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Zkratky a symboly použité v textu
ČHMÚ
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CHKO
CHOPAV
KN
LAeq,T
LBC
MěÚ
MZCHÚ
MŽP
NOx
NPP
NPR
OP
OÚ
p.č.
PM10
PP
PR
PUPFL
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
ZCHÚ
ZPF
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Český hydrometeorologický ústav
česká státní norma
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastr nemovitostí
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v čase T
lokální biocentrum
městský úřad
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
oxidy dusíku
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
ochranné pásmo (bez specifikace)
obecní úřad
parcelní číslo
suspendované částice frakce PM10
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkce lesa
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo zveřejněno dne 10.10.2019 pod STC2258 a sloužilo jako podklad
pro zjišťovací řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení, jehož závěr byl vydán pod č.
j. 129666/2019/KUSK ze dne 5.12.2019, dospěl příslušný úřad k závěru, že vyhodnocení vlivů
záměru na životní prostředí je nutné zpracovat ve smyslu § 8 odst. 1 a přílohy č. 4 zákona,
především s důrazem na následující oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhodnotit záměr z hlediska emisí do ovzduší, především se zaměřením na emise prachu
a pachově aktivních látek i pro širší území vzhledem k vyvolané dopravě,
detailněji vyhodnotit nakládání se srážkovými vodami, zvážit možnost využití „šedých
vod“,
vyhodnotit záměr na akustickou situaci v širším okolí ve vztahu k vyvolané dopravě,
detailněji vyhodnotit vlivy záměru i s popisem k navrhované občanské vybavenosti,
vyhodnotit vyvolanou dopravu ve vztahu ke stávající dopravní síti, s rozložením k
jednotlivým etapám výstavby, ve vztahu ke kapacitním nárokům stávající dopravní sítě,
vyhodnotit záměr vzhledem k připomínkám ohledně nároků na dodávky pitné vody a el.
energie,
vyhodnotit záměr vzhledem k zásahu do zóny havarijního plánování objektu skladu PHM
Mstětice provozovatele ČEPRO, a.s.,
vyhodnotit záměr z hlediska pohledově významných plánovaných staveb,
požadujeme nejlépe v samostatné předkapitole dokumentace uvést vypořádání se
závěry zjišťovacího řízení, potažmo obdrženými vyjádřeními, s případnými odkazy na
jednotlivé pasáže dokumentace.

Relevantní připomínky jsou zohledněny a vypořádány v příslušných kapitolách
dokumentace.
V rámci předkládaného oznámení se k záměru vyjádřili:
• Středočeský kraj – ze dne 11. 11. 2019 pod č.j. 147208/2019/KUSK,
• Obec Zeleneč – ze dne 7. 11. 2019 evidováno pod č.j. 146029/2019/KUSK,
• Městys Zápy – ze dne 4. 11. 2019 evidováno pod č.j. 144526/2019/KUSK,
• Obec Jirny – ze dne 7. 11. 2019 pod č.j. 1707_2019,
• Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – ze dne
8. 11. 2019 pod č.j. 146347/2019/KUSK,
• Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – odbor životního prostředí – ze dne
4. 11. 2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-104912/2019-CADAN,
• Česká inspekce životního prostředí – ze dne 6. 11. 2019 pod č.j. ČIŽP/41/2019/13283,
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – ze dne 8. 11. 2019
pod č.j. KHSSC 53548/2019,
• Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší – ze dne 5. 11. 2019 pod č.j.
MZP/2019/102521,
• Zelená alternativa, z.s. – ze den 9. 11. 2019 evidováno pod č.j. 146704/2019/KUSK,
• o.s. Společně k občanské společnosti – ze den 29. 10. 2019 evidováno pod č.j.
144326/2019/KUSK,
• AKTIV PROTI KORUPCI z.s. – ze dne 25. 10. 2019 evidováno pod č.j.
143877/2019/KUSK,
• Občan L.S. z Šestajovic – ze dne 31. 10. 2019 evidováno pod č.j. 142848/2019/KUSK,
• Občan R.S. z Nehvizd – ze dne 4. 11. 2019 evidováno pod č.j. 148930/2019/KUSK,
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Stručné shrnutí vypořádání relevantních připomínek
•

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.
47208/2019/KUSK ze dne 8.11.2019

Oddělení
114/1992 Sb.1.

114/1992 Sb.2.

114/1992 Sb.3.

201/2012 Sb.4.

201/2012 Sb.5.

Nový Zeleneč

Vyjádření
Orgán ochrany přírody upozorňuje, že
před realizací předmětného záměru bude
nezbytné získat předchozí souhlasnou
výjimku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů: koroptev polní (Perdix
perdix) a čmeláci rodu Bombus, případně
dalších druhů, pokud by mělo dojít ke
škodlivému zásahu do jejich vývoje. Tuto
výjimku lze udělit v souladu s ust. § 56
zákona,
v
případech
taxativně
stanovených v zákoně.
Dotčení
jedinců
dalších
zvláště
chráněných druhů živočichů, v dotčeném
území a jeho blízkém okolí (vlaštovka
obecná, slavík obecný), lze efektivně
předejít,
pokud
budou
realizována
relevantní opatření uvedená v kapitole 4.5
přílohy č. 8 oznámení záměru Biologické
hodnocení, obsahující „hodnocení dle
§ 67“. Proto orgán ochrany přírody
požaduje v rámci další projektové přípravy
a následné realizace záměru tato opatření
týkající se zvláště chráněné bioty náležitě
zohlednit.
S ohledem na možné změny ve výskytu
fauny a flóry v delším časovém horizontu,
orgán ochrany přírody upozorňuje, že
pokud by byl záměr (respektive jeho etapy
či části) realizován až za několik let od
zpracování „hodnocení dle § 67 zákona“,
bude nezbytné provést aktualizovaný
zoologický a botanický průzkum dotčených
ploch.
V souladu s platným Plánem zlepšování
kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy je
nutné během prací důsledně dbát na
eliminaci prašnosti – důsledně se věnovat
omezování emisí tuhých znečišťujících
látek na všech místech a při všech
operacích, kde dochází k jejich vzniku.
Pokud by v rámci výstavby záměru byly
umístěny zdroje znečišťování uvedené v
příloze č. 2 zákona, je nutné k žádosti o
schválení umístění a ke stavbě zdroje na
KÚ přiložit technickou dokumentaci
popřípadě Odborný posudek.

Vypořádání
Před realizací bude požádáno o udělení
výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, vždy samostatně pro
každou etapu.
- zahrnuto do kap. D.IV

Součásti žádosti budou zároveň
navrženy efektivní nápravná opatření
pro období přípravy a realizace popř.
provozu záměru, která povedou k
minimalizaci vlivu záměru na zvláště
chráněné druhy.
- zahrnuto do kap. D.IV

Před realizací bude požádáno o udělení
výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, vždy samostatně pro
každou etapu.
- zahrnuto do kap. D.IV

Minimalizace skladování sypkých hmot
na staveništi. Skrápění v období
výstavby při zemních pracích Důkladná
očista vozidel ze stavby v místě stavby a
v případě potřeby mytí a skrápění
okolních komunikací.
- zahrnuto do kap. D.IV
V současné době se nepředpokládá
instalace ani výstavba vyjmenovaných
zdrojů znečištění ovzduší. V případě
instalace náhradního zdroje o příkonu
spadajícího do vyjmenovaného zdroje
znečištění ovzduší bude požádáno o
povolení
k umístění
(provozu)
vyjmenovaného zdroje.
- uvedeno v kap. B.III.1.
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254/2001 Sb.6.

Před povolením výstavby v lokalitě „Nový
Zeleneč“ je třeba prověřit, zda bude možné
zabezpečit požadované množství pitné
vody tj. 177 083 m3/rok tak, aby
nedocházelo k výpadkům dodávek vody a
poklesům tlaku vody.

334/1992 Sb.7.

Před vydáním územního rozhodnutí je
nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze
ZPF dle § 9 odst. 8 zákona MŽP.

V rámci příprav dalších stupňů
projektové dokumentace a navrženého
technického řešení je zásobování vodou
navrženo samostatným přivaděčem
přímo z Káranských přivaděčů a
následně zemním vodojemem (2x400
m3) s vlastním náhradním zdrojem.
Kapacita vodojemu je mírně navýšena
z důvodu
případného
dořešení
zásobování pitnou vodou areálu Čepro a
Mstětic. Toto řešení včetně kapacit je
projednáno a prověřeno u spol. Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., úpravna
Káraný.
Pro každou samostatnou ucelenou
etapou bude požádáno o souhlas
k odnětí ze ZPF u příslušného správního
orgánu v souladu s platnou legislativou.
O vyjmutí další etapy ze ZPF lze žádat
až po vyčerpání kapacity předchozí
etapy v souladu se schváleným ÚP.
- zahrnuto do kap. D.IV

•

Městský úřad Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, čj. MÚBNLSBOŽP-104912/2019-CADAN ze dne 4.11.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
114/1992 Sb.8.

Orgán ochrany přírody požaduje další
posouzení zaměřené na vyhodnocení vlivu
záměru na krajinný ráz. Součástí by měla
být vizualizace záměru zohledňující
rozmístění bytových a rodinných domů.

254/2001 Sb.9.

Norma vodního hospodářství TNV 75 9011
udává jako prioritní technický způsob
odvodnění
vsakováním.
Odvedení
dešťových vod dešťovou kanalizací do
potoka je přípustné v případě, že
vsakování na pozemku není možné. Toto
je nutno posoudit osobou s odbornou
způsobilostí v oboru hydrogeologie.

Nový Zeleneč

V současné projektové přípravě je
vizualizace
plánované
výstavby
zpracovaná s ohledem na daný stupeň
projektové přípravy. Je zpracována
vizualizace celého záměru, která je
součástí přílohy č. 15 Krajinný ráz a
největší dominanta hlavní třída a kostel.
Z důvodu zajištění přehlednosti byla
vizualizace vložena do samostatné
přílohy č. 16 Vizualizace záměru.
Navržené technické řešení odvádí
srážkové vody přímo v místě spadu vsakováním
u
každého
domu
samostatně, vzhledem ke geologickému
podloží je však velmi omezeno a je třeba
zajistit dostatečnou retenční kapacitu –
umělé vsakování poldry a následně
bezpečnostní přepad do vodních toků.
Toto
řešení
je
projednáno
a
odsouhlaseno Povodím Labe s. p. Toto
řešení je rovněž v souladu s inženýrskogeologickým průzkumem, duben 2019,
zpracovaný Mgr. Pavel Kořínek,
odborná způsobilost v hydrogeologii a
sanační geologii č. 2230/2014 (viz
Příloha č. 13 Inženýrsko-geologický
průzkum, kde je v závěru uvedeno: „V
případě návrhu likvidace srážkových vod
Stránka | 7

334/1992 Sb.10.
289/1995 Sb.11.

Pro záměr umístěný na pozemcích pod
ochranou ZPF je nutné podat žádost o
vynětí ze ZPF.
Požadujeme, aby nedošlo k dotčení
pozemků do 50 m od okraje lesa na
pozemku par. č. 266.

vsakem do půdního profilu lze tedy
vzhledem k nedostatečné propustnosti
horninového prostředí na předmětné
lokalitě očekávat jen velmi omezené
možnosti.“
Viz bod 7.
- zahrnuto do kap. D.IV
Po projednání na MěÚ v Brandýse bylo
vyjasněno umístění záměru. Ochranné
pásmo lesních pozemků do 50 m bude
dotčeno výstavbou komunikace na
severním okraji pozemku p.č. 266. Do
pozemku lesa nebude zasahováno,
realizací komunikace nedojde ke kácení
zeleně. Ve srovnání s ÚP došlo
k mírnému posunu od lesního pozemku.

• ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2019/13283 ze dne 6.11.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
114/1992 Sb.12.

Jako nezbytnou součást v rámci dalších
úvah o případné realizaci záměru z
hlediska svých výhradních kompetencí
inspekce požaduje jeho nezaujaté,
nezávislé a objektivní přezkoumání podle
§ 67 zákona č. 114/1992 Sb.

201/2012 Sb.13.

Inspekce důrazně upozorňuje, že záměr
má být realizován v bezprostřední blízkosti
skladu pohonných hmot ČEPRO a.s.,
Mstětice (skladování benzínů, leteckého
petroleje
a
nafty).
Upozorňujeme
především na významné riziko obtěžování
obyvatel předmětného záměru „Nový
Zeleneč“ zápachem.

Nový Zeleneč

Součástí předkládané dokumentace EIA
je vyhodnocení dle §67 zákona č.
114/1992
Sb.,
vypracované
autorizovanou
osobou.
Oponentní
posudek a vyhodnocení věrohodnosti
dokumentace včetně dílčích studií je na
posuzovateli dokumentace.
Vlastní záměr je trvale konzultován se
spol. Čepro a.s., která je průběžně
informována o případném zásahu do
ochranného pásma skladu pohonných
hmot z hlediska prevence závažných
havárií.
Obytná zástavba je ve vzdálenosti min.
150 m, tato vzdálenost odpovídá i
požadavkům na ochranné pásmo dle
zákona č. 189/1999 Sb.
Co se týká problematiky ochrany
ovzduší a míry obtěžování zápachem je
tento odstup řešen v ÚP. Na areál
skladů navazují pozemky záměru, kde
bude
umístěna
zeleň,
technická
infrastruktura a zemní poldry pro odvod
srážkových vod a až ve vzdálenosti min.
150 m je zástavba obytná.
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě
nyní není žádný zápach identifikován ani
v letních měsících, kompletní sklady
jsou zakrytovány a zákon o ochraně
ovzduší jasně definuje požadavky na
všechny
procesy
k nakládání
s benzinem,
nelze
předpokládat
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254/2001 Sb.14.

Není provedeno kvalitativní zhodnocení
vlivu
vypouštěných
předčištěných
splaškových vod na jakost povrchové
vody. V oznámení nejsou uvedeny limity
vypouštěného znečištění a zhodnocení
ovlivnění jakosti povrchové vody.

254/2001 Sb.15.

Předložené oznámení nehodnotí využití a
nakládání se srážkovými vodami ve vztahu
k ustanovením vodního zákona a to
zejména využití zachycených srážkových
vod.
Hodnocený projekt není v tomto pohledu
vypracován dostatečně (v oznámení jsou
odkazy na zpracování v dalších částech
projektové dokumentace).

254/2001 Sb.16.

254/2001 Sb.17.

Zpracovatel oznámení nenavrhuje žádná
opatření k nakládání se srážkovými
vodami.

• Městys Zápy ze dne 4.11.2019
Oddělení
Vyjádření
258/2000 Sb.18.

Významný nárůst dopravy při realizaci
záměru, bez realizace obchvatu městyse
nárůst dopravy neúnosný.

114/1992 Sb.19.

Ztráta stanovišť pro zvířata a rostliny.

Nový Zeleneč

zvýšenou pachovou zátěž po realizaci
záměru.
Odstup 150 m odpovídá např. i
požadavků na umístění středně velkých
ČOV.
Podrobněji problematika zápachu je
popsána v příslušné kapitole B.III.1.
Odpadní vody budou sváděny do nové
ČOV, která se bude skládat ze dvou
identických větví o kapacitě 2x2500 EO.
Kapacita je navýšena z důvodu
bezpečnosti pro případný odvod OV
z areálu spol. Čepro a.s. a neznalosti
druhu drobných výrob apod. Jedná se o
typizovanou řadu, která je schopna při
spuštění průběžně zajistit čistění od 700
EO do max. kapacity 5 tis. EO.
Kvalita vypouštěných odpadních vod je
dána nař. vl. č. 401/2016 Sb., v souladu
s přílohou č. 1.
Povodí Labe s.p. souhlasí se zaústěním
vyčištěných
odpadních
vod
do
Čelákovického
potoka
v daném
množství a kvalitě souhlasí.
Viz výše bod 9.

Viz výše bod 9. Do textu dokumentace
byly vloženy podrobnější informace
platné k danému stupni zpracované PD,
do navazující PD budou rovněž
zapracovány
připomínky
vzešlé
z projednání dokumentace.
Viz výše bod 9. a nápravná opatření
vyplývající z dokumentace jsou uvedena
v kap. D.IV.

Vypořádání
V roce 2019 bylo realizováno výběrové
řízení na zhotovitele obchvatu „II/101
Brandýs nad Labem - přeložka - část
obchvat Zápy,“ plánované uvedení do
provozu 22 měsíců od zahájení stavby.
V celé zájmovém území byl zpracován
biologický průzkum, kde jsou podrobně
popsány vlivy na žijící druhy a návrh
případných kompenzačních opatření
kap. D.IV vedoucí ke zlepšení
stávajícího stavu na Zelenečském
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114/1992 Sb.20.

Snížení prostupnosti krajiny pro zvířata.

254/2001 Sb.21.
254/2001 Sb.22.
334/1992 Sb.23.

Zvýšení rizika povodní a záplav v městysu
Zápy.
Kvantitativní ovlivnění podzemních vod
(nedostatek).
Rozsáhlý zábor orné půdy.

449/2001 Sb.24.

Ztráta honitby.

• Obec Jirny, čj.1637/19 ze dne 24.10.2019
Oddělení
Vyjádření
100/2001 Sb.25.

Žádost o zařazení mezi účastníky řízení.

potoku a biologický průzkum viz příloha
č. 8.
Viz výše bod 9.
Celý záměr je protkán pásy zeleně.
Záměr sice snižuje propustnost krajiny,
ale zároveň vytváří nové spektrum
krajiny
–
místo
zemědělské
monokultury, zde nově vzniknou vodní
plochy, bude zde vysazeno velké
množství zeleně a nedojde k izolaci
jednotlivých „zelených ploch“, ale je
zajištěna jejich propustnost.
Viz výše bod 9. Podrobný popis řešení je
uveden v textu dokumentace.
Viz výše bod 9 a 6. Podrobný popis
řešení je uveden v textu dokumentace.
Viz výše bod 7. Pro změnu ÚP č. 5 bylo
vydáno kladné stanovisko Krajského
úřadu Středočeského kraje pod č.j.
103392/2018/KUSK dne 10.9.2018, viz
příloha č. 19.
Realizací záměru dojde k omezení ploch
honitby, místo zemědělské monokultury,
zde nově vzniknou vodní plochy, bude
zde vysazeno velké množství zeleně a
nedojde k izolaci jednotlivých „zelených
ploch“,
ale
je
zajištěna
jejich
propustnost,
čímž
může
dojít
k diverzifikaci stávajícího ekosystému.

Vypořádání
Ano. Viz kap. D.IV.

• AKTIV PROTI KORUPCI z.s. ze dne 25.10.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
100/2001 Sb.26.
100/2001 Sb.27.

