr (µg/m3)
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Červeně vyznačen záměr

benzo(a)pyren - roční průměr (ng/m3)
Imisní koncentrace v příslušném čtverci 1 x 1 km za období 2013 - 2017 (ČHMÚ):
znečisťující průměrování
látka
PM10
kalendářní rok
36-tá 24 hod. koncentrace
PM2,5
kalendářní rok
SO2
kalendářní rok
4-tá 24 hod. koncentrace

hodnota
µg/m3
24,9
45,9
16,1

znečisťující látka

průměrování

NO2
benzen

kalendářní rok
kalendářní rok

benzo(a)pyren

kalendářní rok

hodnota
µg/m3
16,1
1,0
ng/m3
2,4

21,1

Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou a provozem blízké
průmyslové zóny. Dále je ovlivněna významnými průmyslovými zdroji v Kladně a okolí.
Statutární město Kladno jako součást správního území stavebního úřadu Magistrátu města
Kladna spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska překročení imisních limitů pro
benzo(a)pyren a PM10.
Nejvyšší koncentrace BaP jsou dosahovány na území Kladna v pětiletých průměrech
v oblasti Hnidous 3,8 ng/m3, stejně tak jako krátkodobé koncentrace PM10 (36-tá max.
koncentrace) - 63,3 g/m3.
V zájmovém území je krátkodobá koncentrace PM10 na hranici imisního limitu, v případě
B(a)P je imisní limit průměrné roční koncentrace významně překročen.
Benzo(a)pyren
Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a
minimem v letním období. V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se
zvýšenými emisemi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ze sezonních
antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí benzo[a]pyrenu).
Významným zdrojem emisí PAU je i doprava, u které v zimním období dochází navíc k navýšení
emisí PAU v důsledku studených startů. Dále jsou zvýšené koncentrace způsobeny zhoršenými
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rozptylovými podmínkami v zimním období, jednodušší konverzí plyn-částice při nízkých
teplotách a nižším fotochemickým rozkladem PAU.
Vývoj pětiletých průměrů ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v příslušném čtverci 1 x 1
km, kde je umístěn záměr:
pětiletí
3

B(a)P ng/m

2007-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015

2012-2016

2013-2017

2,97

2,78

2,52

2,75

2,87

2,64

2,4

Výsledky B(a)P - měřící stanice Švermov (ČHMÚ1617):
rok

2013
2014
2015
2016
2017

měsíc
1

2

3

4

5

7,4

8,9

6,9

3,5

7,4
6,4
7,4
13,6

6,6
9,4
3,8
9,1

5,9
5,9
5,5
4,4

2,3
2,6
2,6

8

9

10

11

12

1,3

6
7
3
ng/m
0,2
0,1

0,2

0,7

4,9

5,4

9,2

1,1
1,0
0,7
0,9

0,3
0,3
0,3
0,1

0,2
0,1
0,1
0,1

1,1
1,2
0,7
0,7

5,5
4,6
1,9

6,0
7,6
7,0
6,1

7,1
7,1
7,4
4,7

0,1
0,1
0,1
0,1

I když průměrné roční koncentrace na měřící stanici Švermov mají výrazný poklesový
trend, jsou výsledné imise vysoko nad platným imisním limitem a to i v zájmové oblasti záměru.
V současné době TEPO s.r.o. zabezpečuje v převážné části města Kladna zásobování
teplem a teplou užitkovou vodou. Asi 81 % odběrových míst tvoří bytové odběry. Celková
vytápěná plocha bytových domácností v roce 2009 byla 1 074 tis. m2. Nebytový sektor prezentují
především školy, předškolní a zdravotnická zařízení, drobní podnikatelé a celková vytápěná
plocha u nebytových prostor v roce 2009 byla 173 tis. m2.
Přesto, že podstatná část města Kladno je zásobována teplem z centrálního zdroje, je
zřejmé z výsledků měřící stanice Švermov, že lokální topeniště mají velmi významný vliv na
imisní situaci.
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Významným zdrojem emisi BaP je i Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Elektrárna Kladno
s celkovým instalovaným příkonem více než 1250 MW (emise PAU v roce 2016 1,18 kg).
Přehled o zdrojích znečišťování ovzduší v okolí záměru (dle portálu ČHMÚ - 2017):
Zdroj
Statutární město Kladno
Tesco Stores ČR a.s. – Kladno
Kaufland ČR v.o.s.
Meta Kladno a.s.
PENGUIN CZ, s.r.o.
K N car spol. s r.o.
MILAN SKRYJA s.r.o. –
betonárna Kladno
La Lorraine a.s.
LEGO Production Jutská
LEGO Production s.r.o. Kladno
ITB Transito s.r.o.
C-Mec Kladno s.r.o.1)
Keihin Thermal Technology
Czech,s.r.o., 2)
Connectronics s.r.o.
Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. - KL0021
_NPZ
Three Bond Czech s.r.o.3)

Příkon
(MW)
1,0
0,7
0,8
-

0,004
0,084

Ukazatel – množství v t/rok
NOx
CO
SO2
VOC
0,002
údaje za rok 2017 nejsou k dispozici
0,015
0,001
0,002
0,290
0,361
0,535
-

13.2
1,4
16,4
4,0

0,060
0,000
0,000
0,352

1,439
0,070
0,901
0,828

0,4

-

-

0,010

TZL
-

0,681
0,002
0,018
1,332

0,025
0,004
-

6,328
4,767
0,036

0,034
údaje za rok 2017 nejsou k dispozici

-

-

-

0,113

TOC
0,182
0,050
-

-

C.2.2. Voda
Zájmové území se nachází v horním povodí Lidického potoka. I v důsledku
antropogenních změn v území (především průmyslová zóna jih) není v současném stavu
v zájmovém území vodoteč zcela funkční.
Lidický potok prochází od západu, kde je až po ulici Unhošťskou zatrubněn a protéká
podél jižní hranice navrhovaného areálu v otevřeném lichoběžníkovém korytě s šířkou u paty cca
1 m a cca 2,5-3 m při vrchní hraně. Jedná se o směrově upravenou vodoteč se sezónním
zavodněním, dotovaná zejména srážkami, do níž jsou v západní části zaústěny dešťové vody ze
zastavěných ploch. To je hlavním důvodem pro občasné vybřežování ve východní části této
vodoteče v době dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů. Po většinu roku je ale vodoteč
v současné době suchá (proto nelze ani hodnotit množství a kvalitu vod v toku), což by bylo
možno mírně nalepšit využitím vhodně dimenzovaných retenčně infiltračních objektů, které by
pozdržely prvotní nápor dešťových srážek a uvolňovaly je do vodoteče po delší časový úsek.
Koryto potoka je v řešené části území spojité, mírně zvlněné, bez meandrů, lokálně se zde
vyskytují nízké nekvalitní dřeviny. V korytě se nenacházejí překážky, splavy nebo jezy, koryto je
zanesené splavenou zeminou. Koryto má v řešené části ustálenou šířku i zahloubení. Struktura
dna nevytváří stupně, peřeje, tůně ani jiné definovatelné útvary. Dno koryta pravděpodobně tvoří
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betonové žlaby, které ale v současné době již nejsou viditelné z důvodu zanesení. V korytě se
nenachází mrtvé dřevo. Břehy vodoteče v řešeném úseku nejsou zpevněné.
Podle Nařízení vlády 71/2003 Sb. se jedná o povodí kaprovitých vod - které jsou nebo se
stanou vhodnými pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů, jako je štika (Esox
lucius), okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla).
Podzemní vody
Podle přílohy č. 6 k vyhlášce MZe č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a
útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod se zájmové území stavby nachází v
hydrogeologickém rajónu 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
(základní vrstva útvaru podzemních vod)
V lokalitě a její blízkosti se nenacházejí významné zdroje skupinového zásobování pitnou
vodou, nachází se zde východně od záměru dříve uvedené prameny.
Pro potřeby hydrogeologického posouzení vsakovacích poměrů lokality byly v kopaných
sondách KS1, KS2 a KS3 realizovány nálevové vsakovací zkoušky. Z výsledků nálevových
zkoušek byl určen koeficient vsaku kv v dosti širokém intervalu od 1,3.10-6 m.s-1 do 6,7.10-5 m.s-1.
Při provádění nových průzkumných sond nebyla zastižena hladina podzemní vody (HPV) do
posuzované hloubky limitně 3,3 m pod současným terénem. V archivních průzkumných sondách
byla naražena HPV v hloubce mezi 4,40 – 6,50 m pod terénem.
S ohledem na praktické zkušenosti řešení problematiky zasakování ve srovnatelných
geologických a hydrogeologických podmínkách lze konstatovat, že zájmové území navrhované
výstavby je schopno z významné nebo i úplné části cílené zasakování srážkových vod
pojmout. Místní geologické prostředí v žádném případě ale nedovoluje reálnou časovou
souslednost akumulace srážkových vod a jejich infiltraci do geologického podloží. Avizované
infiltrační možnosti geologického podloží vyžadují vybudování velkokapacitního retenčního
systému, který „přívalové“ deště pojme a později umožní postupnou infiltraci do podloží
vsakovací části systému.
Možno je uvažovat s hloubkovým osazením dna potenciálních vsakovacích objektů do
rozpětí 1,5 až 4,0 metrů pod terén tak, aby bylo využito především rozvolněné a více rozpukané
zóny horninového podloží písčitých slínovců GT4. Pukliny ve dně a stěnách vsakovacího objektu
je vhodné vyčistit stlačeným vzduchem či tlakovou vodou od písčitých jílů tak, aby se zlepšila
průtočnost puklin a tím i celková efektivita vsakování. Jako nejvhodnější se předběžně jeví
umístění v severovýchodní a jihozápadní části zájmového území (zhruba v okolí sondy KS2),
nicméně je zjevné, že retenčně-vsakovací objekty je nutno rozmístit v ploše pravidelně.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 8 dokumentace.

C.2.3. Půda
např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav
erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání
Půdy v lokalitě jsou charakterizovány HPJ (hlavními půdními jednotkami):
HPJ
12

popis
Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou,
až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením
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popis
Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, výjimečně i kambizemě
pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké,
až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou

Lesy se v blízkosti předmětné lokality vyskytují ve formě lesního porostu Bažantnice
východně od předmětné lokality výstavby:
Podíl zastavěných a nezastavěných ploch v rámci správního území Kladna prezentuje
následující tabulka (zdroj: ČSÚ):
31. 12. 2016
3 696,59
781,30
493,75
207,35
50,34
29,86
2 915,30
1 275,10
12,38
448,16
1 179,66

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2017
3 696,59
778,38
491,06
207,16
50,33
29,83
2 918,22
1 275,14
12,38
449,37
1 181,33

Pozemky dotčené stavbou, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), jsou
zařazeny do následujících bonitně půdně ekologických jednotek (BPEJ):
BPEJ

41200

Třída ochrany
zemědělského
půdního fondu*)
II

42501

III

Charakteristika

Hnědozemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou
expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně
teplém, suchém klimatickém regionu a méně produkční.
Hnědozemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou
expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně
teplém, suchém klimatickém regionu a méně produkční.

*) vyhláška 48/2011 Sb. v platném znění

II. třída ochrany ZPF – půdy vysoce chráněné, s převážně nadprůměrnou produkční
schopností, které lze ze ZPF odnímat a využívat pro stavební účely jen podmíněně, s ohledem
na územní plánování
III. třída ochrany ZPF – půdy s průměrnou produkční schopností, které lze využít
v územním plánování pro výstavbu a pro jiné nezemědělské účely využití
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C.2.4. Přírodní zdroje
Geologie
Regionální příslušnost:
Soustava
Oblast
Region
Jednotka

Český masiv - krystalinikum a postvariské magmatity
křída
česká křídová pánev
ohárecký, labský, lužický vývoj, jizerský vývoj, orlicko-žďárský vývoj

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masivu spadá zájmová oblast do
jednotky svrchního proterozoika Barrandienu, kde jsou ovšem na těchto starých zvrásněných
slabě metamorfovaných sedimentárních horninách kralupsko-zbraslavské skupiny zachovány ještě
zbytkové denudační relikty hornin České křídové tabule. Mocnost reliktu hornin svrchní křídy
dosahuje v daném území cca 13 až 18 metrů. Bázi opuk lze předpokládat na kótě cca 376 – 377 m
n. m. Zachovány jsou sedimenty bělohorského souvrství (stáří spodní turon) a v jejich podloží pak
sedimenty perucko-korycanského souvrství (stupeň cenoman). Pro problematiku zakládání
obchodního centra jsou rozhodující právě jen svrchnokřídové uloženiny.
Křídové sedimentární horniny nejsou zvrásněny a mají tak subhorizontální uložení.
V rámci posuzovaného, plošně rozsáhlého území jsou pro problematiku zakládání významné
pouze sedimenty bělohorského souvrství, které byly zastiženy jak novými tak i archivními
sondami až do hloubky 12 metrů pod povrchem stávajícího terénu. Jejich povrch se nachází
v hloubce 0,6 až 2,7 m pod terénem. Petrograficky se ve zdravém stavu jedná o žlutošedé, šedavě
žluté až světle šedé, jemně písčité slínovce (opuky) s deskovitou až lavicovitou vrstevnatostí. Tyto
slínovce obsahují polohy tvrdých deskovitých spongolitů. Spongolity jsou sedimenty obsahující
křemitý materiál jehlic mořských hub, jedná se tedy o velmi kompaktní silicifikované horniny
tvořící prolohy a čočky v základní hmotě méně pevných slínovců.
Křídové slínovce byly především v období terciéru vystaveny intenzivnímu
mechanickému i chemickému zvětrávání. Zvětrávání je selektivní a postihuje pouze slínovce,
kdežto vysoce odolné spongolity nejsou dotčeny. Dosah zóny zvětrání je v zájmovém území
velmi variabilní a pohybuje se mezi cca 1,3 až 6,0 m.
Z hlediska stupně zvětrání je možno přípovrchovou část horninového masívu v dosahu
provedených průzkumných sond (tj. do hloubky limitně 12 metrů) rozdělit do tří kvalitativních
skupin (spongolity nejsou v tomto směru zohledňovány):
a)
zcela až velmi zvětralý písčitý slínovec – geotechnický typ GT3
b)
mírně zvětralý písčitý slínovec – geotechnický typ GT4
c)
slabě zvětralý písčitý slínovec – geotechnický typ GT5
Křídový horninový masív je na zájmové lokalitě překryt souvislou vrstvou kvartérních
pokryvných útvarů o mocnosti 0,6 až 2,7 m. Pokryvné útvary jsou zastoupeny kulturními vrstvami
půdy a deluviálními sedimenty.
Nejsvrchnější polohu kvartérních sedimentů představují kulturní vrstvy půdy (ornice),
které jsou zde reprezentovány 0,30 až 0,40 m mocnou vrstvou tmavě hnědých, písčitých až
jílovito-písčitých humózních hlín, pevné až tuhé konzistence, které obsahují ojedinělou příměs
úlomků písčitého slínovce o velikosti do 5 cm. Mocnosti ornice se podle dokumentace archivních
sond pohybovaly mezi 0,40 až 0,90 m, což je většinou v rozporu s nově provedenými kopanými
sondami inženýrskogeologického průzkumu a s ručně zaráženými sondami pedologického
průzkumu.
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Tyto humózní vrstvy budou sejmuty v rámci skrývky ornice.
Východně od zájmového území jsou popisovány i sprašové hlíny. Jedná se o uloženiny
eolicko-deluviálního původu, tj. druhotně redeponované primární větrem uložené spraše smíšené i
s materiálem zvětralinového obalu horninového podkladu.
Sprašové hlíny jsou světle hnědé, dle archivního popisu tuhé konzistence, místy
s ojedinělým obsahem drobných oválených úlomků opuky. Konzistence zeminy není konstantní
veličinou a je určena dle aktuálního vlhkostního stavu sprašových hlín závislého na klimatickém
trendu, především pak v období dlouho trvajících dešťů, které mohou konzistenci sprašových hlín
snížit.
Zeminy jsou dle Scheibleho diagramu nebezpečně namrzavé. Tyto sprašové zeminy
představují relativně málo únosnou a objemově nestálou základovou půdou, jsou často dosti
stlačitelné, citlivé na převlhčení a potenciálně prosedavé. Povrch tohoto geotypu se vyskytuje v
hloubce 0,50 až 0,60 m pod stávajícím povrchem terénu. Jejich mocnost se pohybuje mezi 0,7 až
0,9 m.
Deluviální sedimenty (tzv. svahové sedimenty) spočívají přímo na zvětralém podloží
svrchnokřídových hornin. Vznikaly gravitačním přemístěním zvětralin křídových slínovců. Dané
zeminy zahrnují hnědé, žlutohnědé, rezavě hnědé, rezavě žluté, místy šedě šmouhované jilovitopísčité hlíny až písčité jíly s velice variabilním obsahem poloostrohranných úlomků písčitého
slínovce o velikosti 1 až 5 cm, max. 12 cm. Zeminy mají pevnou/tuhou až tuhou konzistenci.
Výskyt svahových hlín je v rámci budoucího staveniště celoplošný. Povrch polohy leží většinou v
hloubce 0,30 až 0,40 m pod terénem. V místě výskytu sprašových hlín GT1 až v hloubce 1,30 až
1,40 m pod terénem. Mocnost polohy deluviálních sedimentů se pohybuje mezi 0,50 až 2,40 m.
Nejnižší mocnosti je dosahováno v severozápadní výše položené části území. Směrem k jihu
dochází k nárůstu mocnosti deluviálních sedimentů až na 2,4 m. Na jižním okraji pozemku lze
očekávat mocnosti přesahující 2,5 m.
Výřez geologické mapy 1:50000 pro širší okolí místa záměru:

(Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/)
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Český masiv – pokryvné útvary a postvariské
magmatity

Český masiv – krystalinikum a
prevariské paleozoikum

10

hlína, písek, štěrk

751

silicity

16

spraš, sprašová hlína

757

fylitické droby a břidlice

20
307

sediment deluvioeolický
písčité slínovce až jílovce
spongilitické, místy silicifikované
(opuky)

Hydrogeologie
Hydrogeologické poměry zájmového území závisí zejména na potenciálních zdrojích
podzemní vody, rozsahu a charakteru infiltračního prostředí, na propustnosti, morfologii terénu a
omezeně i na antropogenních vlivech. Na jižním níže položeném okraji zkoumané oblasti je
situován Lidický potok v blízkosti svého prameniště. Jedná se zde stále o vodoteč s velmi malým
průtokem a tudíž i s minimálním vlivem na hydrogeologické poměry budoucího staveniště, které
je situováno výrazně výše nad potokem. Nejvýznamnější zdroj podzemních vod v prostoru
hodnocených pozemků a přilehlého okolí představují atmosférické srážky.
Přípovrchové pásmo zemin spolu se zvětralou zónou skalního podloží jsou v prostoru
posuzované lokality relativně málo mocné, navíc se jedná o prostředí s výraznou převahou
jemnozrnné frakce (hlíny a jíly), která je pro vodu slabě propustná. Srážkové vody tak poměrně
obtížně infiltrují do geologického podloží, výrazná část jejich objemu stéká po povrchu, je
zachycována vegetací a kulturními vrstvami půdy a zpětně vypařována. Zájmové území a jeho
širší okolí jsou z hlediska významnější tvorby a oběhu podzemních vod relativně nepříznivé.
Zájmové území je situováno v reliktu křídové plošiny, vyznačující se mírně ukloněným
reliéfem, s úklonem ve směru od západu k východu a rovněž od severu k jihu, k toku Lidického
potoka. Směr proudění podzemní vody lze předpokládat ve směru sklonu terénu, tj. k východu až
jihovýchodu.
Při provádění nových průzkumných sond nebyla zastižena hladina podzemní vody do
posuzované hloubky limitně 3,3 m pod současným terénem. V archivních průzkumných sondách
byla naražena v hloubce mezi 4,40 – 6,50 m pod terénem. Ustálená hladina podzemní vody byla
změřena v hloubce 3,20 – 5,80 m pod terénem, na kótě 383,90 – 390,40 m n. m. Z výsledků
posuzovaných rozborů je patrné, že podzemní vody mají místy mírně zvýšený obsah síranů (až
241 mg/l). Ten ovlivňuje výsledný stupeň agresivity místních podzemních vod na slabě agresivní
podle ČSN EN 206-1 (klasifikační stupeň XA1).
S ohledem na praktické zkušenosti řešení problematiky zasakování ve srovnatelných
geologických a hydrogeologických podmínkách lze konstatovat, že zájmové území navrhované
výstavby je schopno z významné nebo i úplné části cílené zasakování srážkových vod
pojmout. Místní geologické prostředí v žádném případě ale nedovoluje reálnou časovou
souslednost akumulace srážkových vod a jejich infiltraci do geologického podloží. Avizované
infiltrační možnosti geologického podloží vyžadují vybudování velkokapacitního retenčního
systému, který „přívalové“ deště pojme a později umožní postupnou infiltraci do podloží
vsakovací části systému.
Možno je uvažovat s hloubkovým osazením dna potenciálních vsakovacích objektů do
rozpětí 1,5 až 4,0 metrů pod terén tak, aby bylo využito především rozvolněné a více rozpukané
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zóny horninového podloží písčitých slínovců. Pukliny ve dně a stěnách vsakovacího objektu je
vhodné vyčistit stlačeným vzduchem či tlakovou vodou od písčitých jílů tak, aby se zlepšila
průtočnost puklin a tím i celková efektivita vsakování. Jako nejvhodnější se předběžně jeví
umístění v severovýchodní a jihozápadní části zájmového území (zhruba v okolí sondy KS2),
nicméně je zjevné, že retenčně-vsakovací objekty je nutno rozmístit v ploše pravidelně. Největší,
otevřená infiltračně retenční nádrž bude umístěna tak, aby vsak přispíval k množství podzemních
vod ve spádu k pramenné oblasti Bažantnice.
Provedený hydrogeologický průzkum je zařazen v přílohách dokumentace (8).
Hydrogeologické rajony
Dle Vyhlášky 5/2011 Sb. patří zájmové území do hydrogeologického rajonu Kladenská
křída o ploše 1 181,54 km2:
Číslo útvaru
podzemních vod

Název útvaru
podzemních vod

Pozice útvaru
podzemních vod

Příslušný
hydrogeologický
rajon

62500

Proterozoikum a
paleozoikum v
povodí přítoků
Vltavy

základní

6250

Název příslušného
hydrogeologického
rajonu
Proterozoikum a
paleozoikum v
povodí přítoků
Vltavy

Stará důlní díla
V zájmovém území se nevyskytují stará důlní díla ani poddolované území.
Nejbližší lokalita s výskytem starých důlních děl a poddolovaných území je situována
severním směrem ve vzdálenosti cca 2,3 km od místa záměru. Jedná se o ložiska černého uhlí
těžená dříve hlubinným způsobem.
Svahové nestability

Místo záměru se nachází mimo lokality náchylné k sesuvům půdy. Nejbližší lokalita
potencionálního půdního sesuvu je situována ve vzdálenosti cca 3,0 km severozápadním
směrem od místa záměru.
Významné geologické lokality:

Významné geologické lokality jsou situovány západně od místa záměru, nejbližší ve
vzdálenosti min. cca 3,3 km vzdušnou čarou.
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Radonové riziko

kvartér, hlubší podloží střední
kvartér, hlubší podloží nízký

střední Rn index
nízký Rn index

bod měření – komplexní radonová
informace

body měření nejbližší k místu záměru

zdroj: portál ČGS

C.2.5. Biologická rozmanitost
např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je nezbytným předpokladem migrace volně žijících zvířat. Zásahy
člověka v krajině její průchodnost zásadním způsobem omezují, neboť vlivem dopravních staveb,
postupující urbanizace a zemědělství dochází k její fragmentaci.
V blízkém ani širším okolí místa záměru se žádná migračně významná území ani dálkové
migrační koridory pro velké savce a šelmy nenacházejí. Je to dáno vysokou mírou urbanizace
území, rozsáhlými vlivy mnohaleté těžební činnosti a řadou dalších doprovodných
antropogenních aktivit (doprava).
Nejbližší území pro migraci velkých obratlovců jsou situována západně od místa záměru
ve vzdálenosti cca 10 km. Migrační koridor zde prochází západně od města Nové Strašecí na jih
směrem na Beroun a Králův Dvůr, na sever pak směrem na Louny. Východním směrem existenci
těchto území vylučuje rozsáhlá pražská aglomerace, další souvislá migrační území se rozkládají
jihovýchodně až východně od Prahy (oblast mezi Mnichovicemi a Kostelcem nad Černými lesy,
Posázaví).
Následující situace zachycuje migračně významná území a dálkové migrační koridory
situované západním směrem od místa záměru:
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migračně významné území

dálkový migrační koridor

Biodiverzita
Podle biogeografického členění (CULEK 1996) spadá území do bioregionu 1.17
Džbánského. Dle regionálně fytogeografického členění je území záměru situováno do
fytogeografického okresu 7d. Bělohorská tabule (SKALICKÝ 1988). Podle mapy Potenciální
přirozené vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ et al. 2001) je dominantní fytocenózou
území Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) sv. Carpinion. Tato
potenciální přirozená vegetace se v dotčeném území záměru nezachovala.
V současnosti se pro charakteristiku aktuální vegetace s výhodou používají biotopy podle
katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010). Nicméně i zastoupení přírodních biotopů je v území
silně omezené a představují je výhradně malé fragmenty biotopů. Záměr do přírodních biotopů
nezasahuje.
Nejblíže lze vymezit v rámci lesního celku Bažantnice východně od plochy záměru L7.1 Suché acidofilní doubravy.
Řešené území je tvořeno biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem. Jedná se
zejména o X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole. Dále X6 - Antropogenní plochy se sporadickou
vegetací mimo sídla, X7 - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X8 - Křoviny s ruderálními a
nepůvodními druhy, X12 - Nálety pionýrských dřevin, X13 - Nelesní stromové výsadby mimo
sídla a X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace. V rámci polních kultur
jsou pěstovány především obiloviny.
Vodoteč v území (Lidický potok – horní část) a lesní porosty Bažantnice jsou dle §3 odst.
1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. Záměr výstavby OC do těchto
prvků nezasahuje, ale předpokládá se zásah do VKP Lidický potok při jeho revitalizaci.
Území není součástí evropské sítě EECONET (mapová vrstva AOPK ČR, 1996), tj. není
součástí zóny zvýšené péče o krajinu.
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Data o lokalitách jsou zpracovány dle podkladů AOPK ČR (http://mapmaker.nature.cz)
prostřednictvím ESRI ArcMap 10.5.
Koeficient ekologické stability (2017):
Kladno
0,74
0 - 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur
0,11 - 0,30 území se zřetelným narušením přírodních struktur
0,31 - 1,00 území intenzivně využívané
1,01 - 3,00 území se vcelku vyváženou krajinou
3,00 < území s přírodní nebo přírodě blízkou krajinou

C.2.6. Klima
např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu
Pro území je typické teplé suché podnebí, charakterizované průměrnými ročními teplotami
mezi 8 – 9 °C a průměrným úhrnem ročních srážek, který se pohybuje mezi 450 – 500 mm.
Z klimatického hlediska patří zájmové území dle Quitta do teplé oblasti T2. Oblast je
charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Hodnoty klimatických charakteristik podoblasti:
Klimatická charakteristika oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C
Počet mrazivých dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 - -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Širší okolí patří k oblastem s nízkými úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční
srážkové úhrny v meteorologické stanici Praha Ruzyně (364 m n. m.) dosahují 525,9 mm. Přehled
měsíčních srážkových normálů (údaje v mm) je uveden v tabulce:
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Přehled měsíčních srážkových normálů
Měsíc
Normál

I
23,5

II
22,6

III
28,1

IV
38,2

V
77,2

VI
72,7

VII
66,2

VIII
69,6

IX
40

X
30,5

XI
31,9

XII
25,33

I-XII
525,9

Ze stejného zdroje pocházejí i údaje o ročním průběhu průměrných teplot vzduchu
uvedené níže v tabulce (údaje v °C).
Přehled průměrných teplot vzduchu
Měsíc
I
Teplota -2,4

II
-0,9

III
3,0

IV
7,7

V
12,7

VI
15,9

VII
17,5

VIII
17,0

IX
13,3

X
8,3

XI
2,9

XII
-0,6

I-XII
7,9

Podle Atlasu podnebí Česka patří zájmové území do oblasti roční výšky srážek 500 - 550
mm; z hlediska teplot pak do oblasti průměrné roční teploty 8 - 9 oC

C.2.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Informace o hustotě zalidnění jsou uvedeny v kapitole C.1.6.
Podle Zdravotnické ročenky Středočeského kraje 2013 (novější údaje nejsou k dispozici).
Ve Středočeském kraji střední délka života dosáhla u mužů 75,2 let a u žen 80,9.
Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy (41,3 % u mužů a 52,2 % u žen)
spolu s ostatními ischemickými nemocemi srdečními a cévními nemocemi mozku a dále
novotvary (29,4 % u mužů a 22,2 % u žen). Celkový počet hlášených onemocnění zhoubnými
novotvary a novotvary in situ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel však zůstává nadále pod
republikovým průměrem.
Kojenecká úmrtnost dosahuje v celé ČR velmi nízkých hodnot a její hodnocení na úrovni
krajů je výrazně ovlivněno malým počtem úmrtí do 1 roku (v roce 2013 ve Středočeském kraji
zemřelo 23 kojenců).
V nemocnicích na území celé ČR bylo hospitalizováno celkem 277 935 obyvatel
Středočeského kraje (21 426 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel). Nejčastější příčinou
hospitalizace zůstávají nemoci oběhové soustavy (3 185 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel v roce
2013 - novější údaje nejsou publikovány), jako další nejčastější příčiny hospitalizace jsou nemoci
trávicí soustavy (1 994 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel) a zhoubné novotvary (1 632
hospitalizací na 100 tisíc obyvatel). Průměrná ošetřovací doba ve dnech byla v roce 2013 6,4 dne.

C.2.8. Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Záměrem dotčené pozemky jsou uvedeny v kapitole B.I.3. - Umístění záměru. V
zájmovém území se nachází sítě technické infrastruktury.
Jak je již uvedeno v kapitole C.1.5., v lokalitě ani v dosahu vlivu záměru se nenacházejí
historické, archeologické nebo kulturní památky, které by mohly být negativně ovlivněny
realizací záměru.
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C.2.9. Ostatní charakteristiky životního prostředí
Hluk
Prioritním zdrojem hluku je v dotčeném území doprava.
Předpokládaná průměrná denní intenzita dopravy po realizaci záměru dle jednotlivých
dopravních úseků souvisejících s provozem obchodního centra je uvedena v kapitole B.II.6.
Hluk z pojezdu mechanismů při výstavbě bude omezen na relativně krátkou dobu (cca 3
měsíce) během výstavby. Předpokládá se současný pojezd 2-4 těžkých mechanismů (90-110 dB) a
současný pojezd 2-5 nákladních vozidel po staveništi (jednotlivě 95 dB). Předpokládaná intenzita
průjezdů po veřejných komunikacích je cca 15-20 vozidel/den. Hlučnější práce budou prováděny
výhradně v denní době.