100/2001 Sb.28.

Nový Zeleneč

Popis kapacity záměru je nestandardně
stručný, není patrné, co je vlastně vůbec
předmětem předkládaného záměru.
Funkce nesouvisející přímo s bydlením
(komerce, škola, dům pro seniory), potom
musí
být
tyto
aktivity
minimálně
zohledněny v dalších údajích oznámení o
vstupech a výstupech (z hlediska zdrojů
hluku, dopravy a bilancí emisí ve vztahu k
rozporuplným údajům o dopravě).

Oznámení počítá se stavem („Do
budoucna se bude spojení ještě zlepšovat
v rámci příměstské dopravy. Předpokládá

Doplněno a upřesněno v kap. B.I.4.

Součástí záměru budou a jsou
projednávány pouze malí drobní
provozovatelé, které budou v přízemí
domů na hlavní ulici. Žádný supermarket
apod. není uvažován. Z hlediska
občanské vybavenosti je uvažována ve
výpočtech
se
školou,
školkou,
zdravotním střediskem, kadeřníkem
apod.
Stávající železniční spojení na Prahu je
v intervalu 30 minut ve špičkách a 60
minut v ostatní dobu. V záměru je
uvažováno i s realizací nadjezdu
železnice z důvodu zajištění lepší
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se rozšíření kolejí a výstavba nové stanice
v režii Českých drah. U nádraží bude
navrženo parkoviště P+R pro cca 300 vozů
včetně parkování pro kola. Toto parkoviště
není součástí předkládaného oznámení.“,
jaký neexistuje a ani není posuzován,
přestože slouží jako podklad vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.

100/2001 Sb.29.

100/2001 Sb.
258/2000 Sb.30.

100/2001 Sb.
258/2000 Sb.31.

Nový Zeleneč

Obvyklým standardem v oznámeních EIA
je definování zastavěných, zpevněných a
nezpevněných ploch (plochy zeleně) v
rámci celkových ploch záměru – taková
informace chybí. Není tedy patrné, jaké
plochy jsou vlastně ve výpočtu v příloze
č.10 oznámení hodnoceny – tedy zda-li
jsou hodnoceny i jiné zpevněné či
zastavěné plochy týkající se infrastruktury
či nikoliv.
Pokud jsou součástí záměru i výše
uvedené obchody a služby, měly by být
nějak v oznámení posouzeny. Je zřejmé,
že obchody Billa, Tesco, ale i škola pro 600
dětí, dům pro seniory a restaurace vyžadují
zásobování a dopravní obsluhu, s jakou
oznámení vůbec nepočítá. Potom lze
označit za zcela nesprávné zavádějící,
když v modelu dopravy je u těžkých
nákladních automobilů souvisejících s
předkládaným záměrem uvedena hodnota
nula (je ignorována potřeba zásobování
obchodních center, školy, školky, odvoz
odpadů apod).
Namítáme dále, že není patrné, zda-li z
hlediska kumulativních vlivů jsou v modelu
dopravy zohledněny i záměry, uváděné na
str. 8 oznámení jako „velké projekty s
možným významným dopadem na životní
prostředí a lidské zdraví.“

průchodnosti automobilové dopravy,
která je dnes často „bržděna“ průjezdem
vlaků. Investor vzhledem k souběhu
staveb (PD Optimalizace traťového
úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice
(včetně) z 11/2018 zpracovaná firmou
Metroprojekt) v území velmi intenzivně
jedná o dalších možnostech vylepšení
železniční dopravy v místě záměru.
Záchytné parkoviště P+R není součástí
předkládaného záměru. P+R jde o
veřejně prospěšnou stavbu, jejíž
realizace
spadá
pod
působnost
Středočeského
kraje.
Vzhledem
k schválení
obytné
výstavby
a
parkoviště P+R v rámci jedné změny ÚP
se předpokládá a bude tak i jednáno na
Středočeském kraji o jeho realizace
v součinnosti s investorem záměru. Bez
realizace předkládaného záměru je
realizace
záchytného
parkoviště
zbytečná.
Doplněno a upřesněno v kap. B.I.2.

V HS bylo počítáno s průjezdy NA. Nyní
je do HS doplněno. S NA je počítáno
pouze na hlavních tazích v případě
zásobování obce, a to především po
komunikaci č. III/1062 a č. II/101 v denní
době v počtu max. 10 NA a v noční době
1 NA, viz tab. 7. hlukové studie.
V každém dopravním segmentu je pak
započítán pohyb 1 NA/den (stěhování,
zásobování, stavební práce), vzhledem
k rozsahu obchodů je předpoklad
zásobování auty do 3,5 tun.

Hodnocení rozptylové studie a hlukové
studie hodnotí změnu vůči stávajícímu
stavu životního prostředí na základě
aktuálních dat – měření apod. Ano ve
stávajícím stavu životního prostředí jsou
zohledněny stávající imisní a hlukové
zátěže lokality včetně provozovaných
areálů.
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100/2001 Sb.
258/2000 Sb.32.

Z výše uvedených zjištění nelze považovat
vstupy do hlukové studie DP Eco-Consult
s.r.o. ze září 2019, jakož i rozptylové studie
DP Eco-Consult s.r.o. ze září 2019 za
seriózní a přezkoumatelné, a to nejen z
hlediska nově generované dopravní
zátěže, ale i z hlediska zdrojů hluku.

258/2000 Sb.
201/2012 Sb.33.

Namítáme, že zveřejněná Dopravní studie
záměru „Nové Mstětice“ (Ing. Jan Kapitán,
srpen 2019) obsahuje zřetelné nejistoty a
je v rozporu s podkladovými údaji pro
rozptylovou studii.

258/2000 Sb.34.

Z hlukové studie DP Eco-Consult s.r.o. ze
září 2019 není zřejmé, kde lze nalézt
absolutní údaj o nově generované dopravě
záměrem.
Hluková studie DP Eco-Consult s.r.o. ze
září 2019 obsahuje tabulku 3: Intenzita
dopravy v jednotlivých úsecích dílčích
komunikací po realizaci záměru, avšak
z této tabulky není patrné, jaký je
uvažovaný
celkový
nárůst
nově
generované dopravy; v poznámce k této
tabulce je dále nesrozumitelně a
nepřezkoumatelně uvedeno, že realizací
záměru dojde k odklonu cca 90% nákladní
dopravy
z komunikace
III/10162
–
namítáme, že by mělo být zdůvodněno, co
je důvodem tohoto konstatování a jak bude
docíleno odklonu cca 90% nákladní
dopravy z komunikace III/10162?
K hlukové studii DP Eco-Consult s.r.o. ze
září 2019 (což platí i pro rozptylovou studii
DP Eco-Consult s.r.o. ze září 2019) lze
uvést, že nelze zásadně souhlasit s volbou
zvolené výpočtové oblasti. Vyhodnocení
zcela rezignuje na posouzení hlukové a
imisní zátěže v širším zájmovém území
(tedy záměrem dotčených obcí, kde již
dnes lze hlukovou a imisní zátěž
považovat za nadlimitní nebo na úrovni
platných imisních či hygienických limitů).

258/2000 Sb.35.

258/2000 Sb.
201/2012 Sb.36.

Nový Zeleneč

Viz bod č. 31. Na základě připomínek
vzešlých k oznámení byly doplněny do
RS samostatné liniové zdroje hlavních
komunikací ze sm. Zeleneč a Zápy sm.
D10 a směr na dálnici D11, hodnoceno
je území o rozměrem cca 7 x 4 km, a to
je vybráno území, které může být
významně
ovlivněno
záměrem.
Ve větších vzdálenostech od záměru je
již významným zdrojem hluku a emisí
stávající komunikační síť, kde příspěvek
záměru není významný a doprava jde
mimo obytnou zástavbu. Do HS jsou
vloženy podrobnější popisy k uváděným
průjezdům
s vazbou
na
ostatní
dokumenty.
V daném vyjádření není zřejmé v čem
jsou zřetelné nejistoty, proto nebylo
možné připomínku vysvětlit. Do HS bylo
doplněno podrobnější vysvětlení, které
vychází a ztotožňuje se s výsledky
dopravní studie.
Doplněno do popisu HS.

Doplněno do popisu HS.
Dopravní omezení průjezdu NA je
požadováno po projednání s obcí na
základě eliminace snížení průjezdů
stávající obytnou zástavbou a záměrem.
Cílem je omezení tranzitních průjezdů
na hlavní tahy.
- Zapracováno do kap. D.IV.

Viz bod č. 32.
Hlavní směr dopravy je směrem na
dálnici na Prahu případně k železniční
stanici. Nedojde k dalšímu navýšení
hlukové zátěže.
V HS jsou nyní podrobněji popsány
intenzity a směry dopravy.
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201/2012 Sb.37.

Oznámení konstatuje, že vzhledem ke
složitým hydrogeologickým podmínkám
nelze dešťové vody zasakovat. Vzhledem
k celkové uvedené ploše záměru, kde lze
předpokládat většinu ploch zastavěných a
zpevněných, nelze souhlasit ze závěrem
oznámení (z důvodů teplotního ostrova
nového města), že vlivy na klima jsou malé
a nevýznamné. Požadujeme proto vlivy na
klima podrobněji vyhodnotit i s ohledem na
očekávané klimatické změny.

Hydrogeologické vyhodnocení a řešení
záměru z hlediska odvodu srážkových
vod je popsáno v bodě č. 10.
Stávající
plochy
jsou
intenzivně
zemědělsky obhospodařované, tudíž se
zvýšenou prašností a zvýšeným
odparem
z obdělávané
půdy.
Předkládaný záměr zastavuje ZPF, ale
zároveň jeho součástí je návrh realizace
poldrů a zeleně různého typu na cca
30% plochy.
Předložený záměr je plně v souladu se
Strategií přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR v kap. 3.3.3.
Adaptační opatření vodního režimu
v krajině a vodním hospodářství je
v bodě 3.3.3.1. doporučeno - v ploše
povodí, kde je navrženo v max. míře
snížení a zpomalení povrchového
odtoku vody a zvýšení retence vody v
krajině…, významnou roli hraje systém
nádrží a mokřadů. V bodě 3.3.3.2., kde
je doporučeno zavádět systémy přírodě
blízkého odvodnění i na dopravních
plochách, decentralizovaný systém
hospodaření se srážkovými vodami atd.
V kap. 3.4.1. Vliv změny klimatu na
urbanizovanou
krajinu,
kde
jsou
uvedena obdobná nápravná opatření
navržená záměrem i uvedená výše,
včetně doporučeného ozelenění lokalit.
Výstavba je navržena v součinnosti
s nejmodernějšími poznatky technologií
výstavby (izolace atd.), uspořádání,
odvod vod atd.
Adaptační opatření v urbanizovaných
územích
(hospodaření
s
vodou,
ekologicky šetrnější budovy, čistá
doprava apod.) by měla vést ke snížení
ekologické stopy a zlepšení kvality
života
obyvatel,
jakožto
projevu
odpovědného řízení sídel.

254/2001 Sb.38.

Namítáme, že není srozumitelné, zda-li
dešťové vody, potenciálně kontaminované
ropnými látkami, budou předčišťovány
přes odlučovač ropných látek.

254/2001 Sb.39.

V rámci záměru snad budou realizovány i
nějaké plochy zeleně, není jasné, proč
alespoň v rámci zlepšení mikroklimatu

Nový Zeleneč

Řešení popisu odvodu srážkových vod
je podrobněji popsáno v bodě č. 9.
Záměrem není výstavba rozsáhlých
parkovišť, ale provoz po městských
komunikacích a několik parkovacích
míst podél ulic, většina OA má kryté
parkovací stání. Vzhledem k nízkému
riziku úniku ropných látek při běžném
provozu nejsou navrženy instalace
lapolu. K úniku ropných látek dochází
výjimečně a to v případě havárie.
Řešení popisu odvodu srážkových vod
je podrobněji popsáno v bodě č. 9. Pro
dokreslení celé situace přikládáme do
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254/2001 Sb.40.

nejsou uvažovány jakékoliv vodní prvky z
hlediska bilancovaných srážkových vod,
které by kupříkladu mohly sloužit k
závlahám zeleně. V tomto směru jde
zpracovatel oznámení proti státní politice
hospodaření s dešťovou vodou.
Na str. 15 Oznámení autor uvádí, že
zvolené řešení retence dešťové vody je
zcela nevhodné vzhledem k § 20 odst. 5
vyhlášky o obecných požadavcích na
využívání území.

příloh č. 17 Mitigační opatření – návrh
ploch zeleně a vodních ploch.

Řešení popisu odvodu srážkových vod
je podrobněji popsáno v bodě č. 9.

• Společně k Občanské Společnosti, o.s. ze dne 29.10.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
100/2001 Sb.41.

Žádost o zařazení mezi účastníky řízení.

100/2001 Sb.42.

Na str. 11 Oznámení se uvádí, že „Do
budoucna se bude spojení ještě zlepšovat
v rámci příměstské dopravy. Předpokládá
se rozšíření kolejí a výstavba nové stanice
v režii Českých drah. U nádraží bude
navrženo parkoviště P+R pro cca 300 vozů
včetně parkování pro kola. Toto parkoviště
není součástí předkládaného oznámení
“Oznámení tak počítá se stavem, jaký
neexistuje a ani není posuzován, přestože
slouží jako podklad vyhodnocení vlivů na
životní prostředí.
Autor Oznámení ignoruje podstatu
procesu EIA a variantní řešení chybí...
Aktivní varianta je přitom maximalistická a
představuje maximální vytěžení celého
území…Stejně
tak
chybí
seriózní
zdůvodnění obrovitého záměru.

100/2001 Sb.43.

100/2001 Sb.44.
100/2001 Sb.
258/2000 Sb.45.

100/2001 Sb.
258/2000 Sb.46.

Nový Zeleneč

Chybí rozvedení možné kumulace s jinými
záměry v území, které již fungují, není nijak
rozvedena a popsána.
Oznámení posuzuje na str. 10 také
„obchody a služby … a další vybaveností.“
Všechny takové komerční záměry vyžadují
obsluhu nákladní dopravou, o jaké
dopravní studie tvrdí, že žádná nebude.
Mezi nejkritičtější uzlové body dopravy v
pohybu směrem na jih k dálnici D11 patří
křižovatky silnic II/101 a II/611 a křižovatka
II/161 a III/6111 (výjezd na D11), které
dopravní studie záměru Ing Kapitána z

Zařazení mezi účastníky řízení bude
zohledněno v souladu se zákonem č.
100/2001 Sb.
Viz výše bod č. 28.

Celý záměr je řešen v souladu se
zákonem EIA jako celek. Celý záměr je
ovšem rozdělen do jednotlivých etap,
které jsou schváleny v ÚP, kde je
jednoznačně uvedeno, za jakých
podmínek lze realizovat výstavbu etapy
následující. Toto opatření je přebráno i
do etap pro postupné vyjímání ze ZPF.
Mapa etapizace záměru viz Příloha č.
18.
Vzhledem
k podmíněnému
zastavování není uvedeno ani datum
předpokládané výstavby další etapy.
Viz výše bod č. 31.

Viz výše bod č. 30.

V ÚP Jirny je počítáno s realizací
veřejně prospěšných staveb VD1 –
přeložení komunikace II/101, tato VPS
je evidována i v ZÚR Středočeského
kraje a VD3 – úprava křižovatky –
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100/2001 Sb.
258/2000 Sb.47.

100/2001 Sb.
258/2000 Sb.48.

114/1992 Sb.49.

114/1992 Sb.50.

254/2001 Sb.51.

Nový Zeleneč

27.8. 2019 vůbec nezohledňuje a pouze
obecně uvádí na str. 6….Zde namítáme,
že oznámení nehodnotí vůbec širší okolí
záměru, ale pouze nejbližší okolí.
K využití dopravní infrastruktury uvádí
dopravní studie záměru Ing Kapitána z
27.8. 2019 na str. 9: „Hlavní komunikační
síť kolem obce Mstětice tvoří především
silnice II/101 a na ní návazné komunikace
II/611 (bývalá silnice první třídy I/11) a dále
dálnice D10 a D11. To zajistí kvalitní
napojení na komunikační síť.“ Jedná se o
tvrzení bez reálného základu.
Ke generované dopravě uvádí dopravní
studie záměru Ing Kapitána z 27.8. 2019
tvrzení, že „Vzhledem k poloze záměru u
páteřní železnice, kde je stále volná
kapacita v rámci stávajícího provozu a do
budoucna se plánuje posílení spojů, tak je
uvažováno s „dobrou“ kvalitou obsluhy
MHD.“ Chybí údaje ke kapacitě železnice
a četnosti spojů vlaků, stanice v současné
podobě
nemůže
zvládnout
stovky
pasažérů ze satelitního města.
Realizace záměru ovlivní krajinný ráz.
Předložené
Oznámení
neobsahuje
hodnověrné vizualizace, resp. pohledy. K
ohodnocení vlivu na krajinný ráz předložil
oznamovatel málo podkladů – chybí
pohledy, 3D vizualizace a zakomponování
do krajiny.
Nesouhlasíme se závěrem hodnocení
krajinného rázu (příloha č. 15), že
„Z krajiny byla vymazána její paměť a
působí neútulným až odosobněným
dojmem. Z hlediska narušení nebo
omezení přírodních znaků v dotčeném
krajinném prostoru dojde ke snížení podílu
orné půdy pod zastavěnou plochou a
mírnému
narušení
reliéfu
krajiny...Namítáme,
že
zásah
do
krajinného rázu je značný a ve velké míře
rušivý. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků
kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině.
Záměr počítá s kanalizací pro dešťové
vody, což je v rozporu s trendem, kdy je
preferováno
zachycení
a
udržení
srážkových vod v území, její využití jako
užitkové vody, zejm. pro zálivku. Je
nesrozumitelné, co znamená zmínka v

kruhový objezd (II/611 a II/101). Tyto
VPS by měly pomoci dopravní zatížení
snížit a celou oblast zprůjezdnit.
Tato informace vyplývá z dopravní
studie a je to tvrzení proti tvrzení.
Analýzou dostupných údajů a po
konzultaci se zpracovateli dopravní
obslužnosti v dalším stupni PD byla tato
informace potvrzena.

Viz výše bod č. 28.

Viz výše bod č. 8.

Zpracovatel hodnocení krajinného rázu
je oprávněná a proškolená osoba, která
daný bod řádně vyhodnotila v příloze č.
15 str. 20.
Z hlediska přírodních hodnot není
zemědělská půda příliš hodnotným
stanovištěm pro flóru a faunu, viz
biologické
hodnocení.
Hodnotnost
zemědělské plochy – i v takto velkých
blocích je především znakem vizuální
charakteristiky. Na základě výše
uvedených hodnocení došel zpracovatel
k závěru uvedeném na str. 29.

Viz výše bod č. 9.
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334/1992 Sb.52.

EIA, že je výhledově uvažováno i s
výstavbou akumulační nádrže pro závlahu
golfu, která by údajně zajistila jednak
efektivní nakládání s dešťovou vodou a
zároveň zajistila potřebnou závlahu pro
plochy golfu. Předmětem posuzování není
golfový areál.
V důsledku záměru se vyjímá ze ZPF více
než 1 milion metr půdy ze ZPF, některá je
v nejvyšší třídě ochrany. V kapitole D.I.4
Vlivy na půdu na str. 73 Oznámení se
nepravdivě uvádí, že pozemky záměru
byly vyjmuty ze ZPF. Podstatná část
záměru se nachází na půdách nejvyšší
třídy ochrany a má být vyjmuta teprve
v navazujících řízeních.

Viz výše bod č. 7 a č. 43.

•

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje č.j. KHSSC 53548/2019, ze dne
8.11.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
258/2000 Sb.53.

Záměr je nutno rozpracovat a posuzovat
dle zákona č. 100/2001 Sb.

Předložený záměr je podrobněji popsán
a vyhodnocen v dílčích kapitolách a
především jsou otázky vlivu na veřejné
zdraví včetně nápravných opatření
řešeny v dílčích studií, a to hlukové a
rozptylové studie a jsou zpracovány
analýzy zdravotních rizik, přílohy č. 5; 6;
20.

• Středočeský kraj č.j. 147208/2019/KUSK, ze dne 11.11.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
258/2000 Sb.54.

Dopracování v oblasti hlukové zátěže
stávající bytové výstavby.

254/2001 Sb.55.
274/2001 Sb.56.

Podrobnější
řešení
problematiky
vsakování srážkových vod.
Prokázání rezerv dodávek pitné vody.
Prokázání rezerv dodávek el. energie.

57.

334/1992 Sb.58.

Nový Zeleneč

Omezení záborů půdy třídy I. v daném
území.

Předložený záměr je podrobněji popsán
a vyhodnocen v dílčích kapitolách a dále
jsou zohledněny vlivy na stávající
obytnou zástavbu v hlukové studii,
příloha č. 6.
Viz výše bod č. 9.
Viz výše bod č. 6.
Napájení řešené oblasti je dle sdělení
ČEZ z rozvodny 110/22kV Jirny,
podrobný popis je uveden v kap. B.I.6
Viz výše bod č. 6.
Viz výše bod č. 7, č. 23 a č. 43.
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• Anonym z obce Šestajovice ze dne 11.11.2019
Oddělení
Vyjádření
59.
258/2000 Sb.60.

Dopracování studie dopravy.
Hluková studie, aktuální protokoly měření,
vliv na obytnou zástavbu v okolí záměru.

114/1992 Sb.61.

Doplnění biologického průzkumu lokality.

254/2001 Sb.
62.
201/2012 Sb.63.

Řešení odvodu srážkových vod.

114/1992 Sb.
64.

Sadové úpravy.

258/2000 Sb.65.
100/2001 Sb.66.

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví.

Rozptylová studie.

Hodnocení ve variantách.

Vypořádání
Viz příloha č. 14.
Viz příloha č. 6 včetně aktuálních
protokolů měření a návrhu nápravných
opatření k eliminaci hlukové zátěže.
Podrobný popis metodiky hodnocení
hluku je popsán v příloze č. 6.
Viz doplnění stanoviska zpracovatele
biologického hodnocení a zdůvodnění
metodiky, viz příloha č. 8a.
Viz výše bod č. 9.
Metodika pro zohlednění dílčích
průjezdů jednotlivými částmi záměru je
podrobně popsána v příloze č. 5 včetně
sledovaných látek. Pro dané intenzity
dopravy ani stacionární zdroje platná
legislativa nevyžaduje zpracování RS.
Podrobné zdůvodnění hodnocených
ukazatelů v RS je popsáno v kap. B.III.1
a v bodě výše č. 32.
Navazující stupně PD budou obsahovat
projet ozelenění, tato podmínka je
zapracována i v kap. D.IV.
Do stávající zeleně včetně pozemků
PUPFL není zasahováno, prvky zeleně
jsou posilovány.
Analýza zdravotních rizik je v příloze č.
20.
Viz podrobnější popis v kap. B.I.5.

• Ministerstvo životního prostředí č.j. ENV/2019/102521 ze dne 5.11.2019
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
258/2000 Sb.67.

Požadavky na dopracování a aktualizaci
RS.

• Anonym z obce Nehvizdy ze dne 4.11.2019
Oddělení
Vyjádření
68.
69.

Dopracování studie dopravy
Dopravní napojení lokality, včetně návrhu
řešení křižovatek apod.

Doplněno do rozptylové studie viz
příloha č. 5.

Vypořádání
Viz příloha č. 14.
Návrh dopravního napojení nové lokality
vychází ze schváleného ÚP a podrobněji
včetně návrhu úprav je uveden v kap.
B.II.6. a v kap. D.IV.

• Zelená alternativa, z.s. – ze den 9. 11. 2019 evidováno pod č.j. 146704/2019/KUSK
Oddělení
Vyjádření
Vypořádání
334/1992 Sb.
70.
Nový Zeleneč

Vliv výstavby na ZPF.

Viz výše bod č. 7 a č. 43.
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71.

Dopravní napojení lokality, včetně návrhu
řešení křižovatek apod.

334/1992 Sb.
72.
114/1992 Sb.73.

Vliv výstavby na ZPF.

254/2001 Sb.74.

Mitigační opatření a vyhodnocení lokality
z hlediska možnosti vsaku.
Energetická náročnost budov.

201/2012 Sb.75.

Doplnění biologického průzkumu lokality.

Dopracování RS o PM5 a PM2,5.

Návrh dopravního napojení nové lokality
vychází ze schváleného ÚP a podrobněji
včetně návrhu úprav je uveden v kap.
B.II.6. a v kap. D.IV.
Viz výše bod č. 7 a č. 43.
Viz doplnění stanoviska zpracovatele
biologického hodnocení a zdůvodnění
metodiky, viz příloha č. 8a.
Viz body výše č. 37 a č. 39.
Výstavba bude probíhat v souladu s
platnými technickými normami a
předpisy.
Doplněno do rozptylové studie viz
příloha č. 5. Hodnocení PM5 není
provedeno z důvodu, že nemá stanoven
emisní limit ani není stanoveno v daném
ukazateli pozadí.

• Obec Zeleneč – ze dne 7. 11. 2019 evidováno pod č.j. 146029/2019/KUSK,
Bez připomínek, obec souhlasí se záměrem, který je v souladu s ÚP.

Nový Zeleneč
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Nový Zeleneč a.s.
vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 10025.

A.II. IČ
IČ: 27825981
DIČ: CZ27825981

A.III. Sídlo společnosti
Krapkova 452/38, PSČ 779 00, Olomouc
Společnost Levinhor s.r.o., se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ 779 00, IČO
01873253, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
68638, zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností RAGNOR GAMMA a.s.,
se sídlem Praha 5 Slivenec, Diamantová 736, PSČ 154 00, IČO 27825981, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14700.
Na společnost RAGNOR GAMMA a.s., se sídlem Praha 5 Slivenec, Diamantová 736, PSČ 154
00, IČO 27825981, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 14700, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění
zanikající společnosti Levinhor s.r.o., se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ
779 00, IČO 01873253, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 68638.
RAGNOR GAMMA a.s. změnila svůj název na Nový Zeleneč a.s.

A.IV. Oprávněný zástupce
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
DP Eco-Consult s.r.o.
RNDr. D. Pačesná, Ph.D.
V Lukách 446/12, Hradec Králové
IČ:

28766300

Telefon:

+420 776 813 743

E-mail:

dpacesna@eco-consult.cz

Oznamovatel je zastoupen na základě plné moci (viz. příloha č. 3 dokumentace záměru)

Nový Zeleneč
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Kontaktní osoby v případě potřeby doplnění či vysvětlení záměru
Ing. Irena Bělohlávková
Telefon:

+420 736 149 142

E-mail:

irenabelohlavkova@seznam.cz

RNDr. D. Pačesná, Ph.D.
Telefon:

+420 776 813 743

E-mail:

dpacesna@eco-consult.cz

Nový Zeleneč
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
„Nový

Zeleneč“

V rámci přípravy projektu a dokumentace EIA byl záměr projednáván pod jinými názvy. Veškerá
dokumentace, vyjádření a stanoviska, především soulad s ÚPD vydaný Městským úřadem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pod č.j. OSÚÚPPP-23575/2019-PERRE ze dne 8.3.2019
a stanovisko k možnosti ovlivnění oblastí NATURA vydané Krajským úřadem Středočeského
kraje pod č.j. 033281/2019/KUSK ze dne 12.3.2019 jsou pro předkládaný záměr pouze pod
původním názvem.
Zařazení záměru
Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jde o záměr podle bodu 108 - Záměry rozvoje sídel s
rozlohou záměru od stanoveného limitu 5 ha.
Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo zveřejněno dne 10.10.2019 pod STC2258 a sloužilo jako podklad
pro zjišťovací řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení, jehož závěr byl vydán pod
č. j. 129666/2019/KUSK ze dne 5.12.2019, dospěl příslušný úřad k závěru, že vyhodnocení vlivů
záměru na životní prostředí je nutné zpracovat ve smyslu § 8 odst. 1 a přílohy č. 4 zákona.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je vystavět atraktivní obytnou zónu v těsném zázemí Prahy. Sídlo vyroste
severně od vlakové stanice Mstětice, kde se od sametové revoluce, na rozdíl od okolních obcí,
nekonal žádný stavební rozvoj. Cílem projektu je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a
pracovních příležitostí. Vzhledem k silnému magnetismu Prahy a předpokládanému počtu
obyvatel sice není možné vystavět úplně samostatný záměr, přesto bude nové sídlo v
odpovídající míře obsahovat občanskou vybavenost, malé obchody a služby včetně pracovních
příležitostí. Zásadní výhodou nové výstavby je dostupnost na stávající kapacitní kolejovou
dopravu, která územím prochází, a vhodné dopravní napojení na dálnici D10 a D11.
Koncept dopravní studie, který hodnotí nejvíce zatíženou křižovatku silnic II/101 a III/10162, je
uveden v příloze č. 14.
Tab. 1 Kapacita záměru:
Celková vymezená plocha
včetně všech stávajících komunikací

1 145 843 m2

Stávající komunikace

46 571 m2

Plochy zeleně PUPFL

18 231 m2

Nové plochy pro bydlení i s občanskou vybaveností

485 645 m2

Nové plochy technické infrastruktury
Nové plochy komunikací, včetně chodníků pro pěší a parkovacích stání a sítí
tech. infrastruktury
Nový Zeleneč

6 814 m2
168 037 m2
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Nové plochy sportovišť

20 850 m2

Nové plochy zeleně včetně vodních ploch

399 695 m2

Počet budoucích obyvatel je odhadován na cca 3500 obyvatel, všechna technická infrastruktura
je dimenzována min. na 3500 ob., vzhledem k nejasnosti socioekonomického vývoje společnosti
a demografickému vývoji lokality, není možné určit přesný počet obyvatel v nové zástavbě.

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

Středočeský
Zeleneč, Jirny, Zápy
Mstětice

P.č.:
258, 259, 260, 261, 262, 263, 255, 256, 257, 272, 273, 274, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 129/29, st. 183, 217, 190/7, 190/8, 193/1, 193/2, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 192, 187/2,
187/4, 190/2, 190/3, 190/5, 129/28, 107/7, 107/9, 196/5, 197/1, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 198/1,
236/1, st. 24, st. 29, 221/2, st. 39, st. 40, st. 43/1, st. 43/2, st. 48, st. 49, 222/4, 222/8, 236/5, 240,
242, 188/6, 107/26, st. 81, st. 26, st. 44, 107/16, 107/17, 107/18, 295, st. 234, 224, 254, 107/14,
107/26, 69/1, 73/1, 73/3, 229/5, 229/9, 275, 292/1, 292/2
Na pozemcích v k.ú. Mstětice bude realizovaná výstavba obytné části. Ostatní pozemky souvisí
s realizací výstavby, doprovodnými stavbami apod.
Katastrální území:

Zeleneč

P.č.:
799, 803, 804, 805, 806, 811, 820, 822, 823, 827, 828, 830, 832, 833, 834, 856, 859, 863, 871,
874, 913, 942, 943, 944, 950, 957
Katastrální území:
parc. č.:

Jirny
1774

Katastrální území.
parc. č.:

Stránka u Brandýsa nad Labem
213

Obr. 1- Umístění záměru – mapa širších vztahů (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
Nový Zeleneč
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Obr. 2 Umístění záměru – letecký snímek (zdroj: http://mapy.cz)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Jedná se o výstavbu daného záměru v těsné blízkosti Prahy. Sídlo je navrženo severně od
vlakové stanice Mstětice.
Podkladem pro zpracování dokumentace EIA je architektonická studie a v oblasti řešení dopravy
a inženýrských sítí pracovní verze dokumentace pro územní řízení.
Vedle převažující funkce bydlení počítá projekt s malými obchody a službami, školou pro cca
600 žáků, školkou pro cca 200 dětí, obecním úřadem se společenským sálem pro cca 200
diváků, venkovními sportovišti pro fotbal, volejbal, basketbal, krytou sportovní víceúčelovou
halou včetně dalších místností, jako je posilovna, prostor pro squash, saunu apod. Návrh dále
počítá s dětskými hřišti, kaplí, hřbitovem, klubovnami pro volnočasové aktivity, hospodami,
sběrnými místy na tříděný odpad, lékárnou, ordinací s lékařem, bankomatem a další
vybaveností.
Příjemné a atraktivní bydlení bude založené na různorodé typologii staveb od samostatných vil
na větších pozemcích po dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy se službami v
parteru. Záměr je pro jednotlivé typy výstavby rozdělen do jednotných bloků o velikosti
cca 120 x 75 m. Zejména aktivní parter domů (výklady obchodů a služeb) výrazně ovlivňuje
kvalitu a atmosféru veřejných prostranství. Schválený ÚP ukládá přípustné využití a zastavěnost
území v jednotlivých částech výstavby.
Stávající produktovod rozděluje lokalitu na dvě území, která se ustanovují s rozdílnými
charaktery. Jižní část u vlakové zastávky se staví na pravoúhlém systému ulic v kompaktní formě
s vyšší hustotou obyvatel, a to s ohledem na pěší dostupnost na vlak. Intenzita zástavby vzrůstá
směrem k vlaku, k okrajům pak slábne. Jižní čtvrť je pojímána v duchu udržitelné formy zástavby
s hustotou min. 100 obyvatel na hektar, s promícháním způsobu využití takovým způsobem,
aby se eliminovala závislost na automobilu. Na hlavních komunikacích se podporuje vznik
otevřeného parteru, tzn. obchodů a služeb v přízemí v přímé návaznosti na chodníky. S vyšší
hustotou souvisí i výška staveb, která bude do 4 nadzemních podlaží. Jižní čtvrť se uzpůsobuje
zejména pěšímu a cyklistickému provozu. Okna obytných místností se otáčejí do veřejných
prostranství k zajištění sociální kontroly a bezpečí.
Severní čtvrť se staví na radiálním systému ulic proťatém lineárními parky v ochranných
pásmech sítí stávající technické infrastruktury. Větší vzdálenost od vlakové zastávky implikuje
potřebu vlastních automobilů pro pohyb v území, severní čtvrť proto bude řidší v převážně
vilovém charakteru s nižší hustotou obyvatel.
Nový Zeleneč
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Projekt bude rozdělen na čtyři etapy a každá z nich na několik fází. První etapa je plánována
z důvodu zajištění efektivního dopravního napojení a postupného zasahování do pozemků ZPF
u stávajícího nádraží navazující na technologický park.
Územní plán, schválená změna č. 5 , podrobně popisuje požadavky na jednotlivé etapy výstavby
včetně požadavku na technickou infrastrukturu apod., které budou postupně realizovány spolu
či před výstavbou obytné zóny.
Nejvíce problematické bude zahájení dvou prvních etap, které jsou v blízkosti obytné výstavby a
intenzivně využívaných komunikací. Proto v rámci EIA a studií je věnována pozornost především
těmto dvou prvním etapám a ve většině materiálů došlo ke sloučení etapy č. 3 a č. 4, kdy bude
již hodnocena kompletní zástavba z hlediska krajinného rázu, emisí apod.
Schématický nákres záměru je zobrazen v příloze č. 4, etapizace záměru je v příloze č. 18.
Popis dopravní a technické infrastruktury je podrobněji pospán v kap. B.I.6.
Soulad s územním plánem
Z hlediska kapacit bude návrh vycházet ze stávajícího schváleného územního plánu. Území je v
souladu s platným územním plánem obce Zeleneč resp. se změnou č. 5. Výkresová část
územního plánu pro místní část Mstětice, kde je záměr umístěn a její změny jsou uvedeny
v příloze č. 9, neboť tato změna územního plánu se týká pouze záměru.
Územně plánovací informace o podmínkách využití území vydaná Městským úřadem města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pod č.j. OSÚÚPPP-23574/2019-PERRE ze dne 8.3.2019
je v příloze č. 1. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Zeleneč.
Možnost kumulace s jinými záměry
Zájmové území se nachází v obci Zeleneč, místní části Mstětice, ve stejnojmenném k.ú. Plocha
záměru je vymezena na východě v blízkosti silnice II/101, za kterou se nachází golfový areál a
zastavěné území Mstětic. Ze severu je záměr lemován Zelenečským potokem, za kterým se
nacházejí zemědělské pozemky. Na západě záměr hraničí také se zemědělskými pozemky. Na
jihu zájmového území teče Čelákovický potok a za ním vede železniční trať. Hlavní obytná
zástavba obce Zeleneč se nachází od záměru cca 1500 m jihozápadním směrem. Na záměr
navazující stávající zástavba v místní části Mstětice je převážně komerčního nebo průmyslového
charakteru. Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) není lokalita kontaminovaná.
(zdroj: http://info.sekm.cz , www.mapy.cz , www.cuzk.cz ).
V obci Zeleneč a jejich katastrech se nachází jak drobní podnikatelé – obvykle provádějí
zprostředkování obchodu a služeb (zejména gastronomie a potravinářství, kancelářské služby,
IT, kosmetika, kadeřnictví, fyzioterapie, květinářství, soukromá školka … ), opravy, tak i občanská
sdružení, dobrovolné spolky i větší obchodní/průmyslové subjekty (stavební firma, autodoprava,
montáže střech).
Z hlediska životního prostředí a jeho negativního ovlivnění je možné podnikatelské činnosti
rozdělit do dvou základních skupin – obchodní a výrobní. Při obchodních činnostech (z prodejen
a skladů) je únik nebezpečných látek do životního prostředí velmi málo pravděpodobný, výrobky
s obsahem nebezpečných látek podléhají přísné legislativě o obalech. Životní prostředí a lidské
zdraví je více exponované při výrobních činnostech, kdy může dojít až k jeho ohrožení při
nedodržování pracovní kázně (dlouhodobě nebo krátkodobě zvýšený úniku nebezpečných látek
do ŽP).
Velké projekty s možným významným dopadem na ŽP a lidské zdraví musí být projednávány
podle zákona o EIA a jsou veřejně dostupné na portálu IS Cenia. Jako významné lze hodnotit
nejbližší záměry, viz níže. Kumulace záměru se vzdálenějšími areály není předpokládaná
z důvodu značné vzdálenosti a odlišného charakteru výroby.
•
•
•