Doprava
Výsledky sčítání dopravy v roce 2016 v širším zájmovém území:

(Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/content/img/legenda_mapa.jpg)
Sčítací úsek s intenzitou 1001-3000
voz./24 h
Sčítací úsek s intenzitou 3001-5000
voz./24 h
Sčítací úsek s intenzitou 5001-7000
voz./24 h

Sčítací úsek s intenzitou 7001-10000
voz./24 h
Sčítací úsek s intenzitou 10 001-15 000
voz./24 h
Sčítací úsek s intenzitou 15001-25 000
voz./24 h

Výsledky sčítání frekvence dopravy v roce 2016 (roční průměr denních intenzit
dopravy):
Komunikace
61

Sčítací úsek
1-2292

TV
1134

O
9809

93

M
50

SV
10993
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Komunikace
61
61
61

Sčítací úsek
1-2297
1-2290
1-2291

TV
1248
1164
1173

O
9750
7680
9357

M
62
42
67

TV – nákladní vozidla, O – osobní auta, M – jednostopá vozidla, SV – suma vozidel

Územní plánování
Výřez územního plánu Kladno:
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C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí v území je třeba konstatovat, že se jedná
po stránce kvality životního prostředí o území jednoznačně antropogenně ovlivněné, a to jak
z hlediska intenzivní zemědělské výroby, tak z hlediska vysoce zatížených komunikačních
systémů. V území jsou překračovány 24hodinové imisní koncentrace PM10 a roční průměrné
koncentrace benzo(a)pyrenu.
Území nespadá do ploch, v nichž je únosné zatížení životního prostředí kromě již
uvedeného překročení imisních limitů překročeno. V dotčené lokalitě se nenacházejí žádné
evidované staré ekologické zátěže.
V lokalitě jsou překračovány běžné hlukové limity, hlukové limity s korekcí na starou
hlukovou zátěž překročeny nejsou a nebudou.
Lokalita výstavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani lokalitě vymezené
v rámci NATURA 2000 či jiném území významném z hlediska ochrany přírody, neleží
v záplavovém území, v sesuvném ani v poddolovaném území ani v jejich těsné blízkosti.
Prvky ÚSES jsou situovány mimo předmětnou lokalitu. Lokalita výstavby má nízký
stupeň ekologické stability (1 – orná půda), následně po výstavbě 0 – zastavěné plochy.
V případě nerealizace záměru by nedošlo k žádnému vývoji zatížení území, pozitivnímu
ani negativnímu. Nedošlo by k odnětí půdy ze ZPF a jejímu zastavění, a tedy ani k mírnému
zrychlení odtoku vody z území (u něhož se počítá s eliminací pomocí infiltračně retenčních
nádrží). Dále by nedošlo ke zvýšení intenzity dopravy v lokalitě a s tím souvisejícímu malému
příspěvku k hlukové a imisní zátěži obytných domů. Na druhou stranu se jedná o lokalitu, která je
územním plánem určena pro občanské vybavení – komerční využití. Dříve nebo později tedy
k využití území obdobným způsobem jako posuzovaný záměr stejně dojde.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních,
kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru,
které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací
nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a
nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry
(s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a
krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Předmětem záměru je výstavba Obchodního centra.
Nejbližší obytné objekty od záměru při ulici Arménská.
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních
aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací
rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení
rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na
únosnou míru, respektive je udržela na únosné míře.
Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru
posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout:
 pracovní prostředí
 ovzduší
 hluk
 radiační zátěž
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 znečištění ovzduší
 tuhými znečišťujícími látkami
 plynnými emisemi
 hluková zátěž
 práce s rizikovými látkami
 znečištění vody a půdy
 havarijní stavy
Pracovní prostředí
Ovzduší

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády č. 361/2007
Sb. v platném znění.
Rizikové faktory jsou zde členěny na:
- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž
teplem a zátěž chladem)
- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny,
látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a
azbest
- biologické činitele (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu)
- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční
manipulace s břemeny)
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých
mikroklimatických podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických
látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou
upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny
v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.
Dle § 9 odst. 2 nař. vl. 361/2007 Sb. v platném znění, koncentrace chemické látky nebo
prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich
přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné
koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z přílohy č. 2 část A nař. vl.
361/2007 Sb. ve znění vyhlášky 9/2013 Sb.) - NOx, SO2, CO, benzen, benzo(a)pyren z dopravních
prostředků v areálu včetně související dopravy na veřejných komunikacích. Dále je uvedena
problematika týkající se TZL.
Tabulka 1: Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť
škodlivina
SO2
CO
NOx
benzo(a)pyren

číslo CAS
7446-09-5
630-08-0
10102-43-9
50-32-8

CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
PEL - přípustné expoziční limity
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PEL

NPK-P
mg/m3

1,5
30
10
0,005

5
150
20
0,025

poznámky
I
P
I
D, P
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NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů,
par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové
pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození
zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad
hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být
v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního
limitu překročena.
NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým
nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti
chemické analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou
koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu
nejvýše 10 minut.

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být dopravní prostředky a případně
sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou uvedeny přípustné expoziční
limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci
(vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou
frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo
ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části
dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven
PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr  5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky
Fr  5 % a PELc 10 mg/m3.

Hluk
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické
důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
 akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
 funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy
současného posunu sluchového prahu
 funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
 funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového
cyklu
 funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů
s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které
je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
 funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i
v oblasti pracovního výkonu
 funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
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Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní
dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 3 odst. 1) vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s,
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je
vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro
tvůrčí práci rutinní povahy včetně velínu (§ 3 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a
skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci 2, kde hluk nevzniká pracovní činností
vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto
pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 70 dB.

Vibrace
Vibracím může být vystavena obsluha kolového nakladače při výstavbě. Dodržování
legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného zařízení. Nově dodávané kolové
nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými legislativními předpisy. Vlastní technologie
(provoz dle záměru) není zdrojem vibrací.
Životní prostředí

Ovzduší
Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází
z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy zveřejňuje
Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Stávající
úroveň kvality ovzduší v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována v kapitole C.2.1. Je
zřejmé, že z hlediska sledovaných škodlivin jsou v zájmovém území záměru překračovány platné
imisní limity dle zák. 201/2012 Sb. – průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36-té max.
denní koncentrace PM10.
Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie (příloha 5), která se zabývá
těmito hodnocenými znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5,
NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren.
Rozptylová studie je vypracována ve dvou variantách, a to:


pro současný stav (očekávaná imisní zátěž z dopravy v roce 2020)



výhled (po zprovoznění záměru v roce 2020).

Rozptylová studie byla zpracována jako příspěvková.
Výpočtová oblast je definována jako obdélníkové území o rozměrech 1 400 x 1 400 m s
krokem 40 m, tj. 1296 referenčních bodů v pravidelné síti.

Výpočtové body mimo pravidelnou výpočtovou síť:
Profil

Popis

1

Švédská 2523, Kladno; bytový dům

2

Polská 2555, Kladno; bytový dům

99

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

Profil

Popis

3

Polská 2546, Kladno; bytový dům

4

Na Růžovém poli 2549, Kladno; bytový dům

5

Na Růžovém poli 2551, Kladno; bytový dům

6

Ukrajinská 2582, Kladno; bytový dům

V rozptylové studii byly posuzovány příspěvky ke kvalitě ovzduší při využívání záměru.
V následující tabulce uveden souhrn znečišťujících látek uvažovaných ve výpočtu a jejich
vypočtených charakteristik.
Polutant
PM10
PM2,5
NO2
NOx
CO
benzen
benzo(a)pyren

Hodnocená charakteristika
průměrná roční koncentrace
maximální denní koncentrace
průměrná roční koncentrace
průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
průměrná roční koncentrace
maximální denní osmihodinový průměr
průměrná roční koncentrace
průměrná roční koncentrace

Jednotky
g.m-3
g.m-3
g.m-3
g.m-3
g.m-3
g.m-3
ng.m-3

Příspěvky k imisní zátěži záměrem:
V následujících tabulkách je uveden souhrn znečišťujících látek uvažovaných ve výpočtu
a jejich vypočtených charakteristik ve výpočtových bodech mimo síť - příspěvky dle rozptylové
studie (příloha 5 dokumentace):
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body mimo
výpočtovou síť

1
2
3
4
5
6
Imisní limit
Imisní pozadí
2013-2017

suspendované částice
-3

frakce PM10 μg.m
roční koncentrace
současný
stav
0,693
1,077
0,864
0,896
0,751
0,724

výhled

změna

0,735
1,333
1,128
1,174
0,988
0,936
40

0,042
0,256
0,264
0,278
0,237
0,212

frakce PM2,5 μg.m-3
roční koncentrace
současný
výhled
stav
0,254
0,271
0,435
0,520
0,344
0,424
0,353
0,435
0,292
0,357
0,274
0,325
25 (20*)

24,9

16,1

NO2 μg.m-3
roční koncentrace

benzen μg.m-3
roční koncentrace

změna
0,017
0,085
0,08
0,082
0,065
0,051

* od 1.1.2020
body mimo
výpočtovou síť

1
2
3
4
5
6
Imisní limit
Imisní pozadí
2013-2017
body mimo
výpočtovou síť

1
2
3
4
5
6
Imisní limit
Imisní pozadí
2013-2017

současný
stav
0,209
0,387
0,303
0,303
0,251
0,227

výhled

změna

0,231
0,458
0,359
0,356
0,283
0,242
40

0,022
0,071
0,056
0,053
0,032
0,015

16,1

současný
stav
0,0234
0,0412
0,0315
0,0317
0,0259
0,0234

výhled

změna

0,0267
0,0530
0,0412
0,0411
0,0322
0,0273
5

0,0033
0,0118
0,0097
0,0094
0,0063
0,0039

1,0

benzo(a)pyren ng.m-3
roční koncentrace
současný
výhled
změna
stav
0,0320
0,0347
0,0027
0,0526
0,0625
0,0099
0,0421
0,0509
0,0088
0,0433
0,0521
0,0088
0,0356
0,0417
0,0061
0,0327
0,0363
0,0036
1
2,4
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výpočtovou síť

1
2
3
4
5
6
Imisní limit
Imisní pozadí
2013-2017
body mimo
výpočtovou síť

1
2
3
4
5
6
Imisní limit
Imisní pozadí
2013-2017
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frakce PM10 μg.m-3
max. denní koncentrace
současný
výhled
změna
stav
5,73
7,01
1,28
6,53
8,33
1,8
5,58
6,95
1,37
5,91
6,99
1,08
5,77
6,13
0,36
6,06
6,07
0,01
50

NO2 μg.m-3
max. hodinová koncentrace
současný
výhled
změna
stav
8,28
9,84
1,56
10,38
13,66
3,28
8,91
10,47
1,56
9,44
9,99
0,55
7,46
8,40
0,94
7,28
7,93
0,65
200

45,9 (36-tá max. denní koncentrace)

-

CO μg.m-3
Maximální denní 8hodinový průměr
současný
výhled
změna
stav
83,5
109,6
26,1
114,6
141,0
26,4
95,6
118,1
22,5
95,9
112,3
16,4
75,4
97,6
22,2
65,2
91,5
26,3
10 000
-

Příspěvky, resp. jejich změna je velmi nízká. Podrobný rozbor problematiky je uveden
v rozptylové studii - příloha 5 dokumentace.

Hluk
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 12 odst. 3 tohoto nařízení je
stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo
noční dobu a místo podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Korekce pro stanovení hygienických
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.:
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Tabulka 2: Korekce hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb.
Korekce (dB)
1)
2)
3)
4)

Způsob využití území
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostory
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku, hluk z veřejné produkce hudby, dále
pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladní vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a
drahách,
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou
účelových komunikací a drahách uvedených v bodu2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i
po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah
nebo rozšíření vozovek při výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a pro
krátkodobé objízdné trasy.
Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu
v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo
v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby
proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center
obcí a jejich historických částí.

V rámci předkládané dokumentace byla zpracována akustická studie (příloha 4 doplněné
dokumentace).
Z výsledku výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro provoz stacionárních zdrojů
hluku pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby a pro 1
nejhlučnější hodinu noční doby vyplývá, že vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku
šířeného za provozu nákupního areálu je na hranici chráněného venkovního prostoru stavby
nejbližších chráněných staveb menší než hodnoty hygienického limitu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku ve venkovním prostoru pro hluk šířený ze stacionárních zdrojů hluku a denní a
noční dobu.
Z výsledku výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku pro provoz dopravních zdrojů
hluku pro 16 hodin denní doby vyplývá, že realizací záměru dojde ve všech výpočtových bodech
k mírnému zvýšení hlukové zátěže. - v podrobnostech citovaná studie v příloze 4 doplněné
dokumentace.
Součástí záměru jsou protihluková opatření uvedená v textu dokumentace dříve.
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek
prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a
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Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro
hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII.
Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha,
Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy
hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby
k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.
Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší
záměrem a hluk.
Vlastní hodnocení provedla oprávněná osoba – Ing. Marcela Zambojová – příloha 7
doplněné dokumentace. Ze závěru citujeme:
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu řešeného záměru na imisní a hlukovou
situaci v řešené lokalitě z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Z hlediska emisí do ovzduší byly
hodnoceny chemické škodliviny z hlediska jejich toxických či karcinogenních účinků.
Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem
rozptylová studie zpracovaná Ing. Číhalou (fy TESO) pro řešený záměr nově v březnu 2019.
Posuzovány byly z hlediska vlivu na veřejné zdraví imisní koncentrace škodlivin modelovaných
v rámci rozptylové studie, tj. oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu
uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu emitovaných z provozu řešeného záměru.
Na pozaďové imisní hodnoty řešených škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno především
z výsledků modelového mapování klouzavých pětiletých průměrů ve čtvercích o velikosti 1 krát 1
km zpracovaného Českým hydrometeorologickým ústavem (poslední zpracované pětiletí 2013 až
2017).
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze
riziko toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním
hodinovým imisím NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik
krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty naměřených a odvozených průměrných
ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických
účinků na zdraví.
V řešené lokalitě lze očekávat plnění maximálního hodinového limitu pro oxid dusičitý,
který je stanoven na 200 μg/m3. Lze konstatovat, že imisní příspěvek posuzovaného záměru
k hodinovým maximům na úrovni maximálně jednotek μg/m3 vypočítaný v rámci rozptylové
studie nezpůsobí v řešené lokalitě překročení nejnižší koncentrace 400 µg/m 3 spojené s
nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani překročení
jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející z hodnoty
LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. V imisním pozadí se pohybují hodnoty hodinových maxim
pod 110 µg/m3. Hodnoty maximálních imisních příspěvků nelze navíc jednoduše sčítat
s maximálními koncentracemi v imisním pozadí.
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová zdravotnická
organice směrnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní příspěvek provozu záměru na řádové úrovni nejvýše
setin mikrogramů nezpůsobí spolu s imisím pozadím ve výši pod 17 µg/m 3 překročení této
doporučené koncentrace. Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené
vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být
kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je
zahrnut i vliv dalších složek znečištěného ovzduší.
V případě oxidu uhelnatého lze hodnoty maximálních osmihodinových koncentrací
odhadnout dle výsledků imisních měření na imisních stanicích ve Středočeském kraji pod
2500 μg/m3, tedy hluboko pod hodnotou platného imisního limitu na ochranu zdraví lidí, který je
stanoven dle doporučení WHO ve výši 10 000 μg/m3. Dle výsledků rozptylové studie se imisní