Datové centrum Zeleneč– projednáváno 2013
Skladová zóna Mstětice – projednáváno 2007
Skladová zóna Mstětice II a Mstětice II 2017 – projednáváno 2017
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U žádného z výše uvedených záměrů nebyly identifikovány významné vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví.
V blízkosti záměru jsou umístěny areály:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hobst, a.s. – stavební firma
DoVanik.cz – internetový obchod s profesionálními nástroji, nářadím a stroji pro
strojírenské dílny a autodílny, prodej zahradní techniky a nábytku
Areál zemědělské výroby – rostlinná a živočišná výroba
Restaurace GC– Gastronomie a pohostinství
MaxArea s.r.o. – pronájem skladovacích ploch
P3 Prague D11 – provoz logistických a skladovacích areálů
ČEPRO, a.s. – přeprava, skladování a prodej ropných produktů
EuroOil – čerpací stanice pohonných hmot spol. ČEPRO, a.s.
Golf Club Mstětice – provoz golfového hřiště

Vzhledem k tomu, že záměrem vzniknou nové plochy obytné zástavby se související
infrastrukturou, občanským vybavením a nejedná se o výrobní/průmyslovou činnost, není
předpoklad kumulujícího vlivu s výše uvedenými okolními výrobními nebo obchodními subjekty.
Rizikové pro ŽP mohou být i činnosti spojené se zpracováním odpadů (především chemická
nebo biologická úprava nebezpečných odpadů, při které se mohou uvolňovat nebezpečné
chemické látky do ŽP). Podle databáze ISOH jsou v okolí evidovaná tato zařízení ke zpracování
odpadů, viz obrázek níž.
Nejbližší zařízení se nachází cca 1,5 km severně od záměru. Jedná se o zařízení na zpracování
biologicky rozložitelného odpadu provozovatele Michala Rybáře. Další zařízení se nachází
cca 2 km západně od záměru. Jedná se o zařízení ke zpracování tašek a keramických výrobků,
provozovatelem je František Maška. Jižně od záměru se ve vzdálenosti cca 2 km nacházejí další
dvě zařízení. Jedná se o zařízení zejména pro směsný komunální odpad, stavební odpad
a biologicky rozložitelný odpad, provozovatelem je Brtek s.r.o. Druhé zařízení slouží pro
zpracování obalů a dalších odpadů znečištěných nebezpečnými látkami, provozovatel je
FCC Česká republika, s.r.o. Další zařízení ke zpracování odpadu se nacházejí ve větší
vzdálenosti a z toho důvodu se nepředpokládá negativní kumulace látek v ŽP.

Obr. 3 Registrovaná zařízení určena ke zpracování odpadů v databázi ISOH
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Hlavní kumulativní vliv vyvolaný záměrem bude nárůst dopravy v blízkosti záměru.
Pro kvantifikování účinku nárůstu dopravy byla vypracovaná dopravní studie a následně hluková
i rozptylová studie. Studie zohledňují stávající stav a modelují budoucí stav po realizaci záměru.
Z hlediska vlivů na životní prostředí (zejména kvalita ovzduší) a veřejné zdraví (hluková
expozice) bude v lokalitě určujícím faktorem silniční doprava na přilehlých komunikacích (II/101
a III/10162).
Dopravní studie, která hodnotí nejvíce zatíženou křižovatku silnic II/101 a III/10162, je uvedena
v příloze č. 14. Z doporučení této studie plyne, že křižovatka silnic II/101 a III/10162 nebude po
realizaci záměru kapacitně vyhovovat. Jako řešení je navržena například změna na okružní
(oválnou) křižovatku, nebo kapacitní rozšíření stávající podoby křižovatky. Z hlediska nového
návrhu je doporučeno rozšíření křižovatek, které jsou průsečné a se všemi směry odbočení.
Plánovaný popis dopravy v území záměru je následující. Dopravní síť se doplňuje výstavbou
nového nadjezdu silnice II/101 nad železniční tratí č. 231. Dále se v místě křížení významných
komunikací (č. II/101 a č. III/10162) navrhuje vybudování okružní křižovatky. V návrhu se počítá
s úpravami sítě silnic tak, aby bylo plně obslouženo území. V návaznosti na nový most přes
železniční trať je navrženo vybudování mimoúrovňové deltovité křižovatky, která se napojí na
stávající i plánovanou komunikační síť budoucího sídla Mstětice (koridor DS01).
Z hlediska dopravního zatížení zájmového území je nutné dále zmínit řešení dopravy širšího
zájmového území napojení na dálnici:
•

•

D10, kde stavba je zahájena Středočeským krajem – výstavba obchvatu „II/101 Brandýs
nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“, plánované uvedení do provozu 22 měsíců
od zahájení stavby, tento obchvat odvede dopravu z obce přímo na dálnici D10.
D11, v ÚP Jirny je počítáno s realizací veřejně prospěšných staveb VD1 – přeložení
komunikace II/101, tato VPS je evidována i v ZÚR Středočeského kraje a VD3 – úprava
křižovatky – kruhový objezd (II/611 a II/101). Tyto VPS pomohou dopravní zatížení snížit
a celou oblast zprůjezdnit.

Ani jedna z výše uvedených staveb (napojení na dálnici) není podmínkou realizace záměru, ale
jsou popsány z důvodu širšího dopravního napojení záměru a odvedení dopravy mimo obytnou
zástavbu.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, zvažované varianty a důvody vedoucí k
volbě daného řešení
Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z
hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Zdůvodnění potřeby záměru a umístění
Záměrem investora je vytvořit nové kapacity pro bydlení, které budou splňovat moderní
standardy, budou podpořeny kvalitní infrastrukturou a občanskou vybaveností tak, aby zde
budoucí obyvatelé mohli žít kvalitním a plnohodnotným životem a nová zástavba nebyla pouhou
„noclehárnou“. Umístění záměru bylo voleno záměrně vzhledem ke komfortní dojezdové
vzdálenosti od Prahy, kde pravděpodobně mnozí obyvatelé budou pracovat. Z hlediska
dopravního napojení se jako vhodná jeví blízkost železnice a dálnic D10 a D11. V projektu je
předpokládáno, že samotný záměr také nabídne pracovní příležitosti (místní obchody, služby
…). Záměr bude umístěn mimo stávající zástavbu obce, což je výhodné zejména pro urbánní
rozvoj projektu (v rámci stávající zástavby by rozvoj a výstavba byly omezeny původními objekty
a infrastrukturou).
Varianty záměru
•
•

Nulová varianta – záměr nebude realizován, bude zachován stávající stav.
Aktivní varianta – z hlediska umístění, kapacity a rozsahu je předkládána jediná aktivní
varianta, která je kompromisem požadavků obce Zeleneč, investora záměru se
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zohledněním limitů využití území např. ochranná pásma, ochrana přírody a krajiny. Tato
varianta je plně v souladu se schválenou ÚPD a je z důvodu minimalizace zátěže
rozdělena do jednotlivých etap, které budou projednávány a povolovány samostatně.

B.I.6. Technické a technologické řešení záměru
Stručný 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:
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
Stručný popis záměru
Záměr je navržen v katastrálním území Mstětice a Zeleneč, západně od stejnojmenné místní
části obce Zeleneč.
Záměrem je vytvořit atraktivní výstavbu pro bydlení budoucích obyvatel. Navržené umístění je
vhodné zejména kvůli dobré dopravní dostupnosti Prahy. Záměr bude postaven severně od
vlakové stanice Mstětice, zejména na stávajících zemědělských plochách a ostatních plochách.
Záměrem je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí.
Provozní řešení
Občanská vybavenost
Podstatným prvkem návrhu je zajištění každodenních potřeb pro nové obyvatele v místě tak, aby
se nestalo pouhou noclehárnou. Vedle převažující funkce bydlení počítá projekt s drobnými
obchody a službami, školou pro cca 600 žáků, školkou pro cca 200 dětí, obecním úřadem se
společenským sálem pro cca 200 diváků, venkovními sportovišti pro fotbal, volejbal a basketbal.
Návrh dále počítá s dětskými hřišti, kaplí, hřbitovem, klubovnami pro volnočasové aktivity,
domem pro seniory, hospodami, hnízdy (místy) pro tříděný odpad, bankomatem, lékárnou,
ordinací lékaře a další vybaveností. Ta by měla nabídnout nové pracovní příležitosti v takových
provozech, které budou slučitelné s bydlením, a to zejména s ohledem na hluk a možný zápach.
Dopravní napojení
Území je obslouženo silnicemi II. a III. třídy, které spojují Mstětice s okolními obcemi
a nadřazenou dopravní sítí (II/101 - Mstětice – Brandýs nad Labem,II/101 - Mstětice – Úvaly,
III/10162 - Mstětice – Zeleneč, III/10162 - Mstětice – Čelákovice). Komunikace II/101 má v úseku
kolem Mstětic kategorii S7,5/70 a silnice II/10162 má příčné uspořádání S6,5/50. Území a jeho
komunikační síť se doplňuje výstavbou nového nadjezdu silnice II/101 nad železniční tratí č. 231.
V místě křížení komunikací (č. II/101 a č. III/10162) se navrhuje vybudování okružní křižovatky
umožňující otáčení jednotlivých linek veřejné dopravy. V návaznosti na nový most přes železniční
trať je navrženo vybudování mimoúrovňové deltovité křižovatky, která se napojí na stávající i
plánovanou komunikační síť budoucího sídla Mstětice (v ÚP koridor DS01).
Základní osy komunikační sítě záměru a rozčlenění uličních prostorů byly převzaty z urbanistické
studie. V dalším stupni PD jsou úpravy šířkového uspořádání uličního prostoru a os komunikací
pro zachování plynulé uliční čáry a zajištění normového úhlu křížení komunikací v křižovatkách.
Navrženou dopravní síť místních komunikací tvoří obslužné komunikace a komunikace se
smíšeným provozem. Do sítě místních komunikací je začleněn i průjezdní úsek silnice II/10162,
který bude rozšířen na 6,5 m a doplněn zelenými pásy, cyklistickými pásy a chodníky. Předmětná
komunikace bude tvořit hlavní dopravní tah lokality. Síť hlavních komunikací dále tvoří
ul. Okrajová, Plynární, Nádražní a Lokalitní hlavní (pojmenování ulic je převzato z urbanistické
studie). Tyto komunikace budou i dopravním značením označeny jako „hlavní pozemní
komunikace“. Ulice v lokalitě na sever od ul. Plynární jsou řešeny jako obytné zóny. Vjezdy do
obytné zóny jsou navrženy přes chodníkový přejezd a veškeré křižovatky uvnitř zóny jsou řešeny
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jako zvýšené s předností zprava. Zbylé komunikace jsou navrženy jako místní obslužné
s předností zprava.
V rámci přidruženého dopravního prostoru je ve vybraných ulicích s předpokladem vyšších
intenzit dopravy navržena síť stezek pro cyklisty, resp. stezek se smíšeným provozem. Ostatní
komunikace umožňují bezpečný provoz cyklistů společně s motorovou dopravou v rámci
hlavního dopravního prostoru.
Veškeré ulice vyjma obytných zón jsou vybaveny chodníkem pro pěší. Přecházení komunikací
je řešeno sníženým obrubníkem na nášlap 2 cm. Přechody pro chodce jsou vyznačeny v případě
hlavních komunikací a na pěších trasách ke škole. Ostatní místa jsou navržena jako místa pro
přecházení. Pokud je souběžně s chodníkem vedena stezka pro cyklisty, je navržen sdružený
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.
Parkování v celé lokalitě je primárně řešeno na vlastním pozemku, v oblasti s bytovou zástavbou
a koncentrací služeb se předpokládá potřeba parkovacích míst v uličním prostoru. Parkovací
místa jsou navržena v ulicích, které to jednak svým šířkovým uspořádáním umožňují a jednak,
aby nebránila v rozhledu přilehlých křižovatek nebo přechodů pro chodce, resp. míst pro
přecházení. Přesné počty parkovacích míst budou stanoveny po zpracování finálního
zastavovacího plánu.
V rámci lokality jsou navržena i dvě veřejná parkoviště celkem pro cca 70 osobních vozidel.
Jedno veřejné parkoviště je navrženo severně od náměstí u kostela (pojmenování převzato
z urbanistické studie). Toto parkoviště má kapacitu 34 míst. Druhé veřejné parkoviště je
navrženo na východním okraji středové části lokality podél silnice II/101. Toto parkoviště má
kapacitu 36 míst. Další parkoviště mohou být navržena při konkretizování rozsahu a umístění
občanské vybavenosti např. sportoviště nebo obchody. U železniční stanice Mstětice je
uvažováno se zřízením parkovacího domu s režimem P+R. Alternativně je zde možné místo
parkovacího domu vybudovat parkoviště P+R. Parkování P+R není předmětem řešení této
dokumentace - bude samostatnou investicí Středočeského kraje a Obce Zeleneč.
Dopravní obsluha veřejnou dopravou
Území bude obsluhováno autobusovými linkami meziměstské dopravy. Přesný počet a situování
zastávek vzejde z jednání s regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID)
o obsluze nově zastavěného území. Předkládaná dokumentace počítá se zřízením autobusové
zastávky pro oba směry na silnici III/10162 na náměstí u kostela. Zastávky jsou navrženy
v zálivu. Délka nástupní hrany je uvažována pro jeden autobus délky 12,00 m. Druhý pár
zastávek je navržen poblíž stávající železniční stanice Mstětice. Zde je dle platného územního
plánu vymezena plocha pro malé autobusové nádraží. Alternativně lze umístit autobusové
zastávky přímo před novou nádražní budovu, kterou navrhuje projektová dokumentace firmy
Metroprojekt Praha a.s. z 03/2018 „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice
(včetně). Podoba autobusové zastávky bude konkretizována na základě jednání s organizací
ROPID.
Dále je v místě záměru zastávka ČD stávající železniční trati č. 231. Ve stávajícím stavu je
umožněno její úrovňové překonání v místě křížení se silnicí II/101. Toto úrovňové křížení bude
nahrazeno novým přemostěním komunikace II/101 nad stávající železniční tratí. V současné
době je vypracováván projekt zkapacitnění této trati (koridor DZ01). Vlak do centra Prahy jezdí
cca každých 60 min, ve špičkách se interval zkracuje až na 30 min.
Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a sídlo bude založené na krátkých
vzdálenostech s jasnou podporou pěší a cyklistické dopravy, pak se úroveň kvality bydlení
významně zvedne. Tento princip znamená kolem nádraží připravit hustotu obyvatelstva
min. 200 - 280 ob./ha a teprve na okrajích ji „rozředit“ na cca 30 až 50 ob./ha.
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Materiálové řešení
Všechny vozovky jsou navrženy s krytem z asfaltového betonu. Parkovací pásy umístěné
v zálivech mají navržen kryt z drobné kamenné kostky. Vozovky i parkovací pásy jsou lemovány
betonovými silničními obrubníky 150/250 s nášlapem 12 cm. Ve sjezdech, místech pro
přecházení a přechodech pro chodce budou použity snížené obrubníky 150/150 s nášlapem
2 cm. Zastávkové pruhy jsou navrženy z drobné kamenné dlažby. V místech nástupních hran
bude použit betonový zastávkový obrubník (tzv. Kasselský). Chodníky, stezky se smíšeným
provozem a stezky pro cyklisty jsou navrženy s krytem z betonové dlažby. Chodníky budou
lemovány betonovými parkovými obrubníky 80/250. Podél jedné strany chodníku bude obrubník
s převýšením 6 cm, který bude sloužit jako vodicí linie pro osoby se sníženou schopností
orientace. V místech, kde bude chodník přiléhat k podezdívkám plotů, resp. k budovám, bude
dlažba ukončena až u těchto objektů a obrubník použit nebude.
Urbanistický a architektonický koncept záměru
Struktura veřejných prostranství
Pro orientaci v bytové zástavbě bude zásadní uspořádaní ulic, náměstí a parků tak, aby se člověk
v místě dobře vyznal a cítil se v něm doma. Úspěch řešení závisí nejvíce na kvalitě veřejných
prostranství a jejich atmosféře, kterou určují nejen samotné plochy prostranství, ale zejména
navazující výstavba. Veřejná prostranství musí zejména starým lidem a dětem nabídnout
pohodlné, bezpečné a přívětivé prostory pro pohyb v sídle. S kvalitou obytného prostoru ulic
souvisí stromořadí, které poskytují v parných dnech stín a čistí vzduch.
Typologie navržených staveb
Příjemné a atraktivní bydlení bude založené na různorodé typologii staveb od samostatných vil
na větších pozemcích po dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy se službami v
parteru. Zejména aktivní parter domů (výkladce obchodů a služeb) výrazně ovlivňuje kvalitu a
atmosféru veřejných prostranství.
Krajina
Nedílnou součástí výstavby sídla je úprava krajiny, která je podstatnou měrou již doslova
rozsekána vedením nadřazené technické infrastruktury, jako je např. ropovod Družba, nebo
vodovod z Káraného do Prahy. Území je dále ovlivněno budoucím zkapacitněním silnice č. II/101
a budováním rozsáhlých logistických hal na jižní hranici za tratí. Takto člověkem výrazně
technicistně proměněná krajina bude vyžadovat práci s terénem a výsadbu lesů a parků, aby
byla atraktivní pro bydlení. Nové výsadby zeleně a modelace terénu, pomohou odclonit hlukový
a světelný smog a také pomohou zlepšit klima sídla, v jinak větrné poloze. Záměr zachovává a
chrání stávající zeleň a přírodní krajinné prvky a dbá na propojení krajiny na již existující síť
cyklostezek a pěších cest v návaznosti na nové sídlo.
Součástí dokumentace je hodnocení krajinného rázu uvedené v příloze č. 15. Více viz kapitola
C.II.6.
Hrubé terénní úpravy
Bilance terénních úprav bude zpracovávána spolu s přípravou PD. Přesné bilance výkopů a
násypů vzejdou z finálního řešení výšek komunikací a umístění jednotlivých domů.
V návrhu nejsou zahrnuty úpravy na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. Hlavní
okrajové podmínky návrhu jsou minimální spády kanalizace a niveleta toků a údolnic, do kterých
musí být dešťové vody vyústěny bez čerpání. Bilance násypů a výkopů byla provedena na
podkladě výškového řešení dešťové kanalizace a požadavku na minimální hloubku uložení
kanalizace. Jde o hrubý model terénních úprav umístěný na stávající zaměřený terén (včetně
ornice). V jižní části, kde se počítá s deficitem zemin, se jako optimální jeví využití zemin
z výkopů pro uvažované poldry.
V severní části řešeného území počítáme s vyrovnanou bilancí.
Orientační situační výkres navržených hrubých terénních úprav je přiložen v příloze 11.
Nový Zeleneč

Stránka | 29

Kanalizace pro splaškové vody
Odpadní splaškové vody budou likvidovány v centrální ČOV, odkud budou vody dále vypouštěny
do Čelákovického potoka. Centrální ČOV bude situována na ploše OV, mezi potokem
a budoucím areálem školy a školky. Topologie území umožňuje gravitační nátok na ČOV pouze
z části, proto musí být v místech, kde gravitační nátok není možný, navrženo před technologickou
linkou čerpání.
Odpadní vody z povodí Čelákovického potoka budou odváděny gravitační stokovou sítí. Větší
část jižního území bude gravitačně svedena až k objektu ČOV, před kterou bude umístěna
čerpací stanice. Menší západní část jižního území a severní cíp jižního území, budou gravitačně
svedeny do čerpacích šachet, ze kterých bude odpadní voda tlačena do uklidňovací šachty na
gravitační kanalizaci a následně poteče gravitačně na ČOV. Toto řešení je navrženo z důvodu
rozumného zahloubení kanalizačních řadů a s tím spojené pracnosti realizace.
Kanalizace v severní části území v povodí Zelenečského potoka bude odváděna gravitačně do
několika čerpacích stanic, ze kterých bude odpadní voda přečerpávána do gravitační kanalizace
jižní části, ze které bude gravitačně pokračovat až na ČOV. Na ploše záměru je navrženo
6 čerpacích stanic. Z důvodu optimalizace investičních nákladů a velmi plochého území okolo
3 bloků naproti vjezdu na Golf je v této části navržena tlaková kanalizace s čerpací šachtou pro
každou přípojku zvlášť. Toto řešení je z hlediska počáteční investice výhodnější, než výstavba
jedné velké čerpací šachty.
Velké čerpací šachty (tlakové čerpací stanice) jsou navrženy jako podzemní s kapacitou 10 hodin
pro případ výpadku elektrického proudu.
Výpočet odtoku splaškových vod
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (3500 ∙ 150) + 0,2(3500 ∙ 150) = 630,0 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 630 = 945,0 m3/d = 39,4 m3/h = 11,0 l/s
Maximální hodinový přítok OV:
Qh = (kh x Q24)/24 = (2,1 x 630,0)/24 = 82,7 m3/h = 15,4 l/s
Maximální průtok pro dimenzování kanalizace:
Qdim = 2,0 x Qh = 2,0 x 22,97 = 30,7 l/s
Navrhovaná dimenze splaškové kanalizace: Qmax při sklonu 1% pro DN 250 = 70,7 l/s
Qdim = 30,7 l/s < QDN300 = 70,7 l/s
VYHOVUJE
Z důvodu velmi malých sklonů, tedy malé unášecí síle, je navržen profil splaškové kanalizace
DN 300.
Čerpané množství z čerpacích stanic:
Čerpací stanice ČS1
Tato čerpací stanice bude navržena jako součást čistírny odpadních vod.
Čerpací stanice ČS2
Předpokládaný počet EO - 588
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (588 ∙ 150) + 0,2(588 ∙ 150) = 105,8 m3/d
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Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 105,8 = 158,8 m3/d = 6,7 m3/h = 1,9 l/s
Maximální hodinový přítok do ČS:
Qh = (kd x kh x Q24)/24 = (1,5 x 2,1 x 105,8)/24 = 14,6 m3/h = 4,1 l/s
Objem ČS pro zdržení 10 hodin:
Vdim = Q24 x počet hodin= (105,8/24) x 10 = 44,1 m3
Čerpací stanice ČS3
Předpokládaný počet EO - 168
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (168 ∙ 150) + 0,2(168 ∙ 150) = 30,3 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 30,3 = 45,4 m3/d = 1,9 m3/h = 0,53 l/s
Maximální hodinový přítok do ČS:
Qh = (kd x kh x Q24)/24 = (1,5 x 2,1 x 30,3)/24 = 4,2 m3/h = 1,2 l/s
Objem ČS pro zdržení 10 hodin:
Vdim = Q24 x počet hodin= (30,3/24) x 10 = 12,6 m3
Čerpací stanice ČS4
Předpokládaný počet EO - 324
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (324 ∙ 150) + 0,2(324 ∙ 150) = 58,3 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 58,3 = 87,5 m3/d = 3,7 m3/h = 1,0 l/s
Maximální hodinový přítok do ČS:
Qh = (kd x kh x Q24)/24 = (1,5 x 2,1 x 58,3)/24 = 8,0 m3/h = 2,3 l/s
Objem ČS pro zdržení 10 hodin:
Vdim = Q24 x počet hodin= (58,3/24) x 10 = 24,3 m3
Čerpací stanice ČS5
Předpokládaný počet EO - 248
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (248 ∙ 150) + 0,2(248 ∙ 150) = 44,7 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 44,7 = 67,0m3/d = 2,8 m3/h = 0,8 l/s
Maximální hodinový přítok do ČS:
Qh = (kd x kh x Q24)/24 = (1,5 x 2,1 x 44,7)/24 = 6,2 m3/h = 1,7 l/s
Objem ČS pro zdržení 10 hodin:
Vdim = Q24 x počet hodin= (44,7/24) x 10 = 18,6 m3
Čerpací stanice ČS6
Předpokládaný počet EO – 757
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (757 ∙ 150) + 0,2(757 ∙ 150) = 136,3 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 136,3 = 204,4 m3/d = 8,5 m3/h = 2,4 l/s
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Maximální hodinový přítok do ČS:
Qh = (kd x kh x Q24)/24 = (1,5 x 2,1 x 136,3)/24 = 18,7 m3/h = 5,2 l/s
Objem ČS pro zdržení 10 hodin:
Vdim = Q24 x počet hodin= (136,3/24) x 10 = 56,8 m3
Čistírna odpadních vod
ČOV Mstětice je určena pro likvidaci odpadních vod produkovaných z obytné zóny.
Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny splaškovou kanalizací. Na kanalizační síti jsou instalovány
podružné čerpací stanice, jejichž provoz je řízen dle algoritmů nastavených v ŘS ČOV.
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV. Je navržena dvoulinková oběhová aktivace
s předřazeným mechanickým předčištěním a separací aktivovaného kalu na dvojici
dosazovacích nádrží. Technologie ČOV je vybavena technologií pro chemické srážení fosforu.
Přebytečný kal je aerobně stabilizován a odvodněn na odvodňovací lince.
Objekt ČOV je navržen jako CELOZASTŘEŠENÁ stavba s důrazem na minimální ovlivnění okolí
stavby. Díky zastřešení všech technologických uzlů je minimalizováno ochranné pásmo ČOV,
zcela eliminováno ovlivnění okolí zápachem či hlukem. Veškerá kontaminovaná vzdušina je
z vybraných místností a objektů nuceně odsávána pomocí vnitřní ventilace na oplachovací půdní
biofiltry umístěné vedle objektu ČOV.
Hlavní zdroje vzduchu - dmychadla - jsou opatřena protihlukovými kryty a umístěna v odhlučněné
dmychárně. Celý areál ČOV bude oplocen s umožněním vstupu pouze pověřeným osobám.
Na ČOV musí být dle požadavků Povodí Labe přiváděny odpadní vody nejen z nové výstavby,
ale i ze staré zástavby Mstětic, areálu ČEPRO a okolních hal, spadajících do povodí
Čelákovického potoka. Přivedení odpadních vod z okolních areálů a staré zástavby bude řešit
samostatná projektová dokumentace.
Kanalizace pro dešťové vody
Z výsledků terénních vsakovacích zkoušek byl vypočten průměrný koeficient vsaku
1,9x10-6 m.s-1, což koresponduje s orientačními tabulkovými hodnotami pro jílovité písky. Dle
klasifikace propustnosti hornin se jedná o slabě propustné prostředí, kde je možnost zasakování
srážkových vod značně omezená. Porovnáním s ČSN 75 9010, přílohou E se jedná o prostředí
skupiny V.2 až V.3 se složitými poměry. Ve variantě návrhu likvidace srážkových vod vsakem do
půdního profilu a nedostatečné propustnosti horninového prostředí na předmětné lokalitě se dle
očekávání potvrdily jen velmi omezené možnosti (a to i v případě situování vsakovacích zařízení
do větších hloubek). Ze závěrů hydrogeologického posudku (příloha č.13 c) a typologie území
bylo nutné pro většinu lokality navrhnout jiný způsob odstraňování dešťových vod.
Návrhové parametry pro dimenzování odtoku z území byly dohodnuty na schůzce se zástupci
povodí Labe. Požadovaný návrhový déšť je déšť s 2-letou dobou opakování. Minimálně pro tento
návrhový déšť je třeba zachovat maximální průtok z území takový, jaký je nyní, před realizací
projektu.
Složitost řešení hospodaření se srážkovými vodami je odlišná v jižní a severní části. V severní
části lze využít přirozenou údolnici k návrhu poldrů a bez větších problémů gravitačně zaústit
kanalizaci. Umístění retencí sice zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí v území, ale
dle probíhajících jednání s dotčenými správci je umístění možné. Výhledově je zde uvažováno i
s výstavbou akumulační nádrže pro závlahu golfu, která by zajistila jednak efektivní nakládání
s dešťovou vodou a zároveň zajistila potřebnou závlahu pro plochy golfu.
V jižní části musel být návrh situačního vedení jednotlivých větví podřízen územnímu plánu
a orientaci ulic a nebylo tedy možné využít přirozené sklonitosti území. Dále je územním plánem
a územní studií vyčleněno pro umístění retencí velmi malé území (z čehož většina je určena pro
park, nebo nejsou na pozemcích investora) a proto je požadovaná retence velmi obtížně
umístitelná. V údolnicích a v místech pro ideální návrh retencí jsou plochy vyčleněny pro stavbu
bytových domů a je tedy zapotřebí využít veškeré volné zelené plochy. Proto byla pro retenci
menší západní části využita plocha vedle hřbitova a pro větší východní část byla využita plocha
parku jako občasně zatápěný poldr.
Dle požadavku Povodí Labe by měly být před vyústěními dešťové kanalizace do vodních toků
usazovací nádrže pro separaci štěrku a písku. Pro potřeby studie a následných žádostí
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o vyjádření uvažujeme, že se sedimenty zachytí v navržených otevřených poldrech/nádržích
a v jižní části také v korytě, které má velmi malý podélný sklon a bude ve správě investora.
Vzhledem k výše uvedeným poznatkům a potřebě gravitačního odvedení dešťových vod
kanalizací v uličním prostoru (krytí dle ČSN 1,8 m) musí být nejníže položené části území
dosypány.
V jižní části (míněno od ropovodu jižně) je navržena dešťová kanalizace na celém řešeném
území. Menší západní část území je odvodněna dešťovou kanalizací do retenční nádrže
situované vedle budoucího hřbitova o kapacitě cca 5800 m3. Východní část je odvedena přes
plánovaný park přímo do revitalizované vodoteče, která je navržena jako složený lichoběžníkový
profil se širokou bermou a malou kynetou pro převedení běžných průtoků. Kritický škrtící profil je
propustek DN 600 na silnici III/10162 Mstětice – Čelákovice s kapacitou tlakového proudění cca
0,95 m3/s. Tento propustek nyní „propustí“ do níže položeného koryta vedoucího podél areálu
ČEPRO pouze tento průtok a zbytek se rozlije na výše položené pozemky (p.č. 187/2, 187/4) a
následně při dosažení koruny komunikace přeteče přes silnici a vrátí se do koryta podél areálu
ČEPRO. Průtok 1,0 m3/s odpovídá dle údajů ČHMU a výpočtům průtoku Q2 = 0,92 m3/s. Ze
zátopové křivky, která je zpracována pro Q2, Q20, a Q100 je patrné, že dříve, než prochází průtok
Q20, voda přetéká přes silnici jak pro stávající stav, tak i pro navrhovaný. Odtokové parametry
z území před výstavbou a po výstavbě jsou uvedeny v příloze č. 10. V jižním území jsou
navrženy celkem 2 poldry a revitalizace vodního toku.
V severní části řešeného území je navržena dešťová kanalizace také na celém území. Okrajové
části komunikací podél zelených ploch budou odvodněny do přilehlého terénu. Jako sběrný
recipient pro dešťové kanalizace je navržena svodnice (koryto občasného toku), která je vedena
v údolnici ve východní části řešeného území. Na této svodnici jsou navrženy 2 suché poldry.
Odvodnění celé severní lokality je navrženo pěti kmenovými stokami, které jsou zaústěny do
celkem 4 retenčních poldrů a jedna krátká stoka přímo do nově budované svodnice. Do nejvýše
položeného poldru je také zaústěna dešťová kanalizace ze severní části jižního území.
Výše uvedené řešení a výpočty objemu retencí neuvažují s akumulačními jímkami s řízeným
odtokem u jednotlivých domů.
Schéma umístění poldrů a návrh revitalizačních opatření je v příloze č. 17b.
Zásobování pitnou vodou
Ve stávající zástavbě Mstětic a tedy ani v řešeném území není vybudován veřejný vodovod.
Areál Čepro je zásobován soukromou přípojkou z vodárenského systému Nehvizdy. Z této
přípojky je napojeno i několik objektů ve Mstěticích. V současné době nelze s tímto zdrojem
jakkoli uvažovat, ale může být vyvoláno jednání s vedením Čepro a s provozovatelem vodovodu
v Nehvizdech o zokruhování celé soustavy.
Uvažované území bude zásobováno z napojení v připravené armaturní komoře, která je
situována na východě Zelenče u komunikace Zeleneč - Mstětice. Tento odběrný objekt je
v majetku obce Zeleneč a voda je do něj přiváděna z odběrného místa Svazu obcí Úvalsko
(napojeno na Káranské řady).
Z odběrného místa je navržen zásobní řad HDPE 160 (150) na kterém bude vybudováno
podružné měření, a který bude na západní straně nových Mstětic zakončen vodojemem. Vedení
přivaděče bude v připravených pozemcích po severní straně komunikace Zeleneč – Mstětice.
Pozemek je situován v prvních 190 m od obce Zeleneč pod vedením vysokého napětí a celá
zbylá trasa v místě lipové aleje. Trasa v kolizi se stávajícím vedením VN bude posunuta severně
do zemědělského pozemku obce Zeleneč a pozemku v soukromém vlastnictví. Přesné umístění
a trasu přivaděče určí PD.
Dimenzování vodovodní sítě není definitivní, protože návrh velikosti průtočných profilů závisí na
navržené etapizaci výstavby a s ním spojené zokruhování sítě. Zároveň s tímto budou
dopočítána tlaková pásma a návrh případných posilovacích stanic a redukčních armatur.
Prozatím je kromě 4 větví celá síť zokruhována. Zokruhování je navrženo i podél káranských
řadů, které budou po obdržení vyjádření ponechány, nebo od nich bude muset být upuštěno a
vznikne dalších 10 samostatných větví.
Nový Zeleneč
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Kapacita vodojemu je 2x400 m3. Kapacita vodojemu je mírně navýšena z důvodu případného
dořešení zásobování pitnou vodou areálu ČEPRO a Mstětic. Toto řešení včetně kapacit je
projednáno a prověřeno u spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., úpravna Káraný.
Navržený vodovod bude zároveň sloužit jako požární a bude na něm rozmístěno 31 požárních
hydrantů.
Výpočet potřeby vody.
Výpočet potřeby vody je proveden dle Městských standardů.
Tab. 2 Spotřeba vody v rámci jednotlivých etap (m3/hod)
Rodinné domy
v m3/hod

Bytové domy
v m3/hod

Celkem v m3/hod

I.etapa

2,08

8,82

10,90

II.etapa

0,95

2,06

3,01

III.etapa + IV. etapa

3,55

0,14

3,70

celkem

6,59

11,01

17,60

Spotřeba vody

Tab. 3 Spotřeba vody v rámci jednotlivých etap (l/s)
Rodinné domy v
l/s

Bytové domy v l/s

Celkem v l/s

I.etapa

0,58

2,45

3,03

II.etapa

0,26

0,57

0,84

III.etapa + IV. etapa

0,99

0,04

1,03

celkem BD+RD

1,83

3,06

4,89

Spotřeba vody

škola a školka

0,73

součet

5,62

požární hydranty
součet l/s

5,62

3

485,16

3

177 083

celkem m /den
celkem m /rok

Řady budou vedeny ve veřejných komunikacích a budou zkoordinovány s ostatními sítěmi.
Všude bude dodržena ČSN 736005. V maximálně možné míře budou řady zokruhovány, pokud
to nebude možné, budou ukončeny podzemním hydrantem cca 1,5-2,0 m za poslední přípojkou.
Přesný počet vodovodních přípojek bude řešen v jednotlivých etapách PD v souladu s platnými
normami.
Zásobování plynem
Severovýchodním rohem území vede VVTL DN 500, v severovýchodní části je regulační stanice
VVTL/VTL. Z ní vede VTL plynovod DN 300 do Zelenče. Ze současného systému je možno
zajistit plynofikaci celého navrhovaného území. Takto se také uvažuje zejména využití plynu pro
vytápění. Předpokládá se plynofikace všech objektů. V některých případech, zvláště u rodinných
domů je možno na základě rozhodnutí majitele využít netradiční zdroje vytápění, výjimečně i
elektriku. Vlastní rozvod plynu v území bude STL. Variantu využití plynovodu D 160 pod
železniční tratí u komunikace z Jiren není možné realizovat. Stávající RS v Nehvizdech, odkud
je tento plyn přiváděn je v současné době plně vyčerpána. Je tedy třeba od zahájení výstavby v
území zajistit realizaci nové RS VTL /STL a z ní potřebné rozvody STL. Zásobní řady budou
rozvedeny po celém území a budou zkoordinovány se všemi ostatními sítěmi. Trasy STL
plynovodu budou vedeny zásadně ve veřejných pozemcích. Vedení STL plynovodních řadů
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respektuje v plném rozsahu ČSN 736005. Přesný počet plynových přípojek bude řešen
v jednotlivých etapách PD v souladu s platnými normami.