104

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

příspěvek posuzovaného záměru k maximálním osmihodinovým koncentracím CO pohybuje na
úrovni 16 až 27 μg/m3. Tyto hodnoty i v součtu s nejvyšší hodnotou v pozadí jsou hluboko pod
hodnotou doporučenou WHO na základě vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a tvorbou
karboxyhemoglobinu v krvi. Nelze očekávat, že změny imisních příspěvků z provozu obchodního
centra v Kladně by způsobily takový nárůst imisních koncentrací oxidu uhelnatého, který by byl
spojen s rizikem hypoxických účinků této škodliviny.
Prachové částice PM10 a PM2,5 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám
z hlediska běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů, ale
především k výši doporučených koncentrací na ochranu zdraví stanovených ve směrnici WHO.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění úmrtnosti a
nemocnosti (respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy
odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů publikované
v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for
concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and
nitrogen dioxide, WHO Regional Office for Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů nedojde
k takovému navýšení ročních imisí, které by způsobilo u exponované populace takové zhoršení
průběhu nemocí, které by si vyžádalo hospitalizace v rámci celého roku či incidenci nových
případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 není spojeno ani
s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou aktivitou v důsledku
nemocí u celé populace, ani s nárůstem chronické respirační nemocnosti u dětí.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 i PM2,5 nezpůsobí
významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především
pozdní karcinogenní účinek projevující se v případě této škodliviny na onemocnění kostní dřeně.
K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při
celoživotní expozici. Realizací řešeného záměru se stávající riziko šesti případů z jednoho milionu
celoživotně exponovaných obyvatel prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni
jednotek případů na milion celoživotně exponovaných (10-6).
Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další škodliviny, kterou je
benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým koncentracím benzo(a)pyrenu se
pohybuje v řešené lokalitě na relativně nepříznivé úrovni 2 až 3 případů na 10 000 celoživotně
exponovaných obyvatel. Imisní příspěvek řešeného záměru se však pohybuje na nedetekovatelné
úrovni maximálně pikogramů a stávající riziko prakticky nezmění.
Zde je však třeba si dále uvědomit, že z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na
imisních stanicích v ČR vyplývá, že měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují
výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících
prosinci a lednu, a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. To
odpovídá faktu, že zdrojem emisí BaP jsou zejména lokální topeniště a reálný příspěvek
automobilové dopravy obecně k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše
okrajový a může být nižší, než odpovídá současně používaným emisním faktorům z automobilové
dopravy z databáze MEFA13.
Při posouzení hlukové situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel bylo hlavním
podkladem akustické posouzení pro záměr „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská“
zpracované společností EKOLA group (Ing. Petr Matoušek, DiS, Ing. Filip Fikejz) v březnu 2019.
Cílem této studie je posouzení výhledové hlukové situace v dané lokalitě a porovnání výsledných
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ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále porovnání
s nulovou variantou bez záměru v předpokládaném roce zprovoznění 2020. V rámci tohoto
posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska
zdravotních účinků včetně míry pocitů rušení spánku a obtěžování hlukem.
U blízké obytné zástavby se denní hlukové hladiny způsobené automobilovou dopravou
pohybují v nulové i aktivní variantě v rozmezí 51,4 až 62,5 dB, noční hlukové hladiny v rozmezí
43,9 až 55,1 dB. Jedná se tedy o denní hladiny pod 55 dB, na kterých byly prokázány pouze
pocity mírného obtěžování denním hlukem z dopravy (východní fasáda školy Norská v Kladně)
až po hladiny nad 55 dB, na kterých jsou již prokázány nejen pocity silného obtěžování hlukem,
ale také negativní zdravotní účinky hluku na kardiovaskulární systém.
Porovnáme-li nulovou a aktivní variantu zjistíme, že se změny denních hlukových hladin
z automobilové dopravy způsobené realizací záměru zahrnujícího i výměnu povrchu vozovky za
tišší na Arménské ulici pohybují v jednotlivých referenčních bodech umístěných u nejbližší
obytné zástavby v rozmezí -0,8 až maximálně +0,3 dB. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že
změny hlukových hladin, které jsou lidským uchem postižitelné, se uvádějí od 2,5 dB.
Noční hlukové hladiny způsobené automobilovou dopravou se pohybují u exponované
obytné zástavby v nulové i aktivní variantě v rozmezí 43,9 až 55,1 dB. Z hlediska prokázaných
zdravotních účinků se jedná o hlukové hladiny spojené u některých jedinců s pocity subjektivně
vnímané horší kvality spánku a se zvýšeným užíváním sedativ.
Porovnáme-li nulovou a aktivní variantu zjistíme, že se změny nočních hlukových hladin
z automobilové dopravy způsobené realizací záměru zahrnujícího i výměno povrchu vozovky za
tišší na Arménské ulici pohybují v jednotlivých referenčních bodech umístěných u nejbližší
obytné zástavby v rozmezí -0,7 až maximálně +0,4 dB.
Denní hlukové hladiny v referenčních bodech umístěných v chráněném venkovním
prostoru stavby školy Norská i areálu školy Norská (u fasády i u plotů prostor školy) jsou
v nulové variantě v rozpětí 51,4 až 61,2 dB, v aktivní variantě v rozpětí 51,6 až 61,5 dB, přičemž
nárůsty hlukových hladin jsou v jednotlivých bodech v rozpětí 0,1 až 0,3 dB. Kritickým účinkem
hluku v případě škol je zhoršení komunikace řečí při výuce. Tento účinek byl prokázán u denních
hlukových hladin od 55 dB. U fasády školy s učebnami je umístěn referenční bod č. 2. Podle
akustického posouzení činí denní hladina akustického tlaku v tomto bodě v nulové variantě 51,4
dB, v aktivní variantě 51,6 dB. Tyto hladiny jsou spojeny nejvýše s pocity mírného obtěžování
hlukem, kritického účinku zhoršení komunikace řečí v učebnách tak není dosaženo ani v nulové
ani v aktivní variantě.
V rámci tohoto posouzení byl pro orientaci spočítán počet osob vnímajících celodenní
hluk z automobilové dopravy v nulové i aktivní variantě jako obtěžující a počet osob vnímajících
noční hluk jako rušící. Výsledný počet osob vnímajících celodenní hluk z automobilové dopravy
jako silně obtěžující a výsledný počet osob vnímajících noční hluk jako silně rušící je v nulové i
aktivní variantě shodný. Do výpočtu bylo zahrnuto obyvatelstvo hlukově nejexponovanější obytné
zástavby reprezentované zvolenými referenčními body. U vzdálenější zástavby by rozdíly mezi
nulovou a aktivní variantou byli ještě nižší.
V souvislosti s hodnocením pocitů obtěžování je třeba si uvědomit, že se v tomto případě
jedná o subjektivní vnímání. Při působení hluku se kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje
řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Účinek hluku je
dále variabilní nejen individuálně mezi různými jednici dle jejich citlivosti, ale i situačně,
sociálně, emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný. Světová zdravotnická
organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou komfortu než
zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.
Dále byla věnována pozornost i hodnocení kardiovaskulárních účinků hluku
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z automobilové dopravy. Pro orientační výpočet tohoto rizika byl využit vztah expozice a účinku
pro riziko ischemických chorob srdečních doporučený Evropskou agenturou pro životní prostředí
i WHO. Teoretický nárůst míry tohoto rizika byl zjištěn pouze u obytné zástavby ovlivněné
hlukem z dopravy realizované na Unhošťské a Americké ulici. Výsledný jednodesetinový nárůst
míry rizika lze však označit za nevýznamný.
U většiny exponované obytné zástavby je naopak míra rizika v aktivní variantě po
realizaci záměru zahrnujícího i protihlukové opatření v podobě tiššího povrchu na Arménské ulici
nižší. Vlastní hodnota poklesu hodnoty míry rizika je však opět spíše teoretická a nevýznamná.
Pro kvantitativní odhad míry kardiovaskulárního rizika, který zahrnuje výsledné nárůsty i
poklesy hodnot rizika, byla dále vypočítána hodnota tzv. populační atributivní frakce (PAF).
Vzhledem k tomu, že tato hodnota je v aktivní variantě nižší než v nulové, lze předpokládat, že
v souvislosti s realizací záměru zahrnujícího realizaci tiššího povrchu vozovky na ulici Arménské
dojde v lokalitě spíše ke snížení rizika onemocnění infarktem myokardu v důsledku dlouhodobé
expozice dopravnímu hluku. Vlastní relativně velice nízká hodnota tohoto poklesu populační
atributivní frakce odpovídá výši změn denních hlukových hladin mezi nulovou a aktivní variantou
v řádu pouze desetin decibelu (od-0,8 dB až po +0,3 dB).
Realizací záměru se počet osob silně rušených nočním hlukem a silně obtěžovaných
celodenním hlukem nenavýší. Také změny míry kardiovaskulárního rizika odpovídajícího
dlouhodobé expozici dopravnímu hluku jsou nevýznamné, které odpovídají výsledným poklesům
a nárůstům hlukových hladin v aktivní variantě oproti nulové o řádově několik desetin decibelu.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Obchodní centrum Kladno“
označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes
uvedené nejistoty předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k významnému
zvýšení rizika vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze
změněné imisní i hlukové situace.
Lze předpokládat, že provoz navrhovaného obchodního centra v Kladně nebude mít
významný negativní dopad na zdraví obyvatel v jeho okolí.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
Problematika emisí je uvedena v kapitole B.III.1. Vyhodnocení je provedeno formou nové
rozptylové studie - příloha 5.
Z uvedené studie citujeme:
Provozem záměru „Obchodní centrum Kladno“ neočekáváme významné zvýšení imisní
zátěže u znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit. Vypočtené příspěvky imisních
koncentrací jsou u těchto látek vůči stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům velmi nízké a
celková imisní situace se měřitelně nezmění.
U suspendovaných částic PM10 byla vypočtena mírná změna imisní zátěže. Sekundární
prašnost (resp. resuspendace částic z povrchu vozovek při provozu vozidel) tvoří významnou část
emisí prachových částic při provozu automobilové dopravy. Jelikož v lokalitě dojde k nárůstu
zejména osobní dopravy, sníží se poměrné zastoupení nákladních vozidel v dopravním proudu a
tím i vážený průměr hmotností vozidel. Spolu s vyšší intenzitou dopravy je to významný faktor
pro stanovení emisí prachu z povrchu vozovek. Čím vyšší je intenzita dopravy a nižší průměrná
tonáž vozidel, tím nižší je povrchové množství prachových částic na komunikacích a tím nižší
mohou být reemise tohoto prachu.
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Co se týká benzo[a]pyrenu, v současné době, stejně jako na velké části území republiky,
je v posuzované lokalitě překračován imisní limit pro roční průměrnou koncentraci této
znečišťující látky. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům zajištění
kvality ovzduší v ČR. V roce 2017 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní
limit (1 ng.m-3) na téměř 66 % stanic (tj. na 25 z celkového počtu 38 stanic s dostatečným počtem
měření pro hodnocení). Je však třeba mít na zřeteli, že odhad polí ročních průměrných koncentrací
benzo[a]pyrenu je zatížen výrazně většími nejistotami ve srovnání s ostatními mapovanými
látkami. Na nejistotě mapy se podílí nedostatečný počet měření na venkovských regionálních
stanicích i absence rozsáhlejšího měření v malých sídlech ČR, která by z hlediska znečištění
ovzduší benzo[a]pyrenem reprezentovala zásadní vliv lokálních topenišť. Větší nejistotou je tedy
zatíženo i posuzování meziroční změny podílu zasaženého území a obyvatel nadlimitními
koncentracemi benzo[a]pyrenu.
Vysoký roční průměr imisí benzo[a]pyrenu je důsledkem výrazného ročního chodu s
maximy v zimním období a minimem v letním období. V zimním období zvýšené koncentrace v
atmosféře souvisí se zvýšenými emisemi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ze
sezonních antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí
benzo[a]pyrenu). Významným zdrojem emisí PAU je i doprava, u které v zimním období dochází
navíc k navýšení emisí PAU v důsledku studených startů. Dále jsou zvýšené koncentrace
způsobeny zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období, jednodušší konverzí plynčástice při nízkých teplotách a nižším fotochemickým rozkladem PAU.
Příkladem může být vyhodnocení imisí benzo[a]pyrenu, které byly naměřeny měřicím
programem Kladno-Švermov v období 2013-2017. Stanice ve Švermově je charakteristická tím,
že neměří průmyslové znečištění, ale měří znečištění ovzduší v místě, kde je asi tisíc domů a jež
je položeno v mělkém údolí. Navíc zde není výrazně intenzivní doprava.
Data jsou uvedena jak v tabulkové, tak grafické formě:
Tabulka 3: Výsledky B(a)P - měřící stanice Švermov (ČHMÚ1617)
rok

2013
2014
2015
2016
2017

1

2

3

4

7,4
7,4
6,4
7,4
13,6

8,9
6,6
9,4
3,8
9,1

6,9
5,9
5,9
5,5
4,4

3,5
2,3
2,6
2,6

Měsíc
5
6
7
8
Imise benzo[a]pyrenu [ng/m3]
1,3
0,2
0,1
0,2
1,1
0,3
0,1
0,2
1,0
0,3
0,1
0,1
0,7
0,3
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
0,1
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9

10

11

12

0,7
1,1
1,2
0,7
0,7

4,9

5,4
6,0
7,6
7,0
6,1

9,2
7,1
7,1
7,4
4,7

5,5
4,6
1,9
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Obrázek 1: Výsledky B(a)P – měřící stanice Švermov (ČHMÚ1617)

Obrázek 2: Vývoj průměrných ročních koncentrací B(a)P - měřící stanice Švermov
(ČHMÚ1617)

I když průměrné roční koncentrace na měřící stanici Švermov mají výrazný poklesový
trend, jsou výsledné imise vysoko nad platným imisním limitem, a to i v zájmové oblasti záměru.
Dle údajů ČHMÚ se na imisích benzo[a]pyrenu dominantně podílí lokální topeniště.
Sektor 1A4bi – Lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2016 v
celorepublikovém měřítku podílel 98,4 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování
pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Podle výsledků
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statistického šetření ENERGO představovaly v roce 2015 odhořívací a prohořívací kotle až 79 %
všech kotlů na spalování pevných paliv v domácnostech ČR. Vliv sektoru dopravy je odhadován
na 1,3 %.
Vzhledem k dominantnímu podílu sektoru 1A4bi jsou emise benzo[a]pyrenu rozloženy na
území obydlené zástavby celé ČR a jejich množství v období 2008–2016 bylo závislé především
na vývoji spotřeby pevných paliv v domácnostech. Vliv dopravy se uplatňuje především podél
dálnic, komunikací s intenzivní dopravou a na území větších městských celků. Největšími
emisemi benzo[a]pyrenu je zatížen Moravskoslezský kraj z důvodu vyššího podílu spalování
černého uhlí v domácnostech v kotlích prohořívacího typu.

Z uvedených dat vyplývá, že podíl dopravy na imise benzo[a]pyrenu (nejen) v Kladně je
minimální, je prakticky zanedbatelný, což je doloženo i vypočtenými imisními příspěvky. Při
měřených imisích benzo[a]pyrenu kolem 2,4 ng/m3 a podílu celkové dopravy na tomto znečištění
kolem 1 % nemůže prakticky docházet k ovlivnění imisní situace navýšením dopravy v rámci
uvedeného záměru. Doprava jako celek má stále rostoucí tendenci, a to nejen ve větších městech,
ale i venkovských sídlech, kde se mnohdy stává jedinou alternativou mobility obyvatelstva. Při
plnění cílů Programu zlepšování kvality ovzduší nelze jednostranně omezovat vybrané záměry a
neřešit již stávající dominantní zdroje znečišťování ovzduší. Zde je tedy nutné zaměření na
dominantní znečišťovatele – lokální vytápění, kde je nejvyšší potenciál pro výrazné zlepšení
ovzduší z hlediska imisí benzo[a]pyrenu. To, že právě doprava nezpůsobuje nadlimitní imise
benzo[a]pyrenu i při vysoké dopravní zátěži, lze reprezentovat na výsledcích měření
benzo[a]pyrenu na stanici ČHMÚ (2106) Praha 2-Riegrovy sady, kde např. v roce 2017 byla
naměřena průměrná koncentrace 0,9 ng/m3, přičemž na nedaleké Legerově ulici projede denně
více než 50 000 vozidel.
Proto jsou dále komentované imisní příspěvky benzo[a]pyrenu hodnocené jako minimální,
bez praktického vlivu na celkovou roční zátěž.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu. Vypočtené hodnoty denních koncentrací mají
význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou
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nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací dle rozptylové
studie jako velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné.
Maxima krátkodobých koncentrací nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší
daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí
zejména na četnosti výskytu inverzí a na směru a rychlosti větru. Ve skutečnosti se nejvyšší
koncentrace vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku.
Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční
koncentrace znečišťujících látek.
Imise PM10 a PM2,5
Teoretický příspěvek imisí PM10 je dán započtením sekundární prašnosti, která vzniká při
pojezdu vozidel na komunikacích. Maximální denní příspěvek imisí PM 10 byl vypočten 15,1
µg/m3, tj. 30,2 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3). Proti nulové variantě byl vypočten nárůst
maxima o 0,9 µg/m3. V porovnávaných profilech v blízkosti okolní zástavby byly vypočteny
výhledové příspěvky od 6,07 do 8,33 µg/m3, přičemž nárůst proti nulové variantě je nejvýše 1,8
µg/m3 východně od okružní křižovatky. Těchto výše uvedených maximálních hodnot však bude
dosaženo pouze výjimečně (řádově jednotky dnů za rok), a to za suchého počasí za krajně
nepříznivých rozptylových podmínek. Při stávajícím imisním pozadí (36. nevyšší hodnota denních
imisí je do 48 µg/m3) je překročení imisního limitu (tedy nejen hodnoty 50 µg/m3, ale zároveň
počtu překročení této hodnoty) vlivem tohoto záměru nepravděpodobné. Navýšení ročního počtu
překročení imisního limitu bylo v porovnávaných profilech vypočteno 1x za rok (stávající stav
25x za rok, výhled 26x za rok, povolený počet překročení hodnoty 50 µg/m3je 35x za rok). Pro
výpočet byl použit postup uvedený v Metodické příručce pro SYMOS`97, kapitola 4.6.3.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je pro současný stav
1,94 µg/m3, po realizaci záměru bylo vypočteno maximum 2,36 µg/m3, tato maxima byla
vypočtena u okružní křižovatky. V porovnávaných profilech u obytné zástavby byly vypočteny
3
(nárůst nejvýše 0,278 µg/m3, tj. do cca 0,7 %
limitu).
Nejvyšší vypočtený výhledový příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 je
0,973 µg/m3, nárůst maxima proti nulové variantě je 0,158 µg/m3 (0,6 % limitu).
V porovnávaných profilech u nejbližší obytné zástavby byly vypočteny příspěvky ročních
koncentrací do 0,52 µg/m3, nárůst proti současnému stavu je nejvýše 0,085 µg/m3. Jedná se o
minimální přírůstek - nižší, než 0,4 % stávajícího limitu (25 µg/m3), resp. 0,5 % limitu platného
od roku 2020 (20 µg/m3).
V lokalitě mohou být v současné době překračovány imisní limity pro částice PM10
(24hodinový průměr), u ročních průměrů jsou hodnoty imisí hluboko pod úrovní limitu. Vliv
posuzované dopravy na imisní zátěž PM10 a PM2,5 v lokalitě lze hodnotit jako velmi nízký,
provozem záměru nebude měřitelně ovlivněna imisní situace posuzované lokality.
V případě krátkodobých koncentrací PM10, nutno upozornit na skutečnost, že program
Symos počítá tyto koncentrace za nejméně příznivých podmínek, které za dlouhou dobu, nebo
dokonce za celou dobu provozu nemusí nastat.
V následující tabulce je uveden přehled výsledků krátkodobých koncentrací PM10
z měřících stanic v okolí záměru v µg/m3:
rok