Potřeba plynu
Tab. 4 Počet plynových přípojek v rámci jednotlivých etap záměru
Plynové přípojky

Počet v RD

Počet v BD

Celkem

I.etapa

168

66

234

II.etapa

77

32

109

III.etapa + IV. etapa

287

1

288

Celkem

532

99

631

Tab. 5 Spotřeba zemního plynu v kW v rámci jednotlivých etap záměru
Spotřeba

kW v RD

kW v BD

Celkem kW

I.etapa

3 024

6 920

9 944

II.etapa

1 386

1 690

3 076

III.etapa + IV. etapa

5 166

110

5 276

Celkem

9 576

8 720

1 896

Tab. 6 Spotřeba zemního plynu v m3/hod v rámci jednotlivých etap záměru
Plynové přípojky

m3/h

I.etapa

936,346516

II.etapa

289,6421846

III.etapa + IV. etapa

496,7984934

Celkem

1722,787194

Potřeba plynu celkem 1 723 m3/h.
Zásobování elektrickou energií
Studie řeší napájení vybraných rozvojových ploch ve Mstěticích.
Energetická bilance
V obytných domech budou použity 25 Ampérové jističe, v bytových domech budou použity 16
Ampérové jističe.
Tab. 7 Počet přípojek elektro v rámci jednotlivých etap záměru
Elektro přípojky

Počet v RD 3*25A

Počet v BD 3*16A

Celkem

I.etapa

168

1 003

1 171

II.etapa

77

234

311

III.etapa + IV. etapa

287

16

303

Celkem

532

1 253

1 785

Tab. 8 Bilance elektrické energie v rámci jednotlivých etap záměru
Elektro přípojky
I.etapa
Nový Zeleneč

A v RD 3*25A

A v BD 3*16A

Celkem A

4200

16048

20 248

Soudobost = 0,2
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II.etapa

1925

3744

5 669

III.etapa + IV. etapa

7175

256

7 431

MW

Celkem

13300

20048

33 348

4,62

Ostatní přípojky*

0,28

Celkem

4,9

*škola, ČOV, veřejné osvětlení, vodojem, regulační stanice
Tab. 9 Bilance elektrické energie pro objekty technické vybavenosti
Bilance elektrické energie – objekty technické vybavenosti
Škola

180

kW

ČOV

35

kW

Veřejné osvětlení

20

kW

Vodojem

30

kW

Regulační stanice plynu

15

kW

0,28

MW

suma

Napájení rozvojových ploch
Napájení řešené oblasti je dle sdělení ČEZ z rozvodny 110/22kV Jirny. Celkové napájení se
předpokládá kabelovými svody z venkovního vedení vysokého napětí. Svody jsou navrženy
z odbočky vedení u nádraží a ukončení vedení u komunikace směr Zeleneč. V tomto prostoru
bude venkovní vedení přeloženo do kabelů. Kabelové vedení bude mezi nimi zapojeno do
smyčky a bude probíhat řešenými plochami s připojením navržených distribučních trafostanic
(TS). Smyčka bude provozně rozpojena, toto řešení umožní napájení trafostanic v případě
poruchy kabelu. Provedení smyčky se předpokládá kabely 22-3x1x120mm². Navržené
trafostanice budou distribuční volně stojící kompaktní s transformátorem výkonu 1000kVA,
rozvaděčem 22kV a rozvaděčem 1kV pro kabelové vývody 0,4kV. Pro zahájení výstavby
a I. etapu bude osazena první TS a dále budou následovat TS v nutném časovém sledu dle
postupu výstavby. Z trafostanic bude rozvinuta distribuční síť 0,4kV pro připojení jednotlivých
objektů a rodinných domů. Kabely budou vedeny v nepojížděných částech komunikací, budou
vedeny zásadně ve veřejném prostoru. V místech, kde nebudou chodníky (obytné území) budou
kabely vedeny v zeleni, v jejich ochranném pásmu není možno sázet stromy. Přesný počet
elektro přípojek bude řešen v jednotlivých etapách PD v souladu s platnými normami.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:

září 2020

Předpokládaný termín dokončení záměru:

prosinec 2040

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

Středočeský

Obec:

Zeleneč
Zápy
Jirny

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Níže uváděný výčet nemusí být kompletní a může být v dalších fázích projektové přípravy
záměru doplněn.
-

Stanovisko EIA - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství

-

Výjimka k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů - Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

-

Vyjmutí ze ZPF – příslušný správní orgán dle plochy etapizace

-

Dotčení ochranného pásma lesa (PUPFL) – Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, odbor životního prostředí

-

Územní rozhodnutí a stavební rozhodnutí – obecná část – Městský úřad Čelákovice,
odbor stavebního úřadu

-

Stavební povolení – vodohospodářské stavby – Městský úřad Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče,
životního prostředí

-

Stavební povolení – dopravní stavby – Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, odbor dopravy

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
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B.II. Údaje o vstupech
Využívání přírodních zdrojů zejména pro výstavbu a provoz, zábor půdy, odběr a spotřebu vody,
surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitost, nároky na dopravní infrastrukturu:

B.II.1. Půda
Zemědělská půda
Záměr je navržen většinou na plochách zemědělské půdy (orná půda, zahrada, ovocný sad a
trvalý travní porost). Přesný popis jednotlivých pozemků pro výstavbu je v tabulce níže. Pozemky
pro výstavbu jsou evidované jako orná půda, zahrada, ovocný sad a TTP.
Záměr budou dotčeny následující pozemky
Kraj:
Středočeský
Obec:
Zeleneč, Jirny, Zápy
Katastrální území:
Mstětice
P.č.:
258, 259, 260, 261, 262, 263, 255, 256, 257, 272, 273, 274, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 129/29, st. 183, 217, 190/7, 190/8, 193/1, 193/2, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 192, 187/2,
187/4, 190/2, 190/3, 190/5, 129/28, 107/7, 107/9, 196/5, 197/1, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 198/1,
236/1, st. 24, st. 29, 221/2, st. 39, st. 40, st. 43/1, st. 43/2, st. 48, st. 49, 222/4, 222/8, 236/5, 240,
242, 188/6, 107/26, st. 81, st. 26, st. 44, 107/16, 107/17, 107/18, 295, st. 234, 224, 254, 107/14,
107/26, 69/1, 73/1, 73/3, 229/5, 229/9, 275, 292/1, 292/2
Na pozemcích v k.ú. Mstětice bude realizovaná výstavba obytné části. Ostatní pozemky souvisí
s realizací výstavby, doprovodnými stavbami apod.
Katastrální území:

Zeleneč

P.č.:
799, 803, 804, 805, 806, 811, 820, 822, 823, 827, 828, 830, 832, 833, 834, 856, 859, 863, 871,
874, 913, 942, 943, 944, 950, 957
Katastrální území:
parc. č.:

Jirny
1774

Katastrální území.
parc. č.:

Stránka u Brandýsa nad Labem
213

Ornice má mocnost cca 25 - 50 cm. Kompletní půdní stratifikace je uvedena v příloze č. 13.
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Tab. 10
Katastrální
území

Mstětice
Mstětice

Mstětice

Mstětice

Mstětice
Mstětice

Mstětice
Mstětice

Mstětice

Mstětice

Mstětice
Mstětice

Mstětice

Nový Zeleneč

Zábor ZPF
výměra
Parcelní
Druh
celého
číslo
pozemku pozemku v
pozemku
(m2)

259
260

256

272

270
271

217
190/7

190/8

192

187/4
190/5

197/1

orná
půda
orná
půda

orná
půda

orná
půda

orná
půda
orná
půda
orná
půda
orná
půda

orná
půda
orná
půda
orná
půda
orná
půda
orná
půda

Orientační
výměra
odnímaného
pozemku

Kód BPEJ
- údaje dle katastru
nemovitostí

Třída ochrany dle
vyhl. č. 48/2011
Sb., o stanovení
tříd ochrany

15622

15622

20110

II.

401619

401619

21911

III.

22011

IV.

20110

II.

20300

I.

21901

III.

20100

I.

22001

IV.

20200

I.

20100

I.

21911

III.

21901

III.

21901

III.

21911

III.

20200

I.

245052

16729

245052

16729

29648

29648

21901

III.

83532

83532

20100

I.

21901

III.

896

896

20100

I.

61985

61985

20100

I.

23001

III.

21901

III.

20100

I.

21901

III.

20100

I.

21901

III.

17724

51681

17724

51681

14851

14851

20100

I.

53736

53736

20100

I.

21901

III.

21901

III.

20100

I.

23001

III.

9196

9196
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Mstětice

Mstětice
Mstětice
Mstětice
Mstětice

197/3

197/6
240
187/2
107/7

orná
půda
orná
půda
orná
půda
zahrada
zahrada

1639

1639

21901

III.

23001

III.

1439

1439

21901

III.

2413

2413

20100

I.

39495

39495

20100

I.

21901

III.

21901

III.

23001

III.

232

232

Mstětice

197/5

zahrada

174

174

21901

III.

Mstětice

198/1

zahrada

1488

1488

20100

I.

23001

III.

21901

III.

Mstětice

193/1

ovocný
sad

12393

12393

21901

III.

196/3

trvalý
travní
porost

59

59

21901

III.

61

61

21901

III.

83234

83234

20100

I.

20200

I.

20110

II.

22001

IV.

20100

I.

21904

IV.

22011

IV.

21901

III.

20200

I.

20100

I.

21901

III.

20200

I.

20100

I.

20300

I.

26100

II.

21911

III.
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Ochrana těchto pozemků je určena zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci záměru bude skrytá ornice ze zemědělských ploch krátkodobě uložena v rámci
přípravy staveniště na mezideponii, následně bude použita po ukončení stavebních prací na
zpětné ozelenění ploch navržených pro výsadbu zeleně. Případná zbývající nevyužitá část skryté
ornice bude odvezena mimo stavbu. Následně s ní bude naloženo dle pokynů orgánů ochrany
ZPF, může být např. využita při zúrodnění nebo pro tvorbu protierozních opatření jiných
pozemků.
Po skrývce ornice budou provedeny terénní úpravy (dorovnání terénu) a výkopové práce.
Případná neupotřebitelná zemina bude odvážena do odpovídajících zařízení, kde s ní bude
zacházeno v souladu s platnou verzí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s
vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika ochrany půd podle tříd
I. třída – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III. třída – půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno v územním plánování využít event. pro výstavbu.
IV. třída – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
V. třída – půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s
výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Nový Zeleneč

Stránka | 42

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Ochranné pásmo lesních pozemků do 50 m bude dotčeno výstavbou komunikace na severním
okraji p.č. 266. Do pozemku lesa nebude zasahováno, realizací komunikace nedojde ke kácení
zeleně. Ve srovnání s ÚP došlo k mírnému posunu od lesního pozemku. V dalším stupni
projektové dokumentace bude zažádáno o výjimku k umístění záměru do 50 m od lesních
pozemků.

B.II.2 Voda
Fáze realizace záměru
Fáze realizace záměru bude probíhat průběžně. V období výstavby jednotlivých prvků záměru
(domy, bytové jednotky, veřejné stavby, infrastruktura…) bude v případě dostupnosti voda
odebírána z řadu (v případě nedostupnosti vodovodního řadu bude potřebná voda dovážena
v cisterně). Pitná voda bude na staveniště přivážena balená. Očista pracovníků bude probíhat
mimo areál staveniště.
Betonové směsi budou na staveniště přiváženy již hotové, případně budou v malém objemu
domíchávány v místě stavby. Technologická voda nebude potřeba. V případě nutnosti skrápění
deponií sypkých materiálů bude využita voda dovezená mobilní cisternou či z dostupného
vodovodního řadu.
V této fázi přípravy záměru nelze odhadnout spotřebu pitné vody (není znám počet pracovníků)
a ani spotřebu vody při případném skrápění (závislost na počasí).
Fáze provozu záměru
Uvažované území bude zásobováno z Káranských řadů z provedeného napojení na oba
Káranské řady na východě Zelenče u komunikace Zeleneč - Mstětice. Tento odběrný objekt je
realizován pro Svaz obcí Úvalsko. Problematika je podrobněji rozvedena v rámci kapitoly B.I.6.
Technické a technologické řešení záměru, část „Zásobování pitnou vodou“.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
Suroviny
Fáze realizace záměru
Fáze přípravy a realizace záměru bude probíhat průběžně. V rámci jednotlivých etap a dílčí
výstavby bude záměr vyžadovat stavební materiály a výrobky, které jsou běžně dostupné a
obecně používané.
Fáze provozu záměru
Při provozu nebude samotný záměr vyžadovat suroviny ani materiály. Záměr bude ve fázi
provozu fungovat jako svým způsobem autonomní část územního celku obce Zeleneč. Bude se
jednat o plochy obytného charakteru se související infrastrukturou, službami a veřejnými
prostory.