2017
2016

Kladno střed
max. denní
36-tá max. denní
koncentrace
koncentrace
159,8
39,1
90,6
33,7
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Kladno-Švermov
max. denní
36-tá max. denní
koncentrace
koncentrace
216,5
64,2
109,4
49,4
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Kladno střed
max. denní
36-tá max. denní
koncentrace
koncentrace
98,2
38,5
56,1
38,9
91,0
41,3
67,0
39,1
114,2
43,8
103,2
118,2

38,2
39,3

Kladno-Švermov
max. denní
36-tá max. denní
koncentrace
koncentrace
146,0
62,6
128,8
77,3
162,7
72,3
146,9
79,0
180,6
81,7
159,7
81,2
205,6
74,8
152,9
70,7

Pro daný případ byly vzaty v úvahu hodnoty maximálních denních koncentrací a
procento 36. max. denní hodnoty z maximální denní hodnoty na těchto měřících stanicích za
roky 2008 - 2017. Pak pro uvedené měřící stanice dostáváme následující lineární závislost a
koeficient determinace:
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Bližší záměru je měřící stanice Kladno - střed a je zde dosaženo i vyššího koeficientu
determinace. Pokud konzervativně předpokládáme, že nejméně příznivé podmínky nastaly právě
za sledované období 2008 - 2017, pak nejvyšší denní koncentrace na stanici Kladno střed byla
naměřena v roce 2008 - 118,2 g.m-3. Pro tuto hodnotu nejvyšší denní koncentrace vychází ze
shora uvedené závislosti max. 36. hodnota 25 % z max. denní hodnoty. Takto konzervativně
stanovený max. příspěvek záměru k 36-té max. denní koncentraci PM10 činí do 0,04 g.m-3.
Znamená to, že i po realizaci záměru se budou 36-té max. denní koncentrace PM10 pohybovat pod
hranicí imisního limitu.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 byl vypočten 35,5 g.m-3, tj. cca
17,8 % hodnoty imisního limitu. Nárůst maxima proti nulové variantě je 1,8 g.m-3, tj. 0,9 %
limitu. Při stávajícím imisním pozadí je tento příspěvek zcela akceptovatelný. Ve vybraných
profilech bylo maximum imisí oxidů dusíku vypočteno cca 13,66 g.m-3, přičemž nárůst je do
3,28 g.m-3, tj. do 1,6 % limitu (200 g.m-3).
Maximální výhledový příspěvek průměrných ročních koncentrací NO2 činí v celé
posuzované lokalitě 0,915 g.m-3 (nárůst proti současné době 0,157 g.m-3), ve vybraných
profilech pak byly vypočteny příspěvky do 0,458 g.m-3. Změna ročních příspěvků NO2 je
nejvýše 0,071 g.m-3, jedná se o méně než 0,2 % hodnoty imisního limitu (40 g.m-3).
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez znatelného
vlivu na imisní situaci lokality. Pokud uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 cca 16
g.m-3, nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 g.m-3) ani
pro roční koncentrace (40 g.m-3).
Imise CO
U oxidu uhelnatého je maximální vypočtená hodnota imisních příspěvků 317 g.m-3,
nárůst proti současnému stavu byl vypočten 17 g.m-3.
Příspěvky osmihodinových koncentrací u vybrané blízké zástavby byly vypočteny do
141 g.m-3, proti stávajícímu stavu byl vypočten nárůst do 26,4 g.m-3.
Vypočtené imisní příspěvky jsou tedy velmi nízké a při uvažovaném imisním pozadí cca
400 g.m-3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní limit pro CO (10 000 g.m-3).
Imise benzenu
Maximální výhledový příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten
0,112 g.m-3 (nárůst proti současnému stavu je 0,025 g.m-3, tj. 0,5 % imisního limitu 5 g.m-3).
Ve vybraných profilech pak byly vypočteny příspěvky do 0,053 g.m-3 (cca 1,1 % limitu),
nárůst ročních příspěvků benzenu je zde nejvýše 0,0118 g.m-3 (0,2 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí cca 1 g.m-3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě prakticky stejná, záměr vůbec neovlivní situaci z hlediska imisí benzenu a
imisní limit nebude překročen.
Imise benzo[a]pyrenu
Maximální výhledový příspěvek průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP) byl
vypočten 0,111 ng/m3, tj. 11,1 % limitu, ovšem přímo u okružní křižovatky. Nárůst maxima proti
současnému stavu je 0,018 ng/m3, cca 1,8 % imisního limitu (1 ng/m3).
V porovnávaných profilech u blízké zástavby byly vypočteny imisní příspěvky BaP do
0,0625 ng/m3, maximální nárůst je 0,0099 ng/m3, tj. cca 1 % limitu.
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Stejně jako u částic PM10 a PM2,5 je započten vliv sekundární prašnosti z povrchu vozovek
(BaP je obsažen v prachových částicích). Vliv sekundární prašnosti je na vypočtených příspěvcích
významný, což je zřejmé z emisních faktorů pro jednotlivé úseky dopravy. Zároveň lze
sekundární prašnost eliminovat čištěním komunikací, které sníží povrchové množství prachu a tím
i reemise do ovzduší při pojezdu vozidel.
Při uvažovaném průměrném imisním pozadí kolem 2,4 ng/m 3 jsou vypočtené imise
minimální. Jak již bylo uvedeno výše v textu, podíl dopravy na celkových imisích BaP je velmi
nízký a na překročení imisního limitu nemá doprava (tudíž i nově vyvolaná) měřitelný vliv.
Bližší informace k imisní situaci BaP jsou uvedeny výše a v kapitole C.2.1.
Jak vyplývá z výpočtů rozptylové studie, jsou imisní příspěvky záměru velmi nízké a u
žádné ze sledovaných škodlivin nezpůsobí samy o sobě překročení limitní imisní koncentrace.
Vliv záměru na imisní situaci krátkodobých koncentrací PM 10 a ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu bude omezen realizovanou zelení v rámci záměru a to jak ve vlastním OC
Kladno, tak v oblasti revitalizace Lidického potoka. Dalším opatřením je pravidelné čištění
komunikací a zpevněných ploch v období se zvýšenou prašností.
Při realizaci a provozu záměru bude respektován Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Čechy - CZ02 (nabyl účinnosti 20. 6. 2016).
Vliv záměru na ovzduší málo významný, akceptovatelný, trvalý, vratný.

Vlivy na klima
Vlivy na klima jsou dány především výší skleníkových plynů.
Skleníkové plyny jsou plyny vznikající v atmosféře přirozenou cestou (např. odpar vody
z vodních ploch, mikrobiální procesy denitrifikace) nebo antropogenní činností (spalování
fosilních paliv, hnojení), které přispívají k tzv. skleníkovému efektu. Nejvýznamnějšími
skleníkovými plyny jsou:
 vodní pára (H2O(g)),
 oxid uhličitý (CO2),
 metan (CH4),
 oxid dusný (N2O),
 částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC a PFC) a halony,
 fluorid sírový (SF6).
Posuzovaný záměr neovlivní produkci všech výše zmiňovaných skleníkových plynů.
Vlastním záměrem budou jím ovlivněna především množství vznikající vodní páry a oxidu
uhličitého.
Vodní pára
Vodní pára je dominantním skleníkovým plynem, který vzniká především přirozenou
cestou. V klimatickém systému má největší pozitivní zpětnou vazbu a zesiluje oteplování
způsobené změnami obsahu atmosférického CO2. Tato zpětná vazba způsobuje, že oteplování
klimatu je tolik závislé na množství CO2 v atmosféře. Vliv vodních par se liší podle místní
koncentrace, směsi s jinými plyny, frekvence světla, odlišného chování v různých vrstvách
atmosféry a podle toho, zda se uplatňuje pozitivní nebo negativní zpětná vazba. Vysoká vlhkost
způsobuje formování oblačnosti, která silně ovlivňuje teplotu.
Oxid uhličitý
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Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry. Jeho koncentrace v ovzduší kolísá v
závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v
ovzduší. Velké množství oxidu uhličitého je rozpuštěno ve světových mořích a oceánech, které
tak regulují jeho množství v atmosféře. V důsledku zejména antropogenní činnosti jeho průměrná
koncentrace ve vzduchu stále roste. Rozpustnost CO2 v mořské vodě je v souvislosti s pozvolným
nárůstem globální teploty ovlivňována a pozitivní zpětnou vazbou se tak dostává zpět do vzduchu
další dodatečné množství tohoto skleníkového plynu.
Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů je Politika ochrany klimatu v ČR, která byla schválena usnesením vlády č.
207 ze dne 22. března 2017.
V říjnu 2015 byly vládou schváleny dokumenty zaměřené na problematiku adaptace na
negativní dopady změny klimatu – Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
Mitigační strategie – cíle Politiky ochrany klimatu ČR - Hlavní cíle Politiky ochrany
klimatu ČR:
Snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005
Snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005
Přímé emise skleníkových plynů dle záměru
Odhad emisí CO2 ze záměru:
Spalovací zdroje v OC Kladno – spotřebě zemního plynu v provozovnách OC Kladno 220
tis. m /rok, odpovídají emise CO2 ve výši cca 410 t/rok.
3

V případě emisí vody se jedná o cca 335 t/rok.
Tyto emise lze považovat za nevýznamné.
Nepřímé emise skleníkových plynů:
Vyvolaná doprava
Emisní hodnoty dle metodiky EIB, které byly použity pro vyhodnocení vlivů záměru, jsou
uvedeny v následující tabulce.
Emisní faktory CO2 ekvivalentu (g/km) dle metodiky EIB (Europian Inverstment Bank
Induced GHG Footprint / The carbon footprint od projekts finaned by the Bank. Methodologies
for Assessment of Project GHG Emissions and Variations. Version 10.1.2014):
Osobní automobily
benzín
diesel
210
200

Lehké nákladní
automobily

Těžké nákladní
automobily

270

820

S využitím dopravního modelu v kap. B.II.6 doplněné dokumentace - Nové jízdy
osobních automobilů lze uvažovat ve výši 50 % - ostatních 50 % by stávající veřejné komunikace
používaly stejně - projíždějí. Je tedy předpokládáno, že objekt Obchodního centra bude
jednosměrně generovat nových jízd 1600 osobních voz/24h, 14 lehkých nákladních voz/24h a 8
těžkých nákladních voz/24h.
Pokud ve všech případech uvažujeme ujetí v průměru 20 km pro dosažení OC Kladno,
jedná se o následující emise (pro osobní automobily je uvažován emisní faktor CO2 ekvivalentu
ve výši 205 g/km):
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Osobní automobily
Lehké nákladní automobily
Těžké nákladní automobily
Celkem

Emise CO2
kg/den
t/rok
1271
457,6
7,6
2,7
13,1
4,7
1291,7
465,0

Pro roční emise je uvažováno 360 dnů provozu OC Kladno ročně.
Opět v kontextu celostátní bilance skleníkových plynů lze považovat tyto emise za
nevýznamné, nemající prokazatelný vliv na klima v zájmovém území a okolí.
Opatření realizovaná v rámci záměru projektu, která povedou ke snížení emisí
skleníkových plynů, jsou následující:
a)
náhrada části původně uvažovaných spalovacích zdrojů na zemní plyn
zásobováním teplem z centrálního zdroje Kladno,
b)
zlepšení hospodaření se srážkovými vodami proti stávajícímu stavu
c)
výsadba trvalých travin a dřevin na nevyužívaných plochách areálu
d)
revitalizace Lidického potoka včetně doprovodné zeleně
Vliv záměru na klima málo významný, akceptovatelný, trvalý, vratný.
Záměr není zranitelný vůči změně klimatu ani vůči jeho extrémním projevům (přívalové
deště, sucho, vysoké sněhové srážky, prudký vítr apod.)

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Nákupní areál bude v provozu v denní době. Nucené větrání obchodního prostoru bude
v provozu v otevírací době obchodního objektu, systém dodávání chladu pro chlazené prostory a
technologické větrání bude v nepřetržitém provozu.
Pro posouzení akustické situace v rámci nově zpracované akustické studie (příloha 4) byla
zřízena řada kontrolních výpočtových (imisních) bodů. Výpočtové body byly umístěny ve
vzdálenosti 2 m od fasád nejbližších chráněných staveb před okenními otvory a dále v chráněném
venkovním prostoru (VP01–VP03). Popis kontrolních bodů výpočtu (vše na k.ú. Kročehlavy
[665126]):
Výpočtový
bod
V01
V02
V03
V04

Výška bodů nad terénem
[m]
2
8
14
5
5
3
15
24

Způsob využití/druh pozemku dle
KN

Adresa/parcelní číslo

bytový dům

Polská čp. 2221

objekt občanské vybavenosti

Norská čp. 2633

bytový dům

Polská čp. 2558
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Výpočtový
bod
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
VP01
VP02
VP03

Výška bodů nad terénem
[m]
5
20
35
5
20
35
5
20
35
3
9
18
3
9
18
3
9
18
3
18
33
3
18
27
4
19
37
1,5
1,5
1,5

Způsob využití/druh pozemku dle
KN

Adresa/parcelní číslo

bytový dům

Polská čp. 2555

bytový dům

Na Růžovém poli čp.
2549

bytový dům

Ukrajinská čp. 2581

bytový dům

Švédská čp. 2523

bytový dům

Americká čp. 2488

bytový dům

Americká čp. 2532

ostatní plocha

parcelní číslo 3402

Situace umístění kontrolních výpočtových bodů:
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VP01

V03

ul. Unhošťská

V02

V01

V04
V10
V13
V05
VP03

VP02
V06

V08

V07

V09

énská

ul. Arm

V11
V12

ul. Americká

V akustické studii byla prověřena možnost uplatnění staré hlukové zátěže.
Na základě uvedených skutečností v akustické studii lze v souladu s § 12 odst. (4), (5), (6)
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor
staveb nacházejících se v okolí posuzovaného úseku silnice I/61 a místní komunikace II. třídy
v ulici Americká uplatnit hygienický limit hluku staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc).
Pro chráněný venkovní prostor staveb nacházejících se v okolí místní komunikace II. třídy
v ulici Arménská lze uplatnit hygienický limit staré hlukové zátěže pouze v noční době,
hygienický limit je tedy 60/60 dB (den/noc).
Z hlediska akustické zátěže z dopravy - ve výhledovém stavu se záměrem je ve výpočtu
uvažováno s kompenzačním opatřením v podobě realizace výměny stávajícího povrchu
komunikace v ulici Arménská v úseku mezi okružní křižovatkou s ulicemi Unhošťská a Americká
a křižovatkou s ulicí Na Růžovém poli za povrch, který bude generovat minimálně o 1 dB
akusticky nižší emise než stávající povrch. Může se jednat např. o nízkohlučný povrch nebo
povrch, který zajistí výše uvedený emisní pokles.
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Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu silniční dopravy – celková akustická situace
Výpočtov
ý bod

V01

V02
V03
V04

V05*

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13
VP01**
VP02
VP03

Výška
bodů
nad
teréne
m [m]
2
8
14
5
5
3
15
24
5
20
35
5
20
35
5
20
35
3
9
18
3
9
18
3
9
18
3
18
33
3
18
27
4
19
37
1,5
1,5
1,5

Celková akustická situace
v roce 2020 bez záměru
DEN
NOC
LAeq,16h
LAeq,8h
[dB]
[dB]

60,7
62,4
62,1
51,4
56,2
58,1
59,7
59,4
60,2
61,1
60,3
61,1
61,5
60,4
59,2
59,1
57,8
58,9
59,7
59,3
60,5
61,1
60,3
60,1
61,0
60,5
57,7
58,7
57,8
57,9
58,7
57,8
58,4
58,5
56,8
60,5
61,2
57,2

53,3
54,9
54,6
43,9
48,7
50,6
52,2
51,9
52,5
53,5
52,7
53,3
53,7
52,7
51,3
51,2
49,9
51,0
51,8
51,4
52,6
53,2
52,4
52,2
53,1
52,5
49,4
50,5
49,7
49,5
50,4
49,5
50,0
50,1
48,4
53,1
53,5
49,1

Celková akustická situace
v roce 2020 se záměrem
DEN
NOC
LAeq,16h
LAeq,8h
[dB]
[dB]

60,8
62,5
62,2
51,6
56,4
58,3
60,0
59,6
60,0
61,2
60,5
60,8
61,4
60,4
58,8
58,8
57,6
58,2
59,2
59,0
59,7
60,4
59,8
59,7
60,7
60,2
57,9
59,0
58,1
58,1
58,9
58,0
58,6
58,7
56,9
60,6
61,5
57,5

53,4
55,1
54,8
44,2
49,0
50,8
52,5
52,2
52,5
53,7
53,0
53,1
53,8
52,9
51,1
51,2
50,0
50,4
51,5
51,3
51,9
52,6
52,1
51,9
52,9
52,5
49,8
50,9
50,1
49,8
50,6
49,7
50,3
50,4
48,7
53,2
54,0
49,5

Rozdíl stavu bez
záměru a se záměrem
DEN
NOC
LAeq,16h
LAeq,8h
[dB]
[dB]

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
-0,2
0,1
0,2
-0,3
-0,1
0,0
-0,4
-0,3
-0,2
-0,7
-0,5
-0,3
-0,8
-0,7
-0,5
-0,4
-0,3
-0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,3
0,3

0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,0
0,2
0,3
-0,2
0,1
0,2
-0,2
0,0
0,1
-0,6
-0,3
-0,1
-0,7
-0,6
-0,3
-0,3
-0,2
0,0
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
0,5
0,4

Hygienický limit
DEN
LAeq,16h
[dB]

NOC
LAeq,8h
[dB]

70

60

60

60

70

60

60

60

70

60

70

-

Poznámka: U tučně zvýrazněných vypočtených hodnot dochází v denní době k překročení hygienického limitu
60 dB,
* Ve výpočtovém bodě V05 je ve výškách 20 m a 35 m dominantním zdrojem hluku provoz dopravy na
komunikaci I/61. V těchto bodech lze tedy na základě průkazu staré hlukové zátěže uvedeného v kapitole Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. AS uplatnit hygienický limit staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc).
**Výpočtové body VP01–VP03 jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru na parcele číslo 3402. Vzhledem
k době užívání příslušného objektu občanského vybavení (základní škola), ke kterému je chráněný venkovní
prostor vztažen, jsou porovnány vypočtené hodnoty v těchto bodech s hygienickým limitem pouze v denní době.
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Výsledky výpočtu provozu dopravy na obslužných komunikacích a parkovištích
záměru:
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z provozu dopravy na plánovaných obslužných komunikacích a parkovištích posuzovaného
záměru výstavby Obchodního centra Kladno, ul. Arménská.

Výpočtový
bod

Výška bodů nad terénem
[m]
5
20
35
5
20
35
5
20
35
3
9
18
3
9
18
3
9
18

V05

V06

V07

V08

V09

V10

Provoz dopravy na obslužných komunikacích a
parkovištích
DEN LAeq,16h [dB]
NOC LAeq,8h [dB]
43,6
37,3
45,7
39,4
45,8
39,5
44,9
38,6
47,1
40,8
47,4
41
45
38,7
47,2
40,8
47,5
41,2
43,6
37,1
45,2
38,7
46,4
39,9
44,7
38,1
46,3
39,8
47,5
41
41,4
35
42,8
36,4
44
37,6

Z uvedených výsledků je dále zřejmé, že v denní i noční době je výpočtově splněn i
hygienický limit pro silnice a místní komunikace III. třídy 55/45 dB (den/noc).
Výsledky výpočtu provozu stacionárních zdrojů hluku
Výpočtový
bod

V01
V02
V03
V04

Výška
bodů nad
terénem
[m]
2
8
14
5
5
3
15
24

Provoz stac. zdrojů včetně
zkoušek dieselagregátu
DEN
LAeq,8h [dB]
21,9
23,3
25,9
23,2
29,8
29,1
32,3
33,8
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Provoz stacionárních
zdrojů [dB]
DEN
NOC
LAeq,8h
LAeq,1h
21,9
< 20
23,3
< 20
25,9
22,2
23,2
< 20
29,8
25,6
29,1
24,6
32,3
27,5
33,8
28,9

Hygienický limit
[dB]
DEN
NOC
LAeq,8h
LAeq,1h

50

40

Část D

Výpočtový
bod

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13
VP01*
VP02*
VP03*
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Výška
bodů nad
terénem
[m]
5
20
35
5
20
35
5
20
35
3
9
18
3
9
18
3
9
18
3
18
33
3
18
27
4
19
37
1,5
1,5
1,5

Provoz stac. zdrojů včetně
zkoušek dieselagregátu
DEN
LAeq,8h [dB]
32,2
36,8
40,2
36
40
43,8
36,1
40,2
43,9
36,2
37,9
41,3
36,2
37,8
40,8
39,9
43,1
43,4
34,2
37,2
38,8
< 20
24
27,5
< 20
< 20
24,9
< 20
34
32,6

Provoz stacionárních
zdrojů [dB]
DEN
NOC
LAeq,8h
LAeq,1h
32,2
25,9
36,8
31,1
40,2
35,3
36
29,1
40
35,1
43,8
39,2
36,1
29
40,2
35,3
43,9
39,3
36,2
28,5
37,9
30,7
41,3
36,4
36,2
28,4
37,8
30,7
40,8
35,7
39,9
25,2
43,1
26,8
43,4
29,9
34,2
30,4
37,2
33,7
38,8
35,2
< 20
< 20
24
< 20
27,5
23,6
< 20
< 20
< 20
< 20
24,9
21,3
< 20
< 20
34
29,3
32,6
28,6

Hygienický limit
[dB]
DEN
NOC
LAeq,8h
LAeq,1h

–

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních
zdrojů hluku se v denní době pohybují od LAeq,8h < 20,0 dB do LAeq,8h = 43,9 dB a v noční době
od LAeq,1h = < 20,0 dB do LAeq,1h = 39,3 dB.
Hygienický limit pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku 50/40 dB (den/noc) je
výpočtově dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech v denní i noční době.
V případě změny umístění či parametrů stacionárních zdrojů v dalších stupních projektové
dokumentace bude nezbytné provést aktualizaci výpočtů a protihlukových opatření.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s přesností
výsledků výpočtu ±2,0 dB.
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Na základě akustických výpočtů bylo zjištěno, že vlivem realizace záměru (vliv provozu
obslužné dopravy záměru a nové hmoty záměru) dochází k navýšení hodnot LAeq,T od 0,1 do
0,5 dB. V souladu s § 20, odstavec 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu 0,1–0,9 dB. Z výsledků
výpočtu je dále patrné, že vlivem provozu posuzovaného záměru nedochází oproti stavu bez
záměru k nárůstu vypočtených hodnot LAeq,T v nadlimitně zatíženém území. Ve většině
výpočtových bodů reprezentujících chráněný venkovní prostor staveb v blízkosti místní
komunikace II. třídy v ulici Arménská naopak dochází vlivem realizace kompenzačního opatření
ve výhledovém stavu v roce 2020 se záměrem ke zlepšení akustické situace až o 0,7 dB oproti
stavu bez záměru.
Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že při použití stacionárních zdrojů a realizaci
akustických zástěn dle vstupních parametrů popsaných v akustické studii (příloha 4
dokumentace) bude splněn hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů 50/40 dB
(den/noc). V případě změny jejich umístění či akustických parametrů bude nutné v dalších
stupních projektové dokumentace znovu prověřit akustickou situaci z provozu stacionárních
zdrojů hluku.
Uvedené výstupy a závěry jsou platné pro vstupní parametry výpočtu uvedené
v akustickém posouzení.
K ověření výsledků posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže
v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Vliv záměru na akustickou situaci málo významný, akceptovatelný, dlouhodobý - trvalý.
Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Budou vybudovány nové rozsáhlé zpevněné a zastavěné plochy, z nichž budou dešťové
vody odváděny do infiltračně retenčních podzemních objektů a povrchové infiltračně retenční
nádrže a bezpečnostní přepad z nich bude sveden do vodoteče Lidický potok.
Projektové řešení systému je řízeno tak, aby na straně jedné nedošlo k významnému
zrychlení odtoku dešťových vod z území a na straně druhé, aby bylo pokud možno zajištěno
alespoň částečné nadlepšení vodnosti Lidického potoka, a také aby nebyla vláhovým deficitem
ohrožena prameniště v lesním porostu Bažantnice. Proto bude otevřená infiltračně retenční nádrž
umístěna tak, aby docházelo k dotaci zvodně zásobující pramennou oblast Bažantnice podzemní
vodou. Na základě výsledků předběžného inženýrsko-geologického a hydrogeologického
průzkumu je zřejmé, že podloží areálu je pro tento způsob řešení nakládání s dešťovými vodami
vhodné.
Dalším opatřením pro zachování vod v území - pro snížení odparu z komunikací a
zpevněných ploch bude řešen jejich povrch ve „světlé“ úpravě.
Změny hydrologických charakteristik
V případě výběru vhodného řešení nakládání s dešťovými vodami (viz předchozí
odstavec) ke změnám hydrologických poměrů dojde, množství dešťových vod zaústěných do
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Lidického potoka bude vyšší proti současnému stavu. V rámci záměru bude koryto Lidického
potoka vyčištěno a revitalizováno, kolem něj bude udržován pás zeleně s dřevinami a dojde tak ke
zvýšení sorpční kapacity území, zvýšení estetické a rekreační funkce krajiny i zlepšení
mikroklimatu.
Vliv na kvalitu a kvantitu vod
Ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod nad stávající rámec provozem OC
Globus nenastane. Všechny rizikové části areálu budou dostatečně zabezpečeny konstrukcí podlah
nebo vedením dešťových vod z parkovacích a pojezdových ploch přes odlučovače ropných látek
s dostatečnou kapacitou. Záměr nevyžaduje odběry podzemních a povrchových vod. Do vodoteče
Lidický potok budou vypouštěny pouze dešťové vody z přepadu infiltračně retenčních nádrží.
Záměr není součástí CHOPAV a nejsou zde situovány veřejné zdroje zásobování vodou,
které by mohly být realizací záměru ovlivněny. Při volbě infiltračně retenčního řešení nakládání
s vodami nebude negativně ovlivněno prameniště v lesním porostu Bažantnice.
Z výsledků nálevových zkoušek byl určen koeficient vsaku k v v dosti širokém intervalu od
1,3.10-6 m.s-1 do 6,7.10-5 m.s-1 (příloha 8 dokumentace). S ohledem na praktické zkušenosti řešení
problematiky zasakování ve srovnatelných geologických a hydrogeologických podmínkách bylo
konstatováno, že zájmové území navrhované výstavby je schopno z významné nebo i úplné části
cílené zasakování srážkových vod pojmout, i přesto, že místní geologické prostředí v žádném
případě nedovoluje reálnou časovou souslednost akumulace srážkových vod a jejich infiltraci do
geologického podloží. Znamená to vybudování velkokapacitního retenčně-vsakovacího systému,
který přívalové deště pojme a později umožní postupnou infiltraci do podloží vsakovací části
systému.
Daný systém může fungovat tak, že bude nadimenzován na kompletní likvidaci
srážkových vod vsakem, anebo na částečný odvod srážkových vod do recipientu (tedy že by
retenčně-vsakovací systém měl „bezpečnostní“ přepad vyvedený do revitalizovaného koryta jižní
větve Lidického potoka). V každém případě by obě řešení byla ve prospěch zachování stávajícího
hydrologického režimu pramenné oblasti „Bažantnice“ a Lidického potoka.
Navrhované řešení likvidace srážkových vod v žádném případě nesníží objem srážkových
vod potenciálně infiltrujících k hladině podzemní vody, neboť se uvažuje s celoobjemovým
svodem srážkových vod do podzemních retenčně-vsakovacích objektů. Oproti stávajícímu
přirozenému stavu (zemědělsky obdělávaná půda) může tímto způsobem dokonce dojít periodicky
k mírnému zvýšení dotace srážkových vod do vod podzemních (eliminace spotřeby vody vegetací
a zpětným odparem). Tímto způsobem pak nebude narušena stávající pramenná oblast
„Bažantnice“ ani vydatnost průtoku Lidického potoka.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v hydrogeologickém posouzení v příloze 8 dokumentace.
Odpadní vody z areálu budou svedeny do veřejné stokové sítě zakončené ČOV, a to
včetně předčištěných odpadních vod, jejich vliv tedy bude zanedbatelný.
Vliv záměru na vody málo významný, z hlediska povrchových vod pozitivní,
akceptovatelný, dlouhodobý - trvalý.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu 85 346 m2 (jedná
se o předběžně stanovenou výměru, která bude dále upřesněna), přitom naprosto převažuje BPEJ
4.12.00 (II. třída ochrany) – na cca 95 % dotčených ploch, BPEJ 4.25.01 (III. třída ochrany) se
týká cca 5 %; kromě 1000 m2 trvalých travních porostů je vše ornou půdou. Jedná se o
v současnosti zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky, které jsou platným územním
plánem určeny k odnětí – občanské vybavení – komerční využití.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy z ZPF pro záměr „Obchodní areál - Globus
při ul. Unhošťská a Arménská - Růžové pole“, katastrální území Kročehlavy, o celkové výměře
9,2145 ha vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství, č. j. 113852/2018/KUSK, dne 5. 9. 2018.
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou dotčeny jen okrajově úpravou sjezdu
z veřejné komunikace do areálu.
Znečištění půdy a horninového prostředí
Znečištění půdy a horninového prostředí se v souvislosti s realizací záměru
nepředpokládá. Vlivem provozu záměru nebudou za běžného provozu produkovány škodliviny,
které by mohly způsobit znečištění půdy v okolí areálu OC Globus.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivy na stabilitu a erozi půdy při realizaci záměru budou neutrální, resp. s ohledem na
zpevnění nebo zastavění areálu a doprovodné parkové úpravy zda nadále nebude docházet
k větrné erozi pozemků.
Místní topografie a sklonitost pozemků ani jejich stabilita se při realizaci záměru nezmění.