B.II.4. Energetické zdroje
Elektrická energie
Fáze realizace záměru
Fáze přípravy a realizace záměru bude využívat nové napojení na elektrickou síť, které bude
vybudováno v rámci nové sídelní infrastruktury. Množství spotřebované elektrické energie při
přípravě a realizaci jednotlivých etap záměru není známo a nelze ho ani přesně vyčíslit, neboť
v rámci realizace záměru se bude jednat o výstavbu velkého množství objektů (rodinné domy,
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bytové jednotky, veřejné stavby atd.), na kterých se bude podílet mnoho dílčích dodavatelů
staveb.
Fáze provozu záměru
Napájení oblasti záměru bude z rozvodny 110/22kV Jirny. Je předpokládáno celkové napájení
kabelovými svody z venkovního vedení VN. Návrh svodů je proveden z odbočky vedení u
nádraží. Venkovní vedení je ukončeno u komunikace směr Zeleneč, kde bude přeloženo do
kabelů. Více podrobností je v kapitole B.I.6. Technické a technologické řešení záměru, část
„Zásobování elektrickou energií“.
Zemní plyn
Fáze realizace záměru
Fáze přípravy a realizace záměru nebude mít žádné nároky na zemní plyn.
Fáze provozu záměru
Na severovýchodě území vede VVTL DN 500, kde je rovněž umístěna regulační stanice
VVTL/VTL. Z ní vede VTL plynovod DN 300 do Zelenče. Současný systém umožňuje zajistit
plynofikaci celého navrhovaného území. Využití plynu bude zejména pro účely vytápění. Projekt
počítá s možností plynofikace všech objektů. Více podrobností je uvedeno v kapitole B.I.6.
Technické a technologické řešení záměru, část „Zásobování plynem“.
Pohonné hmoty
Fáze realizace záměru
V průběhu fáze přípravy a realizace záměru budou vyžadovány pohonné hmoty (motorová nafta)
pro stroje a zařízení, které budou sloužit k výstavbě infrastruktury i jednotlivých objektů. Pohonné
hmoty budou nakupovány v běžné obchodní síti a spalovány v technologických vozidlech a
strojním zařízení.
Množství spotřebovaných pohonných hmot nelze v této fázi přípravy záměru odhadnout.
Pohonné hmoty nebudou v místě záměru skladovány.
Fáze provozu záměru
Není možné stanovit přesné množství spotřebovávaných pohonných hmot. Doplňování paliv
osobních a nákladních aut provozovaných v obci bude v běžné obchodní síti PHM. Na ploše
záměru není navržena čerpací stanice PHM.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Zájmová lokalita je tvořena zejména zemědělskými pozemky, dále se zde nalézají vodní plochy
a uprostřed záměru les viz příloha č. 7 – Fotodokumentace. Na polích probíhalo minimálně
15 let pěstování rostlinných monokultur. V místě záměru se nevyskytují zvláště chráněná území,
dálkový migrační koridor nebo migračně významné území, nevyskytují se zde ani tůňky. Dle
urbanistické studie se zde nachází mokřad, komplexní biologické hodnocení však existenci
mokřadu neprokázalo. Potenciálně nejhodnotnější přírodní stanoviště se nachází v místech lesa
uprostřed plochy záměru a v okolí místních vodotečí. Les je však součástí krajinářské koncepce
výstavby záměru, takže nebude kácen a nedojde k jeho významnému ovlivnění. Na stanovištích
v okolí Čelákovického a Zelenečského potoka nebyl biologickým hodnocením prokázán dobrý
biologický stav. Na základě těchto a dalších skutečností, je v závěru biologického hodnocení
konstatováno, že realizací záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění místních
biotopů (při realizaci vhodných opatření dojde u některých biotopů dokonce ke zlepšení jejich
stavu). Biologické hodnocení prokázalo výskyt zvláště chráněných druhů koroptev polní a rod
čmeláka, pro které bude třeba zažádat o výjimku dle § 56 odst. 2 (Výjimka ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů) dle zákona 114/1992 Sb.
Podrobné biologické hodnocení je uvedeno v příloze č. 8.
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Území je obslouženo silnicemi II. a III. třídy, které spojují Mstětice s okolními obcemi
a nadřazenou dopravní sítí (II/101 - Mstětice – Brandýs nad Labem,II/101 - Mstětice – Úvaly,
III/10162 - Mstětice – Zeleneč, III/10162 - Mstětice – Čelákovice). Komunikace II/101 má v úseku
kolem Mstětic kategorii S7,5/70 a silnice II/10162 má příčné uspořádání S6,5/50. Území a jeho
komunikační síť se doplňuje výstavbou nového nadjezdu silnice II/101 nad železniční tratí č. 231.
V místě křížení komunikací (č. II/101 a č. III/10162) se navrhuje vybudování okružní křižovatky.
V návaznosti na nový most přes železniční trať je navrženo vybudování mimoúrovňové deltovité
křižovatky, která se napojí na stávající i plánovanou komunikační síť budoucího sídla Mstětice (v
ÚP koridor DS01).
Základní osy komunikační sítě záměru a rozčlenění uličních prostorů byly převzaty z urbanistické
studie. V dalším stupni PD jsou úpravy šířkového uspořádání uličního prostoru a os komunikací
pro zachování plynulé uliční čáry a zajištění normového úhlu křížení komunikací v křižovatkách.
Navrženou dopravní síť místních komunikací tvoří obslužné komunikace a komunikace se
smíšeným provozem. Do sítě místních komunikací je začleněn i průjezdní úsek silnice II/10162,
který bude rozšířen na 6,5 m a doplněn zelenými pásy, cyklistickými pásy a chodníky. Předmětná
komunikace bude tvořit hlavní dopravní tah lokality. Síť hlavních komunikací dále tvoří
ul. Okrajová, Plynární, Nádražní a Lokalitní hlavní (pojmenování ulic je převzato z urbanistické
studie). Tyto komunikace budou i dopravním značením označeny jako „hlavní pozemní
komunikace“. Ulice v lokalitě na sever od ul. Plynární jsou řešeny jako obytné zóny. Vjezdy do
obytné zóny jsou navrženy přes chodníkový přejezd a veškeré křižovatky uvnitř zóny jsou řešeny
jako zvýšené s předností zprava. Zbylé komunikace jsou navrženy jako místní obslužné
s předností zprava.
V rámci přidruženého dopravního prostoru je ve vybraných ulicích s předpokladem vyšších
intenzit dopravy navržena síť stezek pro cyklisty, resp. stezek se smíšeným provozem. Ostatní
komunikace umožňují bezpečný provoz cyklistů společně s motorovou dopravou v rámci
hlavního dopravního prostoru.
Veškeré ulice vyjma obytných zón jsou vybaveny chodníkem pro pěší. Přecházení komunikací
je řešeno sníženým obrubníkem na nášlap 2 cm. Přechody pro chodce jsou vyznačeny v případě
hlavních komunikací a na pěších trasách ke škole. Ostatní místa jsou navržena jako místa pro
přecházení. Pokud je souběžně s chodníkem vedena stezka pro cyklisty, je navržen sdružený
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.
Parkování v celé lokalitě je primárně řešeno na vlastním pozemku, v oblasti s bytovou zástavbou
a koncentrací služeb se předpokládá potřeba parkovacích míst v uličním prostoru. Parkovací
místa jsou navržena v ulicích, které to jednak svým šířkovým uspořádáním umožňují a jednak,
aby nebránila v rozhledu přilehlých křižovatek nebo přechodů pro chodce, resp. míst pro
přecházení. Přesné počty parkovacích míst budou stanoveny po zpracování finálního
zastavovacího plánu.
V rámci lokality jsou navržena i dvě veřejná parkoviště celkem pro cca 70 osobních vozidel.
Jedno veřejné parkoviště je navrženo severně od náměstí u kostela (pojmenování převzato
z urbanistické studie). Toto parkoviště má kapacitu 34 míst. Druhé veřejné parkoviště je
navrženo na východním okraji středové části lokality podél silnice II/101. Toto parkoviště má
kapacitu 36 míst. Další parkoviště mohou být navržena při konkretizování rozsahu a umístění
občanské vybavenosti např. sportoviště nebo obchody.
Dopravní obsluha veřejnou dopravou
Území bude obsluhováno autobusovými linkami meziměstské dopravy. Přesný počet a situování
zastávek vzejde z jednání s regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID)
o obsluze nově zastavěného území. Předkládaná dokumentace počítá se zřízením autobusové
zastávky pro oba směry na silnici III/10162 na náměstí u kostela. Zastávky jsou navrženy
v zálivu. Délka nástupní hrany je uvažována pro jeden autobus délky 12,00 m. Druhý pár
zastávek je navržen poblíž stávající železniční stanice Mstětice. Zde je dle platného územního
plánu vymezena plocha pro malé autobusové nádraží. Alternativně lze umístit autobusové
zastávky přímo před novou nádražní budovu, kterou navrhuje projektová dokumentace firmy
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Metroprojekt Praha a.s. z 03/2018 „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice
(včetně). Podoba autobusové zastávky bude konkretizována na základě jednání s organizací
ROPID.
Dále je v místě záměru zastávka ČD stávající železniční trati č. 231. Ve stávajícím stavu je
umožněno její úrovňové překonání v místě křížení se silnicí II/101. Toto úrovňové křížení bude
nahrazeno novým přemostěním komunikace II/101 nad stávající železniční tratí. V současné
době je vypracováván projekt zkapacitnění této trati (koridor DZ01). Vlak do centra Prahy jezdí
cca každých 60 min, ve špičkách se interval zkracuje až na 30 min.
Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a sídlo bude založené na krátkých
vzdálenostech s jasnou podporou pěší a cyklistické dopravy, pak se úroveň kvality bydlení
významně zvedne. Tento princip znamená kolem nádraží připravit hustotu obyvatelstva min. 200
- 280 ob./ha a teprve na okrajích ji „rozředit“ na cca 30 až 50 ob./ha.
Materiálové řešení
Všechny vozovky jsou navrženy s krytem z asfaltového betonu. Parkovací pásy umístěné
v zálivech mají navržen kryt z drobné kamenné kostky. Vozovky i parkovací pásy jsou lemovány
betonovými silničními obrubníky 150/250 s nášlapem 12 cm. Ve sjezdech, místech pro
přecházení a přechodech pro chodce budou použity snížené obrubníky 150/150 s nášlapem
2 cm. Zastávkové pruhy jsou navrženy z drobné kamenné dlažby. V místech nástupních hran
bude použit betonový zastávkový obrubník (tzv. Kasselský). Chodníky, stezky se smíšeným
provozem a stezky pro cyklisty jsou navrženy s krytem z betonové dlažby. Chodníky budou
lemovány betonovými parkovými obrubníky 80/250. Podél jedné strany chodníku bude obrubník
s převýšením 6 cm, který bude sloužit jako vodicí linie pro osoby se sníženou schopností
orientace. V místech, kde bude chodník přiléhat k podezdívkám plotů, resp. k budovám, bude
dlažba ukončena až u těchto objektů a obrubník použit nebude.
Cyklistické trasy
V okolí Mstětic jsou trasovány stávající cyklotrasy. Jejich síť bude logicky rozšířena a napojena
na plánované komunikace. Na významných komunikacích jsou navrhována opatření pro
preferenci cyklistů – samostatné pruhy, sdílené pruhy v jízdním pásu vozidel a další.
Fáze realizace záměru
Fáze přípravy a realizace záměru bude probíhat průběžně. V rámci jednotlivých etap a dílčí
výstavby bude záměr vyžadovat dopravu stavebních materiálů, výrobků a realizaci zemních
prací.
Intenzitu dopravy v této fázi přípravy záměru nelze odhadnout.
Fáze provozu záměru
Pro období výstavby byla zpracovaná Dopravní studie, příloha č. 14 a Hluková studie,
příloha č. 6, kde jsou podrobně popsány uvažované způsoby dopravy a její intenzity v
jednotlivých etapách a záměru jako celku.
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Tab. 11

Bilance dopravy
Úsek č.

Nový stav – intenzita dopravy
Den OA (24 hod.)

Den NA (24 hod.)

2613+ 3755
3608 + 2765
0+4176

103 – 85* (11)
1033 + 11
1

Sčítaná komunikace III/10162**
Úsek č. 1-2230**
I.
etapa

II.
etapa
0+860
1
III.
etapa
0+1416
1
IV.
etapa
0+2076
1
* realizací záměru dojde k odklonu cca 90% nákladní dopravy z komunikace
III/10162
** navýšení intenzity dopravy po realizaci všech etap záměru

B.III. Údaje o výstupech
Zejména pro výstavbu a provoz.

B.III.1. Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných
znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek):
Fáze realizace záměru
Pro fáze přípravy a realizace záměru nebyla zpracovaná rozptylová studie, neboť jediným
významným zdrojem emisí v období výstavby bude vlastní prostor jednotlivých stavenišť, která
budou vznikat během realizace projektu. Zde bude docházet k produkci znečišťujících látek
z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů
a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby nákladních aut
po komunikacích v okolí záměru. Tyto zdroje mohou po časově omezenou dobu významněji
působit na své nejbližší okolí. Objekty nebudou vznikat najednou, ale postupně v rámci dlouhého
období. Postupná a etapizovaná realizace záměru je výhodná z toho důvodu, že nedojde
k nadměrnému synergickému znečištění ovzduší, ale tato zátěž bude rozptýlena do delšího
časového úseku.
Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde
by např. suché a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z
tohoto důvodu bude množství sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na
nezbytně nutné množství.
Vzhledem k množství navrhovaných staveb, které navíc nebudou realizovány najednou, ale
budou realizovány v různých etapách a fázích záměru, nelze odhadnout přesnou dobu výstavby.
Projekt předpokládá výstavbu záměru zhruba v časovém horizontu 20 let.
Fáze provozu záměru
Ve fázi provozu záměru budou jednotlivé objekty vytápěny samostatnými plynovými kotli. Pro
fázi provozu záměru byla zpracována rozptylová studie. Studii zpracovala RNDr. Daniela
Pačesná, Ph.D., ze společnosti DP Eco-Consult s. r. o., V Lukách 446/12, Hradec Králové 7,
PSČ 503 41 (IČ: 287 663 00) v září 2019 s aktualizací v březnu 2020, v příloze č. 5. Hodnocení
je provedeno jako imisní příspěvek záměru ke stávající situaci z provozu nových vyjmenovaných,
nevyjmenovaných zdrojů znečištění a dopravy.
Vyhodnoceny jsou:
- tuhé znečišťující látky PM10
- tuhé znečišťující látky PM2,5
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-

oxidy dusíku (vztaženo k limitu NO2)
oxid uhelnatý
oxid siřičitý
benzen
benzo(a)pyren

Pro další ukazatele není stanoven imisní limit či není stanoveno stávající imisní pozadí lokality.
Z důvodu zjištění vlivů na širší zájmové území bylo zvoleno i přehledné měřítko podkladní mapy.
Hodnoceno je území o rozměrem cca 7 x 4 km, a to je vybráno území, které může být významně
ovlivněno záměrem. Ve větších vzdálenostech od záměru je již významným zdrojem hluku a
emisí stávající dálniční síť. Vliv záměru na stávající obytnou zástavbu mimo zvolené území není
významný a doprava jde mimo obytnou zástavbu.

Nové nevyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší:
•

Vytápění plynovými kotli
Předkládaná studie zahrnuje i emise z dopravy související s provozem na ploše záměru.
Spotřeba zemního plynu bude cca 10 588 000 m3 za rok. Emisemi uvolňovanými při spalování
zemního plynu bude zejména NOx, NO2, CO.
Emise nárůstem dopravy
Hodnoty byly vypočteny na základě emisních dle MEFA 13.
Liniové zdroje
Záměr bude dopravně napojen prostřednictvím komunikace č. III/10162 Zeleneč - Mstětice a
komunikace č. II/101 Jirny - Zápy. Tyto komunikace jsou vyhodnoceny jako liniové zdroje
znečištění ovzduší.
Tab. 12
Bilance dopravy - komunikace, pro potřeby RS vloženo do modelu pouze nárůst
(zvýrazněno tučně)
Nový stav – intenzita dopravy
Úsek č.

Den OA (24 hod.)

Den NA (24 hod.)

Sčítaná komunikace III/10162**

2613+ 3755

103 – 85* + 11

Úsek č. 1-2230**

3608 + 2765

1033 + 11

* realizací záměru dojde k odklonu cca 90% nákladní dopravy z komunikace III/10162
** navýšení intenzity dopravy po realizaci všech etap záměru

Komunikace v nové zástavbě byly zadávány jako plošné zdroje znečištění ovzduší.
Emisní zátěž byla do modelu zadána jako plošný zdroj znečištění ovzduší pro každou etapu
samostatně.
Bilance dopravy – nová obytná zástavba dle etap

Tab. 13

Úsek č.
I.
II.
III.
IV.
Nový Zeleneč

Etapa***
Etapa***
Etapa***
Etapa***

Nový stav – intenzita dopravy
Den OA (24 hod.)

Den NA (24 hod.)

0+4176 (po 15 min.)
0+860 (po 15 min.)
0+1416 (po 15 min.)
0+2076 (po 15 min.)

8
8
8
8
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*** jednotlivé komunikace nebyly zadávány, neboť pohyb vozidel nebude vázán pouze na
komunikace, ale i na parkovací plochy a vjezdy k domům či zásobování atd., proto byla zvolena
délka pohybu v dané oblasti zástavby dle jednotlivých etap
Nárůst emisí byl vypočten pomocí sw SYMOS. Pro výpočty izolinií byla zvolena pravoúhlá sít
referenčních bodů. V pravidelné síti bylo hodnoceno celkem 1177 referenčních bodů.
Bod č. 1 – Mstětice 20, Zeleneč, cca 50 m východním směrem od záměru
Dále pak byly hodnoceny podrobněji referenční body za každou etapu:
• Etapa I. – ref. bod č. 856
• Etapa II. – ref. bod č. 754
• Etapa III. a IV. – ref. bod č. 465
• Okraj stávající obytné zástavby Zápy – ref. bod č. 25
• Okraj stávající obytné zástavby Zeleneč – ref. bod č. 976
Následně byl hodnocen cílový stav imisní zátěže provozem nového zařízení a stávajícího
imisního pozadí, který bude v průměru ročních koncentrací v zákonných limitech s dostatečnou
rezervou pro další zdroje znečištění ovzduší, toto hodnocení je vztaženo na nejvíce ovlivněný
referenční bod. Podrobné výsledky pro nejvíce zatížené referenční body pro denní i roční
koncentrace jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Vyhodnocení ročních imisních přírůstků – u nejvíce ovlivněného bodu č. 856

Tab. 14

Ukazatel

Průměrná roční
koncentrace
výpočet
příspěvek
[µg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
stávajícího
imisního pozadí
[µg/m3]

Legislativní limit
[µg/m3]

Splňuje /
nesplňuje

PM10

0.57894

25

40

Vyhovuje

NO2

0.748508

18

40

Vyhovuje

CO

1.630328583

--

Nestanoven

Nehodnoceno

SO2

0.01244

6,0

Nestanoven

Nehodnoceno

Benzen

0.002119

1,1

5

Vyhovuje

Benzo(a)pyren

2.37E-05

1,0 ng/m3

1 ng

Dojde k mírnému
nárůstu ve
srovnání se
stávajícím zátěží
je to 0,00X% což
je nehodnotitelná
změna

PM2,5

2.37E-05

18

20

Vyhovuje

Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Stávající
lokalita je limitně zatížena především přenosy z dálniční sítě.
Tab. 15
Vyhodnocení denních imisních přírůstků – odhad 1/2 z max. koncentrace - u
nejvíce ovlivněných bodů č. 1** a 856* (vždy vybrán vyšší příspěvek)
Ukazatel

Odhad denního
přírůstek
(µg/m3)

Odhad denních
hodnot imisní
stávající zátěže
[µg/m3]

Legislativní limit
[µg/m3]

Splňuje /
nesplňuje

PM10

3.1648835*

40

50

Vyhovuje
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NO2

CO

3.25901796**

6.360837025*

200 hodinový
limit

Vyhovuje

--

10 000

Přírůstek bude
max. v množství
0,066 %
povoleného limitu

25

SO2

0.062164129*

8

125

Vyhovuje

Benzen

0.008937**

1,5

Nestanoven

Nehodnoceno

Benzo(a)pyren

0.000116574*

1,5 ng/m3

Nestanoven

Nehodnoceno

PM2,5

0.277795953*

25

Nestanoven

Nehodnoceno

Z výše uvedeného vyplývá, že cílový stav imisní zátěže provozem nového zařízení a stávajícího
imisního pozadí bude splněn v max. denních koncentracích v zákonných limitech (denní
průměr).
V závěru studie je uvedeno: „Pro jednotlivé hodnocené ukazatele bylo provedeno srovnání
s jejich imisními limity. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu u nejvíce ovlivněného bodu lze
příspěvky považovat za nízké.
Výpočet byl proveden pro max. obrátkovost vozidel a topnou sezónu.
Cílový stav imisní zátěže provozem nového zařízení a stávajícího imisního pozadí budou
v průměru ročních a denních koncentrací v zákonných limitech s dostatečnou rezervou
pro další zdroje znečištění ovzduší.
Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému
zhoršení imisní situace v oblasti, či dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.
Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.“
V současné době je území intenzivně zemědělsky obhospodařováno a emise prachových částic
velmi závisí na povětrnostních podmínkách a stavu obhospodařovaného pole, realizací záměru
dojde k eliminaci znečištění prachovými částicemi z důvodu zemědělské činnosti. Plocha záměru
bude zastavěna, trvale ozeleněna.
Látky ovlivňující klima – emise skleníkových plynů
Nejúčinnější skleníkové plyny jsou vodní pára, CO2, metan, ozon, oxid dusný (N2O), částečně a
zcela fluorované uhlovodíky (HFC a PFC), fluorid sírový, tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC).
Fáze realizace záměru
Během realizace záměru je předpokládán vznik CO2 a vodní páry z důvodů spalovacího procesu
v motoru stavebních strojů, vznikat může i přízemní ozon během horkých letních dnů a bezvětří
jako součást fotochemického smogu, jehož hlavním zdrojem je doprava. Příspěvek stavební
techniky k množství přízemního ozonu vzhledem k porovnání s hlavním tahem (silnice II/101)
bude v této fázi zanedbatelný. Nejpravděpodobnějším zdrojem N2O v lokalitě je a bude doprava.
N2O vzniká především při spalování benzinu v motorech vybavených třícestnými katalyzátory.
Pro stavební činnosti bude použita těžká technika, která spotřebovává naftu. Vznik tohoto plynu
v období realizace záměru bude zanedbatelný až žádný. Během realizace záměru není
pravděpodobný vznik fluorovaných uhlovodíků, fluoridu sírového, freonů, halonů a dalších málo
reaktivních syntetických plynů, které ve spalovacích motorech běžně nevznikají.
Fáze provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru, jedná se o výstavbu obytné zástavby a související infrastruktury,
bude hlavním zdrojem skleníkových plynů doprava budoucích obyvatel a pracovníků v místních
podnicích, institucích a službách. Množství emisí skleníkových plynů se v dopravě odvíjí od
množství spáleného paliva. Výfukové plyny běžně obsahují N2, O2, vodní páru, CO2, CO, NOX,
nespálené uhlovodíky (parafiny, olefiny, aromatické uhlovodíky, atd.), SO2 a pevné částice.
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V emisích vznětového motoru je asi ze 75,2 % zastoupen N2, z 15,0 % O2, ze 7,1 % CO2, z 2,6
% vodní pára a zbývající 0,1 % připadá na ostatní škodliviny, jako jsou amoniak, vodík,
uhlovodíky, CO, SO2 a NOx, které jsou zastoupeny přibližně CO z 0,03 %, NOx z 0,03 % a SO2
z 0,01 %. NOx – neboli oxidy dusíku jsou v tomto případě NO a NO2, nejvíce je z nich zastoupen
NO (představuje cca 95 %). Složení výfukových plynů zážehových motorů cca tvoří ze 72,3 %
N2, z 12,7 % vodní pára, ze 12,3 % CO2, z 1 % ostatní složky a asi z 0,7 % kyslík. Na CO připadá
asi 0,85 %, na NOx 0,085 %.
Pro bilanci přírůstku množství skleníkových plynů z dopravy byla použita následující úvaha:
Uvažovaný okruh pro příjezdové komunikace je 30 km, najetý okruh po území záměru 15 km.
Přírůstek počtu automobilů je zobrazen v tabulce níž.
Tab. 16

Bilance dopravy
Úsek č.