Vliv záměru na půdu významný, akceptovatelný, dlouhodobý - trvalý.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Stavba záměru je lokalizována v seizmicky neaktivním území.
Zdroje nerostných surovin a jiné přírodní zdroje se v místě záměru nenacházejí.
Z hlediska možného ovlivnění horninového prostředí, přírodních zdrojů lze záměr
hodnotit jako bez vlivů, trvalý.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)
a) vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru a faunu jsou dány zejména záborem ZPF (orné půdy), kde se neočekává
výskyt žádného z ohrožených druhů rostlin nebo živočichů, a také nutností kácení dřevin
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především v místě úprav dopravního napojení areálu. Zábor ZPF přímo navazuje na již
zastavěnou část území a na velkou migrační bariéru danou veřejnými silnicemi s vysokou
intenzitou dopravy. Realizace záměru negativně neovlivní migrační potenciál území.
Realizací záměru bude změněn ekosystém intenzivně obdělávané zemědělské půdy na
zastavěnou plochu a parkoviště s výsadbou zeleně.
Jako podklad pro zpracování dokumentace byl v území proveden biologický průzkum,
dendrologický průzkum a posouzení vlivů záměru na flóru a faunu. Byla zde nalezena řada druhů
rostlin a živočichů, ale až na výjimky se nejednalo o druhy ohrožené nebo druhy z Červeného
seznamu, či druhy jinak vzácné. Žádný z druhů, které by náležely k druhům ochranářsky
významným, nebyl v lokalitě zjištěn.
V lokalitě dojde k úbytku jedinců stávajících druhů flóry a fauny, ale nedojde k ovlivnění
jejich populací a tedy ani ke snížení druhové rozmanitosti v rámci širšího území. Za kácené
dřeviny bude realizována náhradní výsadba jak v areálu OC, tak podél Lidického potoka.
Navazující úprava komunikací nezpůsobí další fragmentaci území, úpravy budou probíhat
v ose stávajících dopravních systémů.
Vliv záměru na floru a faunu nevýznamný, akceptovatelný, trvalý.
b) vlivy na prvky ÚSES
Záměrem nebude dotčen žádný ze stávajících prvků ÚSES, všechny se nacházejí mimo
dosah vlivů předmětného záměru.
Vliv záměru na ÚSES žádný, trvalý.
c) vlivy na významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou vodoteče a jejich nivy, vodní plochy,
mokřady, lesní porosty, samostatně stojící stromy apod. Z uvedených VKP nebude žádný
výstavbou OC Globus dotčen. V sousedství lokality jsou situovány VKP vodoteč a její niva a
VKP lesní porost, do nichž bude zasahováno v rámci čištění koryta Lidického potoka a při
výstavbě dopravního napojení, však nikoliv způsobem, který by je poškodil či zničil.
Vliv záměru na významné krajinné prvky - z hlediska Lidického potoka pozitivní, celkově
akceptovatelný, trvalý.
d) vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se v lokalitě záměru ani v nejbližším okolí nevyskytují.
Vliv záměru na zvláště chráněná území žádný, trvalý.
e) Natura 2000
Vliv záměru na lokality Natura vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 141614/2017/KUSK ze dne 3. 1. 2018.
Vliv záměru na lokality Natura žádný, trvalý.
f) vlivy na biologickou rozmanitost
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících
organismů a ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů,
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mezi druhy i mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a
ekosystémy. Při posouzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění je tak vycházeno
z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich kvality a využití
jednotlivými organismy ve vztahu ke zbývajícímu území, zejména z pohledu lokální a dálkové
migrace.
Záměr se v předmětném území dotýká téměř výhradně plochy polních monokultur, které
jsou intenzivně využívány k pěstování kulturních plodin, a na které nejsou výhradně vázány
některé z druhů vyskytujících se v okolí. Důležitá je z pohledu záměru skutečnost, že tento
zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů. Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším
poměru zastoupeny mimo plochu záměru.
Na žádné dotčené plochy nejsou výhradně vázány některé z ochranářsky
významných druhů, vyskytují se ve větší míře i v okolí, a to v rámci všech taxonů v podstatně
silnějších populacích, než jsou populace dotčené realizací záměru. I běžné druhy jsou zde
zastoupeny v minimálních počtech čítajících často jednotlivé jedince. Zábor biotopu orné půdy
v podobném případě nepřestavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost, zejména
s přihlédnutím k tomu, že součástí záměru je revitalizace Lidického potoka včetně navazující
výsadby, která naopak biodiverzitu území posílí.
Realizací záměru dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů vázaných zejména na otevřené
biotopy. Toto ovlivnění není v rámci biologického posouzení hodnoceno jako významné, neboť
nedojde k dotčení významné plochy biotopu či stanoviště nebo větší části populace některého z
druhů. Vždy se jedná o zásah, dotýkající se poměrově menší plochy, a současně biotopu
zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na ploše záměru).
Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či
mortality jedinců je zcela minimalizováno, navíc je v daném případě samo o sobě bezpředmětné
vzhledem k návaznosti řešené plochy na zástavbu města, a je dále omezeno navrženými
opatřeními, ke kterým patří časové termínování prací a výsadba dřevin v areálu i kolem Lidického
potoka, který pak může lépe fungovat jako migrační cesta pro drobné živočichy. Realizací záměru
nedojde k izolaci žádných biotopů či liniových prvků v území.
Řešením nakládání s dešťovými vodami a realizací revitalizace Lidického potoka v rámci
záměru dojde k podpoře rozvoje biocenóz. Realizace záměru dle dříve uvedeného nemá vliv na
lesní komplex Bažantice ani na prameniště v něm. K zvýšení vodnatosti Lidického potoka dojde
rovněž realizací záměru Ředitelství silnic a dálnic - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa (STC2195).
Vliv záměru na biologickou rozmanitost nevýznamný, akceptovatelný, trvalý.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení vlivů záměru na krajinu, zařazené v přílohách doplněné dokumentace (příloha
6), vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského kolektivu pod vedením
doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody používané v architektonické a
krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných,
všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz
vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou
výraznými atributy přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem a současně prováděném terénním
šetřením tvořilo vstupní krok pro klasifikaci vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz vymezení
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dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území, v němž lze očekávat bezprostřední fyzické vlivy
záměru na danou lokalitu nebo území, kde se bude navržený záměr uplatňovat vizuálně, popř. i
jinak sensuálně.
Zásadní metodický krok při posuzování vlivů záměru na krajinný ráz, ve shodě s dikcí
zákona na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sb.), představuje identifikace znaků krajinného
rázu přírodní charakteristiky, kulturně-historické charakteristiky a vizuální charakteristiky území
(prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. harmonie v území) a následná klasifikace míry
ovlivnění těchto znaků v důsledku realizace záměru. Celý soubor identifikovaných znaků
krajinného rázu včetně klasifikace vlivů na tyto znaky uvádí přiložená studie vlivů na krajinný
ráz, níže jsou uvedeny nejdůležitější skutečnosti a závěry posouzení.
Z vyhodnocení vlivů na identifikované znaky krajinného rázu vyplývá, že posuzovaný
záměr s sebou ponese vlivy na krajinný ráz. Realizace záměru však nezpůsobí významně
nepříznivý (nepřípustný) zásah do žádného z identifikovaných znaků a především pak znaků
krajinného rázu jedinečné cennosti.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu území vyplývá (příloha 6), že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové
velikosti, která by vylučovala uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru včetně
nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Vliv záměru na krajinu a její biologické funkce málo významný, akceptovatelný, trvalý.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
V území nedojde k přímému ovlivnění hmotného majetku obyvatelstva nebo
k negativnímu ovlivnění kulturních, architektonických, archeologických nebo historických
památek. Vlivem provozu záměru dojde ke sluchově nepostižitelnému hlukovému působení
průjezdů vozidel na nejbližší zástavbu.
Z hlediska architektonického se bude jednat o typizovanou stavbu odpovídající obdobným
záměrům, které se již v současné době nacházejí v obchodní zóně v Kročehlavech.
Lokalita záměru není aktuální z hlediska historických nálezů, avšak zahájení zemních
prací bude s předstihem oznámeno odbornému archeologickému pracovišti.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů málo významný, akceptovatelný, trvalý.
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Při hodnocení výstavby a provozu záměru byla na základě zkušeností s dosavadním
provozem obdobných zvažována rizika:
Riziko vodohospodářské havárie
Riziko havárie při nakládání se závadnými látkami nelze nikdy zcela vyloučit. Toto riziko
je v daném případě spojeno jak s pohybem vozidel a mechanismů obsahujících palivovou nádrž, a
to v době výstavby i v době provozu záměru, tak v menší míře i ze skladování a používání
závadných látek, zejména v rámci čerpací stanice pohonných hmot.
Při případné havárii vozidel ve venkovním prostředí hrozí vniknutí ropných látek
z poškozeného palivového, mazacího nebo hydraulického systému do dešťové kanalizace a dále
do vodoteče Lidický potok, nebo do podzemních vod. V kanalizaci by mohly být uniklé ropné
závadné látky zachyceny kanalizační ucpávkou, která bude pro tento účel připravena, nebo by
mohly být zachyceny ve venkovní infiltračně retenční nádrži. V takovém případě by bylo nutné
následně celý kanalizační systém včetně retenčních objektů a také kontaminovanou zeminu na
nezpevněných plochách důsledně vyčistit a dekontaminovat, aby nedocházelo k postupnému
uvolňování dalších ropných látek nashromážděných při havárii v kanalizaci.
Riziko je ošetřeno instalací odlučovačů ropných látek na odtoku dešťových vod
z manipulačních ploch a parkovišť a záchytem vod z povrchu v místě čerpání a výdeje pohonných
hmot.
Z hlediska možné havárie při skladování závadných látek je riziko velmi nízké, protože
k manipulaci s těmito látkami ve vnějším prostředí dochází jen v rámci stáčení pohonných hmot a
jejich výdeje na zabezpečené ploše. Vykládka a nakládka prodávaných komodit v obchodním
centru probíhá přímo z ložné plochy vozidel přímo do skladových prostor přes nákladové rampy,
tedy případné poškození obalů nebezpečných látek by vedlo k jejich úniku pouze uvnitř objektu.
Ten bude mít podlahy dostatečně zabezpečené a odolné proti působení skladovaných látek,
vybavené průmyslovými vysavači, sorpčními prostředky apod., takže reálné riziko úniku
závadných látek do vnějšího prostředí je minimální.
Požár
V případě výstavby skladových objektů je vždy nutno počítat s rizikem požáru. Toto
riziko není u navrhovaného záměru významně vyšší než u jiných obvyklých aktivit a bude šetřeno
zpracováním požárně bezpečnostní zprávy s návrhem požárního řešení objektů, instalací hydrantů,
sprinklerů, hlásičů a přenosných hasicích přístrojů a dostupností dostatečného množství požární
vody.
Příjezdové komunikace konstrukcí vyhovují pro pojezd požární techniky dle požadavků
ČSN 73 0802.
V případě požáru se přepokládá, že represivní zásah provede příslušný hasičský záchranný
sbor.
Poruchové a havarijní stavy z hlediska ovzduší a jejich řešení budou popsány v provozním
řádu dle 201/2012 Sb. v platném znění.
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Z hlediska vod bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb., v platném znění.
Součástí havarijního plánu budou opatření při vzniku havarijních situací. Havarijní plán bude
obsahovat seznam sanačních prostředků a místa jejich umístění.
Stejně tak bude zpracován Požární řád dle 246/2001 Sb., v platném znění, zahrnující
opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru.
Rozhodující technologická zařízení budou softwarově řízena tak, aby signalizovala
poruchové stavy. Součástí systému řízení bude rovněž problematika zvládnutí stavů, které by
mohly vést k havárii zařízení.
Z hlediska katastrof je možno považovat za výjimečné stavy extrémní klimatické
podmínky. Zájmové území záměru leží mimo záplavové území. Zařízení dle záměru budou
umístěna v jednotlivých objektech bez možnosti vlivu přívalových dešťů nebo jiných extrémních
situací.
Případné vlivy havárií, poruch, nehod a katastrof se odehrají převážně ve vlastním areálu
OC Kladno bez významného vlivu na veřejné zdraví.
Realizací záměru nelze předpokládat v případě havárií, poruch a nehod v důsledku
navrženého projekčního řešení reálné vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod.
Vlivy na životní prostředí budou významné v závislosti na rozsahu případné mimořádné
události krátkodobé a snadno odstranitelné.
Vlivy na kulturní dědictví lze vyloučit.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Za nejpodstatnější vlivy záměru lze považovat vliv na kvalitu ovzduší a na akustickou
situaci. Vliv na kvalitu ovzduší byl posouzen rozptylovou studii (příloha 5). Zjištěné příspěvky
záměru ke stávající kvalitě ovzduší jsou nízké a akceptovatelné. Určitým problémem je
skutečnost, že v současném stavu je v širším okolím překračován imisní limit pro průměrnou
roční koncentrací benzo(a)pyrenu a v případě 36-té maximální denní koncentrace PM10 se
stávající kvalita ovzduší pohybuje u hranice imisního limitu.
Vliv záměru na imisní situaci krátkodobých koncentrací PM 10 a ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu bude omezen realizovanou zelení v rámci záměru a to jak ve vlastním OC
Kladno, tak v oblasti revitalizace Lidického potoka. Dalším vhodným kompenzačním opatřením
je pravidelné čištění komunikací a zpevněných ploch v období se zvýšenou prašností.
Při realizaci a provozu záměru bude respektován Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Čechy - CZ02 (nabyl účinnosti 20. 6. 2016).
Vliv na akustickou zátěž byl posouzen studii (příloha 4). Ze Studie vyplývá, že
dominantním zdrojem hluku ve všech výpočtových bodech je provoz na místních veřejných
komunikacích.
Na základě akustických výpočtů bylo zjištěno, že vlivem realizace záměru (vliv provozu
obslužné dopravy záměru a nové hmoty záměru) dochází k navýšení hodnot LAeq,T od 0,1 do
0,5 dB. V souladu s § 20, odstavec 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu 0,1–0,9 dB. Z výsledků
výpočtu je dále patrné, že vlivem provozu posuzovaného záměru nedochází oproti stavu bez
záměru k nárůstu vypočtených hodnot LAeq,T v nadlimitně zatíženém území. Ve většině
výpočtových bodů reprezentujících chráněný venkovní prostor staveb v blízkosti místní
komunikace II. třídy v ulici Arménská naopak dochází vlivem realizace kompenzačního opatření
ve výhledovém stavu v roce 2020 se záměrem ke zlepšení akustické situace až o 0,7 dB oproti
stavu bez záměru.
Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že při použití stacionárních zdrojů a realizaci
akustických zástěn dle vstupních parametrů popsaných v akustické studii (příloha 4
dokumentace) bude splněn hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů 50/40 dB
(den/noc). V případě změny jejich umístění či akustických parametrů bude nutné v dalších
stupních projektové dokumentace znovu prověřit akustickou situaci z provozu stacionárních
zdrojů hluku.
K ověření výsledků posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže
v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Dále je možno konstatovat, že stávající stav hydrologické sítě v území je nevyhovující.
Funkce Lidického potoka byla v minulosti významně narušena a v zájmovém území záměru je
prakticky bez vody. Záměr je koncipován tak, aby se max. srážkových vod zadrželo v území,
přívalové vody byly odváděny Lidickým potokem a byly zachovány stávající prameniště
v Bažantnici. K zvýšení vodnatosti Lidického potoka dojde rovněž realizací záměru Ředitelství
silnic a dálnic - I/61 - Propojení D6 a D7, I. etapa.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí nejsou nebo jsou málo významné.

130

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk,
záření a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, podzemní a povrchová voda, půda,
přírodní zdroje, biologická rozmanitost, hmotný majetek a kulturní dědictví, příp. jiné a to i z
hlediska vzájemného působení) nebyly při zpracování této dokumentace identifikovány významné
skutečnosti, které by svědčily o neakceptovatelném ovlivnění životního prostředí resp. veřejného
zdraví v dotčeném území v průběhu realizace záměru.
Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a
umístění.

131

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných
negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace
podle kapitoly II a reakcí na ně

Navrhovaná opatření
Územně plánovací opatření
Územně plánovací opatření v souvislosti se záměrem nejsou zapotřebí - záměr je
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Technická opatření
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele doplněné dokumentace, která jsou již z části
presentována v předchozím textu:

I. Opatření pro fázi přípravy záměru:
 V projektové přípravě zahrnout protihluková opatření specifikovaná v akustické studii a
tyto následně realizovat.
 Požádat Krajský úřad Středočeského kraje o závazné stanovisko k umístění stavby
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. (spalovací zdroje
instalované v pekárně a v řeznictví; čerpací stanice PHM). Součástí žádosti bude odborný
posudek dle zákona 201/2012 Sb.
 Požádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas s nakládání s vodami (Magistrát města
Kladna)
 Požádat Stavební úřad Kladno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
 Oznámit již v době přípravy Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět práce
ohrožující archeologické nemovité a movité nálezy a umožnit mu, nebo jiné k tomu
oprávněné organizaci, případné provedení záchranného archeologického výzkumu.

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:


Při zemních pracích v případě nepříznivých klimatických podmínek realizovat postřik
prašných ploch.



Bude prováděna očista všech mechanizmů a aut při odjíždění ze staveniště nebo z
upravované plochy.



Úpravy veřejných komunikacích v souvislosti se záměrem (vjezdy do areálu OC) budou
prováděny s požadavkem na minimální omezení dopravy na veřejných komunikacích.
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V průběhu celé stavby dle záměru je nutno dodržovat platné hygienické limity hluku při
výstavbě dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění. Hlučné práce je nutno
omezit na denní dobu.



Před ukončením výstavby požádat Krajský úřad Středočeského kraje o povolení provozu
zdroje znečišťování ovzduší doložené provozním řádem dle zákona č. 201/2012 Sb.
Opatření k snížení sekundární prašnosti a k snížení emisí pachových látek uvést do
provozního řádu.



Bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb.

III. Opatření pro fázi provozu záměru:
 Provozovat areál dle vydaných povolení a rozhodnutí.
 V případě odchylek od schválených provozních materiálů kontaktovat příslušný
správní orgán s žádostí o změnu.
 Zajistit péči o realizovanou zeleň

IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru:
 V případě demolice objektů postupovat v souladu s metodickými pokyny MŽP.
 Provést oprávněnou firmou zjištění stavu kontaminace území s prioritním zaměřením na
C10-C40.
Většina těchto podmínek vyplývá z platné legislativy nebo jsou obecné z hlediska
předmětné činnosti, případně jsou součástí záměru.

Popis kompenzací
Za určitý druh kompenzace lze považovat revitalizaci Lidického potoka v jižní návaznosti
na areál OC a celkové řešení nakládání s dešťovými vodami pro zachování vydatnosti pramenišť
v Bažantnici. Součástí záměru jsou sadové úpravy s výsadbou dřevin a keřů.
Dalším opatřením pro snížení imisní zátěže je pravidelné čištění komunikací a zpevněných
ploch v období se zvýšenou prašností.

Monitoring
 V případě požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví provést měření
v chráněných venkovních prostorech staveb v rozsahu dle orgánu ochrany veřejného
zdraví
 Provést autorizované měření emisí dle povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší
vydané Krajským úřadem Středočeského kraje - první měření do 3 měsíců od uvedení do
provozu.
 Provádět monitoring dešťových vod v areálu v rozsahu a četnosti dle požadavku
příslušného vodoprávního úřadu.
 V případě požadavku příslušného vodoprávního úřadu provádět monitoring vydatnosti
pramenů v Bažantnici
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Připravenost na mimořádné situace
Vzhledem k lokalizaci realizace záměru není nutno specifikovat další opatření ve vztahu
k mimořádným situacím. Z hlediska možných poruch a havárii budou opatření specifikována
v provozních řádech dle složkových předpisů.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na životní prostředí
Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, poznatků o
daném regionu, získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele dokumentace o
jiných podobných záměrech.
Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech na
základě odborných odhadů.
Model dopravy byl sestaven podle údajů ŘSD, původní dopravní studie, výsledků sčítání
dopravy v rámci akustické studie a informací oznamovatele.
K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito programu SYMOS 97, verze
2013.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden
pomocí digitálního 3D modelu v prostředí softwaru CadnaA, verze MR 1 2019.
Pro hodnocení vlivů na krajinný ráz byla použita standardní metodika autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo použito platné metodiky.
K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy.
Použité podklady jsou uvedeny v příloze 11 dokumentace.
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Doplněná dokumentace bylo zpracována na základě podnikatelského záměru, detailně
rozpracovaného projekčního řešení, podrobné fyzické prohlídky areálu, konzultací s projektantem,
investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností.
V rámci předkládané dokumentace byla precizována akustická situace stávající a budoucí
a byl zpřesněn vliv záměru na kvalitu ovzduší přepracovanou rozptylovou studií.
Ve vlastním konečném projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou
ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již
odrážet návrhy obsažené ve zpracované dokumentaci.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.
S ohledem na skutečnost, že záměr výstavby obchodního centra je limitován využitím
dostupného pozemku a návazností na stávající veřejné komunikace, nebyly varianty záměru
v tomto posouzení navrhovány.
Posuzovaná varianta je výsledkem porovnání variantního řešení předmětného území a je
považována oznamovatelem za variantu konečnou.
Předložená varianta byla dostatečně podrobně popsána v předchozích kapitolách, včetně
případného relevantního porovnání se současným stavem jako nulovou variantou.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Záměr výstavby obchodních center vždy přináší kromě požadovaných pozitivních
ekonomických vlivů a obslužnosti území také vlivy negativní, zejména z hlediska možného
obtěžování obyvatelstva hlukovými vlivy, změny kvality ovzduší a záboru zemědělské půdy.
Ovlivnění složek životního prostředí a veřejného zdraví záměrem je v dokumentaci
dokladováno odbornými studiemi, které jsou přílohou dokumentace.
Přes některá negativa nebyl v hodnocených oblastech životního prostředí zjištěn natolik
významný negativní vliv, který by bránil realizaci záměru.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Obchodní centrum Kladno, ul.
Arménská na životní prostředí a veřejné zdraví, posouzení jeho dopadů, možných rizik a
kumulace vlivů s dalšími záměry konstatuje zpracovatel doplněné dokumentace, že záměr splňuje
legislativní požadavky na ochranu životního prostředí a neohrožuje zdraví obyvatelstva.
Nejsou známy významné překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by
bránily realizaci záměru. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných
informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný
záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je akceptovatelný a je
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Zpracovatel na základě znalostí a informací uvedených v předkládané doplněné
dokumentaci záměr Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská
REALIZOVAT
za podmínek uvedených v dokumentaci při zohlednění připomínek z jejího projednávání a dalších
stupňů schvalování záměru.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel, kterým je RENT Group s.r.o., hodlá realizovat záměr výstavby obchodního
centra Globus v Kladně u ul. Arménské, západně od lesního porostu Bažantnice. Mezi Bažantnicí
a Obchodním centrem má být podle územního plánu realizováno občanské vybavení tělovýchovné a sportovní zařízení.
Obchodní centrum bude mít výměru (zastavěnou plochu) 17 112 m2 a 713 parkovacích
míst.
Součástí záměru je čerpací stanice PHM a čerpací stanice CNG, revitalizace Lidického
potoka a úpravy komunikací a inženýrských sítí zahrnující:
 rekonstrukci ul. Arménské vč. navazujících odstavných pruhů pro osobní vozidla
 případné přemístění zastávek veřejné dopravy včetně nových ostrůvků pro přístřešek
 realizace stykové křižovatky Arménská x vjezd od budoucího areálu OC Globus
 rekonstrukce a směrové úpravy navazujícího severního chodníku včetně cyklopruhu
 zřízení jižního chodníku podél komunikace
 realizace stykové křižovatky Unhošťská x vjezd od budoucího areálu OC Globus
 úpravu okružní křižovatky Unhošťská a Arménská
 přeložky a nová kabelová vedení VN včetně předávací stanice PS 22 Globus
 přípojku vodovodu pro budoucí areál OC včetně vodoměrné šachtě
 úpravu stávajícího odvodnění ulice Arménská – rušení stávajících vpustí, instalace nových
vpustí do stávajících přípojek kanalizace
 rekonstrukci veřejného osvětlení – demontáž stávajícího osvětlení, instalace nových
osvětlovacích bodů
 napojení na centrální zdroj tepla
 napojení na zdroj zemního plynu
 napojení na veřejnou kanalizaci
 ozelenění areálu
 nakládání s dešťovými vodami
 protihluková opatření
Revitalizace Lidického potoka v zájmovém území zahrnuje mimo jiné:






obnovu koryta vodoteče
realizaci vsakovacích jezírek
odvod dešťových vod z části Unhošťské

ozelenění
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Předběžné budoucí rozdělení ploch dle záměru v m2:
zastavěná
plocha
OP Kladno
myčka, čerpačka
apod.
Revitalizace
Lidického potoka
celkem
v%

zpevněné
plochy
komunikace

zpevněné
plochy
parkoviště

zeleň

5155

39263

15145

vodní plocha
retence

17112
397
zastavěná
plocha
17509
19,01

celkem

151

obklad
kamennou
dlažbou

opěrné zdi

zeleň

52

57

12541
27686
30,06

48,33

253
koryto
vodoteče a
retenčních
jezírek
1988
2392
2,60

77476

celkem
14638
92114
100

Obchodní centrum bude dopravně napojeno následujícím způsobem:
 zřízením připojení na ul. Unhošťská cca 100 m jižně od křižovatky Americká
(jednosměrné rameno) x Unhošťská. Uspořádání tohoto připojení je takové, že ve
směru severně od Přítočna je připojeno samostatným připojovacím pruhem do areálu a
samostatným připojovacím pruhem z areálu směrem ke kruhové křižovatce.
 zřízení stykové křižovatky v ulici Arménská, ve směru východně se společným řadícím
pruhem pro směr přímo a vpravo a ve směru západně se samostatnými řadícími pruhy
pro směr přímo a směr vlevo. Připojení z areálu má samostatné řadící pruhy pro směr
vlevo a vpravo. Tato navrhovaná křižovatka se nachází cca 30 m západně od
křižovatky Arménská x Na Růžovém poli.
 zvětšení okružní křižovatky Unhošťská/Arménská/Americká a napojení areálu
GLOBUS samostatným ramenem.
Dopravní řešení projednáno s Policií České republiky, Krajské ředitelství Středočeského
kraje, územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát - stanovisko z 20. 3. 2019 souhlasné. Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby dopravní policie - stanovisko k záměru a
jeho připojení - Globus Kladno na silnici I. třídy - souhlasné z 4. 12. 2018.
Vlastní stavba obchodního centra bude řešena typizovanými stavebními objekty obdobně
jako v jiných lokalitách, s bílou až šedobílou barvou fasády s typickými reklamními prvky.
Součástí areálu OC Globus Kladno budou obslužné komunikace, parkoviště, manipulační a
zásobovací plocha, chodníky, dopravní značení, myčka, čerpací stanice PHM a CNG. Zázemí je
tvořeno pekárnou a cukrárnou, řeznictvím, přípravnou lahůdek a kuchyní pro restauraci a bufet.
Všechny tyto provozy mají své chladírny a mrazírny a sklady a místnosti pro odpady. Dále jsou
zde umístěny kanceláře pro jednotlivé provozy a ostrahu, úklidové místnosti, šatny a sociální
zařízení. Součástí zázemí jsou rovněž technické místnosti jako strojovny, rozvodny, náhradní el.
zdroj apod.
Pro zásobování je mimo veřejnou část objektu umístěna krytá nákladová rampa s
překládacími můstky a zvedací plošinou. Z boční strany přiléhá k objektu nekrytý venkovní sklad.
Pro napojení areálu budou vybudovány přípojky na veřejné distribuční sítě (vodovod,
horkovod z centrálního zdroje, plynovod, kanalizace, elektrická energie, telefonní kabely atd.).
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Objekt bude vytápěn přednostně z centrálního zdroje tepla Kladno, v omezeném rozsahu
bude používán zemní plyn (pekařství, řeznictví).
Dešťové vody z plochy záměru budou odváděny do infiltračně retenčních objektů tak, aby
nedošlo k významnému zrychlení odtoku vody z území a zatížení Lidického potoka, do něhož
budou vody z těchto objektů (retencí) přepadem odváděny.
Povrch parkovacích ploch a areálových komunikací bude řešen ve „světlé“ úpravě.
Pro záměr byla zpracována nová akustická studie, nová rozptylová studie (obě včetně
zahrnutí související dopravy), nové posouzení vlivů na veřejné zdraví, posouzení vlivů na
krajinný ráz včetně vizualizace záměru a předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum. Všechny uvedené studie v závěru konstatovaly, že záměr je v dané lokalitě
akceptovatelný.
Místo realizace záměru se nachází mimo významné krajinné prvky, mimo migrační trasy
zvířat, mimo místa výskytu zvláště chráněných druhů fauny a flóry, mimo zvláště chráněná území
a Naturu 2000. Negativní vlivy areálu mohou v malé míře nastat u ovlivnění ovzduší a hlukové
situace zvýšením dopravní zátěže, ale tyto vlivy byly rozptylovou a hlukovou situací vyčísleny
jako velmi malé. Rovněž vlivy na krajinný ráz byly samostatným hodnocením vlivů na krajinný
ráz a pohledovou studií charakterizovány jako akceptovatelné.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - plocha záměru - občasné
vybavení - komerční využití. Mezi Bažantnicí a Obchodním centrem má být podle územního
plánu realizováno občanské vybavení - tělovýchovné a sportovní zařízení. Jižně od záměru - zeleň
ochranná a izolační (podél Lidického potoka) a dále územní rezerva.
Proti dokumentaci z dubna 2018 bylo v dalším projekčním řešení zpřesněno technické
řešení, nakládání s dešťovými vodami v areálu, revitalizace Lidického potoka, a další. Zásobování
teplem je řešeno z centrálního zdroje tepla Kladno.
Proti dokumentaci z listopadu 2018 byl zpřesněn dopravní model a důsledku toho
zpracována nová akustická a rozptylová studie.
Za problémové okruhy zájmového území lze považovat:
kvalita ovzduší - v zájmovém území jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro
roční koncentrace benzo(a)pyrenu a krátkodobé koncentrace PM10 (36-té max. denní koncentrace)
jsou při hranici imisního limitu. Oba tyto problémy jsou obecným jevem velkých aglomerací
v ČR. V případě benzo(a)pyrenu se jedná především o vliv lokálních topenišť, i když v daném
případě je podstatná část města řešena z centrálního zdroje tepla. V časovém vývoji má průměrná
roční koncentrace BaP klesající trend. V rámci záměru nelze tuto situaci významně řešit. Vlastní
příspěvek záměru k roční koncentraci BaP je nízký a dosahuje podle rozptylové studie u obytné
zástavby max. do 1 % imisního limitu. Reálným technickým opatřením k snížení imisní zátěže
PM10 a benzo(a)pyrenu je realizace zeleně. Toto je v záměru respektováno - realizace zeleně na
ploše cca 30 % řešeného území.
hluková zátěž - zájmové území je zatíženo především hlukem z frekventovaných
komunikací Arménská, Unhošťská, Americká. Na základě akustických výpočtů bylo zjištěno, že
vlivem realizace záměru (vliv provozu obslužné dopravy záměru a nové hmoty záměru) dochází
k navýšení hodnot LAeq,T od 0,1 do 0,5 dB. V souladu s § 20, odstavec 5 nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl
pohybující se v intervalu 0,1–0,9 dB. Z výsledků výpočtu je dále patrné, že vlivem provozu
posuzovaného záměru nedochází oproti stavu bez záměru k nárůstu vypočtených hodnot LAeq,T
v nadlimitně zatíženém území. Ve většině výpočtových bodů reprezentujících chráněný venkovní
prostor staveb v blízkosti místní komunikace II. třídy v ulici Arménská naopak dochází vlivem
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realizace kompenzačního opatření ve výhledovém stavu v roce 2020 se záměrem ke zlepšení
akustické situace až o 0,7 dB oproti stavu bez záměru.
Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že při použití stacionárních zdrojů a realizaci
akustických zástěn dle vstupních parametrů popsaných v akustické studii bude splněn hygienický
limit hluku z provozu stacionárních zdrojů 50/40 dB (den/noc). V případě změny jejich umístění
či akustických parametrů bude nutné v dalších stupních projektové dokumentace znovu prověřit
akustickou situaci z provozu stacionárních zdrojů hluku.
K ověření výsledků posouzení je navrženo provést měření celkové akustické zátěže
v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
hydrologická situace - stávající Lidický potok prakticky nefunkční, existence pramenišť
v Bažantnici. Záměr systémem nakládání s dešťovými vodami - retence, zasakování, přepad
retencí apod. zajišťuje částečnou obnovu vodoteče Lidický potok a zachování pramenišť
v Bažantnici. K záměru vydalo Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava souhlasné stanovisko
25.2.2019.
zábor zemědělské půdy - s převahou jde o pozemky v II. třídě ochrany zemědělského
půdního fondu. Územním plánem určeno území k jinému využití. Souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy z ZPF pro záměr „Obchodní areál - Globus při ul. Unhošťská a Arménská Růžové pole“, katastrální území Kročehlavy, o celkové výměře 9,2145 ha vydán Krajským
úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č. j.
113852/2018/KUSK, dne 5. 9. 2018
Realizací záměru bude předmětné území řešeno v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací. Pokud by předmětný záměr nebyl realizován, lze očekávat, že dříve nebo později
dojde k realizaci jiného, obdobného záměru, který se bude muset vyrovnat se stejnými problémy
jako předkládaný záměr.
Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel nově
doplněné dokumentace k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní
prostředí jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů realizovatelný - při
akceptování navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Na následujících stránkách jsou uvedeny tyto přílohy:
- Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) – Magistrát města Kladna,
oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, č. j. OAÚR/876/18, ze dne 21. 5.
2018.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.
j. 141614/2017/KUSK, ze dne 3. 1. 2018
Na přiloženém CD jsou uvedeny následující přílohy:
1. Mapové a výkresové přílohy
1.1. areál obchodního areálu
1.2. úpravy Lidický potok
2. Sadové úpravy
3. Odvodnění
4. Hluková studie (nová)
5. Rozptylová studie (přepracovaná)
6. Posouzení vlivů na krajinný ráz a vizualizace záměru (původní)
7. Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (přepracované)
8. IG a HG průzkum (předběžný, doplňující k vsakům a vliv na hydrogeologický a hydrologický
režim pramenné oblasti "Bažantnice" a "Lidický potok")
9. Biologické posouzení záměru a dendrologický průzkum
10. Vyjádření k dokumentaci a jejich vypořádání
11. Podklady
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