Nový stav – intenzita dopravy
Den OA (24 hod.)

Den NA (24 hod.)

Sčítaná komunikace III/10162**
2613+ 3755
103 – 85* (11)
Úsek č. 1-2230**
3608 + 2765
1033 + 11
I.
etapa
0+4176
1
II.
etapa
0+860
1
III.
etapa
0+1416
1
IV.
etapa
0+2076
1
* realizací záměru dojde k odklonu cca 90% nákladní dopravy z komunikace
III/10162
** navýšení intenzity dopravy po realizaci všech etap záměru

Výpočet množství vodní páry
➢ Vodní pára se podílí na celkovém skleníkovém efektu zhruba ze 2/3. Antropogenní vlivy
na změnu obsahu vodní páry v atmosféře jsou z pohledu vlivu ostatních plynů
zanedbatelné. Její obsah v atmosféře je o 5 řádů menší než CO2 většinou se samostatně
nehodnotí a její množství se nemůže příliš zvyšovat, protože je limitováno teplotou: při
dané teplotě může vzduch obsahovat pouze jisté množství vodní páry.
➢ Do bilance přírůstku skleníkových plynů nebyla vodní pára zahrnuta.
Výpočet množství CO2
➢ Vzhledem k nemožnosti exaktně určit množství spálených pohonných hmot byl pro
výpočet samotného CO2 použit odhad vycházející ze zkušeností s dopravou.
➢ Záměr je realizován na poli, kde se pohybují od jara do podzimu traktory, které ošetřují
zemědělské plodiny (odhad cca 1x měsíčně) a na ostatní ploše (bez dopravy). Produkce
emisí z těchto zdrojů nebyla při výpočtu zohledněna jako korekce na stávající stav
(traktory už v daném místě jezdit nebudou, místo nich zde bude bytová výstavba).
➢ Přestože oxid uhelnatý není skleníkovým plynem, v atmosféře se přirozeně oxiduje na
CO2 a tedy byl do výpočtu také zahrnut. Pro výpočet byla uvažovaná 100 % oxidace CO
na CO2.
➢ Koeficient CO pro zájmové území byl vypočten programem SYMOS97,
Verze 6.0.4384.24152.
➢ Při výpočtu CO nebyla použita korekce na stávající stav.
Výpočet množství O3
➢ Troposférický ozon vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku s těkavými
organickými sloučeninami za horkých letních dnů a bezvětří, a to především v městských
a průmyslových oblastech.
➢ Vznik přízemního ozonu je způsoben fotolýzou oxidu dusičitého podle následující
rovnice:
NO2 + foton → NO + O• , O2 + •O → O3
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➢ Koeficient NO2 pro zájmové území byl vypočten programem SYMOS97,
Verze 6.0.4384.24152.
➢ Při výpočtu nebyla použita korekce na stávající stav.
➢ Jedná se o plyn s krátkou dobou existence, GWP pro ozon nebyl stanoven (potenciál
vlivu na globální oteplování). GWP je index určující poměrné množství oxidu uhličitého,
které má stejný vliv na globální oteplování jako určovaná látka. Z toho důvodu plyn nebyl
zahrnut od bilance.
Výpočet množství N2O
➢ Ve spalovacích motorech N2O obvykle nevzniká, případně vzniká v nepatrném množství
(viz složení spalin výše), do bilance plyn nebyl zahrnut.
Výpočet množství CH4
➢ V rámci záměru není uvažován pohon automobilů na CNG, do bilance plyn nebyl zahrnut.
Množství vyprodukovaného CO2 do atmosféry při maximální roční intenzitě dopravy vyvolané
záměrem bude 24 427 t.
Množství emisí skleníkových plynů ze stacionárního zdroje se odvíjí od množství spáleného
zemního plynu. Zemní plyn bude spalován v lokálních topeništích jednotlivých objektů na ploše
záměru. Stacionární zdroje budou zdrojem pouze CO a CO2. Emisní koeficient pro výpočet CO2
byl použit z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. U CH4 byla předpokládaná
dokonalá oxidace na CO2 a H2O. Vznikající CO se bude v atmosféře oxidovat na CO2. Ve výpočtu
je předpokládaná 100% oxidace na CO2. Za těchto podmínek záměr vyprodukuje ročně
22 341 t CO2.
Maximální produkce přímých emisí CO2 bude 46 768 t/rok.
Zápach
ČOV při provozu bude nejvíce ovlivňovat okolí zápachem. Jiné ukazatele jako toxicita jsou pro
obyvatele méně důležité a nejsou emitovány provozem ČOV. Nevýhodou zápachu je to, že je
těžko objektivně měřitelný. To znamená, že se posuzuje jen celkový vjem a ne jednotlivé
součásti, které zápach tvoří. Navíc je to vjem lidí vnímaný u každého jedince jinak.
Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším stížnostem obyvatel na znečišťování
životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní organizace
definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.
Zápachy běžně známé, jako je zápach ze zemědělských farem, lihovarů, potravinářských výrob,
kanalizace, čistíren odpadních vod apod. jsou vždy tvořeny směsí nejméně dvou, zpravidla však
desítek až stovek chemických látek a nejsou shodné, protože se mění dle složení vod, počasí
apod., proto zpracování rozptylové studie s vyhodnocením čichových prahů by bylo neobjektivní
a účelové.
Naměřením koncentrací chemických látek, které mají popsané čichové prahy, nezjistíme
výsledný zápach. Použitím pouze čichových tabelárních hodnot pachových látek nemůžeme
stanovit reálný zápach. Nejsprávnější metoda ke zjištění pachu je olfaktometrické stanovení
koncentrace pachových látek.
Měření na olfaktometru je poměrně složité na podmínky měření. Ač mnozí tvrdí, že měření je
neobjektivní, je velmi podobné například degustaci vína. Rozdíl je v tom, že při měření
posuzovatelé nesmí udělat ani malou chybu, jinak jsou z měření vyloučeni a měření se musí
opakovat. Výsledky jednotlivých laboratoří jsou vzájemně porovnávány. Tedy metoda je
opakovatelná a reprodukovatelná jako jakákoliv jiná analytická metoda stanovení škodlivin.
Intenzita zápachu se vyjadřuje pomocí tzv. počtu pachových jednotek, který nám říká, kolikrát
musíme naředit 1 m3 zapáchajícího vzduchu, abychom nic necítili. 50 OUE.m-3 nám říká, že
musíme vzduch ze zdroje 50x naředit, abychom vůbec nic necítili.
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V současné době neplatí žádný zákonný limit pro pachové látky (původní limit pro hranici
pozemku na zdrojích byl 20 OUe/m3 uvnitř intravilánů obcí). Vnášení pachových látek není sice
přípustné na úrovni, které způsobuje obtěžování, definice obtěžování není přesně stanovena a
pro každého člověka je tato hranice jiná.
Pro posouzení tohoto problému je třeba použít srovnání se známými fakty:
•

Běžná koncentrace v „čisté“ oblasti tzv.: pozadí je 3 – 10 OUe/m3

•

Běžně měřené koncentrace na hranicích pozemku zdroje se u zemědělských zdrojů,
ČOV pohybují podle typu od 10 do 100 OUe/m3

•

Zemědělské chovy na halách a ve stájích se pohybují od 100 do 1500 OUe/m3

•

Koncentrace na průmyslových zdrojích jsou i v desítkách tisíc OUe/m3

Úroveň koncentrací pachových látek významně ovlivňuje počasí – teplota, vlhkost vzduchu,
srážky a směr větru. Při vyšších teplotách nízkém atmosférickém tlaku dochází k vyššímu
uvolňování pachových látek, které jsou následně intenzivněji vnímány. Nejhorší je inverzní
charakter počasí.
Problematika obtěžování pachovými látkami je tedy velmi komplikovaná. Prakticky vždy se jedná
o směs látek, která se chová jinak než jednotlivé chemické látky. Jednotlivé složky směsi se
kombinují a výsledek není možné předpokládat. Vnímání pachových látek má pak výrazně
individuální charakter a každý jedinec je jinak vnímavý. 50 pachových jednotek OUe/m 3 může
vnímat jeden člověk jako nesnesitelný zápach a druhý jedinec jako přijatelný. Dále záleží na tom,
co je zdrojem pachových látek. 50 OUe/m3 pocházejících z ČOV se nedá srovnávat se stejnou
hodnotou třeba z výroby čokolády, když i tento typ zápachu působící dlouhodobě může
obtěžovat.
Zdravotní rizika z pachových látek jsou vnímána spíše jako stresový faktor. Přímý dopad na
zdraví nebyl prokázán. U zápachu nelze objektivně vyhodnotit dávku určitých látek pro expozici
vdechováním, neboť se jedná o směs látek, která je v čase velmi proměnlivá. Konkrétní látka
může být vnímána intenzivně, ale její účinek na zdraví není významný (nízký čichový práh jako
např.: sirovodík). U sirovodíku dráždění krku a zhoršené dýchání je způsobeno až při vyšších
koncentracích.
Při provozu čistírny jsou do ovzduší uvolňovány zejména tyto látky: amoniak, merkaptany (silně
zapáchající derivát uhlovodíku), sirovodík, apod.
Merkaptan (zdroj: http://www.khslbc.cz/tisk_zpravy/tisk_zpravy_2010/Sdeleni-merkaptan.pdf):
Jedná se o látku, která vzhledem k přítomnosti síry vydává silný zápach už v malých
koncentracích. Pokud látka v souvislosti s takovýmto použitím unikne do ovzduší, není člověku
nebezpečná. Pokud dojde k jejímu nadýchání ve vyšší koncentraci, má dráždivé účinky, to
znamená, že muže vyvolat nevolnost, bolest hlavy, závratě, podráždění dýchacího traktu, pálení
očí, eventuálně svědění kůže. Čichový práh je uváděn 0,000006 ppm.
Sirovodík
Sulfan je bezbarvý plyn zapáchající po zkažených vejcích, vzniká rozkladem organického
materiálu. Sulfan má dráždivý i dusivý účinek. Dráždí dýchací ústrojí a oči (podráždění se
objevuje při dlouhodobější expozici již u koncentrací 10,5-21,0 ppm). Čichový práh je uváděn
0,00041 ppm.
Amoniak
Amoniak je bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn se zásaditou reakcí a je lehčí než vzduch. Amoniak
(NH3) a produkt jeho přeměny amonný iont (NH4+) patří mezi významné polutanty zatěžující
ekosystémy. Působením tohoto polutantu dochází k eutrofizaci přírodních nebo přírodě blízkých
ekosystémů. Většina amoniaku emitovaného do ovzduší vzniká rozkladem dusíkatých
organických materiálů. Čichový práh je uváděn 25 – 50 ppm.
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Na základě výše uvedeného je nutné řešit zápach preventivně a ne jej měřit popř. vyhodnocovat
ve vztahu ke stávající neznámé imisní situaci. Jedná se o subjektivní vjem, který je velmi
proměnlivý v čase.
Čistírny odpadních vod jsou zařazeny jako vyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kód 2.7 když projektovaná kapacita bude pro 10 000 a
více ekvivalentních obyvatel, navržená kapacita ČOV pro záměr je max. 5 tis. EO.
ČOV Mstětice je určena pro likvidaci odpadních vod produkovaných v obytné zóně.
Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny oddílnou kanalizací. Na kanalizační síti jsou instalovány
podružné čerpací stanice, jejichž provoz je řízen dle algoritmů nastavených v ŘS ČOV.
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV. Je navržena dvoulinková oběhová aktivace
s předřazeným mechanickým předčištěním a separací aktivovaného kalu na dvojici
dosazovacích nádrží. Technologie ČOV je vybavena technologií pro chemické srážení fosforu.
Přebytečný kal je aerobně stabilizován a odvodněn na odvodňovací lince.
Objekt ČOV je navržen jako celozastřešená stavba s důrazem na minimální ovlivnění okolí
stavby. Díky zastřešení všech technologických uzlů je minimalizováno ochranné pásmo ČOV,
zcela eliminováno ovlivnění okolí zápachem či hlukem. Veškerá kontaminovaná vzdušina je
z vybraných místností a objektů nuceně odsávána pomocí vnitřní ventilace na oplachovací půdní
biofiltry umístěné vedle objektu ČOV.
Hlavní zdroje vzduchu – dmychadla – jsou opatřena protihlukovými kryty a umístěna
v odhlučněné dmychárně. Celý areál ČOV bude oplocen s umožněním vstupu pouze pověřeným
osobám.
Pro vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší není stanovena žádná limitní koncentrace emisí, ale
je nezbytné plnit tzv. technické podmínky provozu, které jsou dle přílohy č. 5 části II. bod
1.4 vyhl. č. 415/2012 Sb., následující: Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání
odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením
objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění
odpadních vod, dodržování technologické kázně. Tyto podmínky obecně platí i pro
nevyjmenované zdroje znečištění ovzduší.
Nejlepší dostupnou technikou (BAT – Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2016/902 ze 30.5.2016,
kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů
a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu), umožňující zabránit vzniku emisí zápachu.
Nejlepší dostupné techniky k omezení zápachu dle výše uvedeného rozhodnutí jsou:
•

Minimalizace doby zdržení – aerobní stabilizace kalu (realizováno)

•

Optimalizace aerobního čištění – bude zajištěno

•

Uzavřený prostor – bude zajištěno

Dalším nutným požadavkem pro eliminaci zápachu je pracovní kázeň a uzavření prostor, kde
pach vzniká.
Vzhledem k tomu, že pro daný provoz ČOV nelze objektivně číselně vyhodnotit emise tvořící
zápach, jsou výše a v příslušné kapitole navržena nápravná opatření tzv. technické podmínky
provozu v souladu s platnou legislativou a BAT. Celá technologie ČOV je plně zakrytá.
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B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění,
vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost.
Fáze realizace záměru
Ve fázi realizace infrastruktury a jednotlivých staveb budou na všech staveništích umístěna
mobilní WC. Mobilní WC budou pravidelně vyvážena jejich dodavatelem (pronajímatelem).
Očista pracovníků stavby nebude prováděna na staveništi.
Fáze provozu záměru
Kanalizace pro splaškové vody
Odpadní splaškové vody budou likvidovány v centrální ČOV s Čelákovickým potokem jako
recipientem. Centrální ČOV bude situována na ploše OV, mezi potokem a budoucím areálem
školy a školky. Topologie území umožňuje gravitační nátok na ČOV pouze z části, proto musí
být v místech, kde gravitační nátok není možný, zpracovatelem projektu ČOV navrženo před
technologickou linkou čerpání.
Odpadní vody z povodí Čelákovického potoka budou odváděny gravitační stokovou sítí. Větší
část jižního území bude gravitačně svedena až k objektu ČOV, před kterou bude umístěna
čerpací stanice. Menší západní část jižního území a severní cíp jižního území, bude gravitačně
sveden do čerpacích šachet, ze kterých bude odpadní voda tlačena do uklidňovací šachty na
gravitační kanalizaci a následně poteče gravitačně na ČOV. Toto řešení je navrženo z důvodu
rozumného zahloubení kanalizačních řadů a s tím spojené pracnosti realizace.
Kanalizace v severní části území v povodí Zelenečského potoka bude odváděna gravitačně do
několika čerpacích stanic, ze kterých bude odpadní voda přečerpávána do gravitační kanalizace
jižní části, ze které bude gravitačně pokračovat až na ČOV. Na ploše záměru je navrženo
6 čerpacích stanic. Z důvodu optimalizace investičních nákladů a velmi plochého území okolo
3 bloků naproti vjezdu na Golf je v této části navržena tlaková kanalizace s čerpací šachtou pro
každou přípojku zvlášť. Toto řešení je z hlediska počáteční investice výhodnější, než výstavba
jedné velké čerpací šachty.
Velké čerpací šachty (tlakové čerpací stanice) jsou navrženy jako podzemní s kapacitou 10 hodin
pro případ výpadku elektrického proudu.
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV. Je navržena dvoulinková oběhová aktivace
s předřazeným mechanickým předčištěním a separací aktivovaného kalu na dvojici
dosazovacích nádrží. Technologie ČOV je vybavena technologií pro chemické srážení fosforu.
Přebytečný kal je aerobně stabilizován a odvodněn na odvodňovací lince.
Objekt ČOV je navržen jako celozastřešená stavba s důrazem na minimální ovlivnění okolí
stavby. Díky zastřešení všech technologických uzlů je minimalizováno ochranné pásmo ČOV,
zcela eliminováno ovlivnění okolí zápachem či hlukem. Veškerá kontaminovaná vzdušina je
z vybraných místností a objektů nuceně odsávána pomocí vnitřní ventilace na oplachovací půdní
biofiltry umístěné vedle objektu ČOV.
Odpadní vody budou sváděny do nové ČOV, která se bude skládat ze dvou identických větví
o kapacitě 2x2500. Jedná se o typizovanou řadu, která je schopna při spuštění průběžně zajistit
čistění od 700 EO do max. kapacity 5 tis. EO.
Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny oddílnou kanalizací. Na kanalizační síti jsou instalovány
podružné čerpací stanice, jejichž provoz je řízen dle algoritmů nastavených v ŘS ČOV.
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV. Je navržena dvoulinková oběhová aktivace
s předřazeným mechanickým předčištěním a separací aktivovaného kalu na dvojici
dosazovacích nádrží. Technologie ČOV je vybavena technologií pro chemické srážení fosforu.
Přebytečný kal je aerobně stabilizován a odvodněn na odvodňovací lince.
Kvalita vypouštěných odpadních vod je dána nař. vl. č. 401/2016 Sb., v souladu s přílohou č. 1.
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Tab. Kvalita vypouštěných odpadních vod

Tab. 17

CHSKCr
P (mg/l)
120

BSK5

NL

N-NH4

Pcelk.

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

170

25

50

30

60

15

30

3

8

P – přípustná koncentrace
M – maximální koncentrace

Výpočet odtoku splaškových vod
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (3500 ∙ 150) + 0,2(3500 ∙ 150) = 630,0 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 630 = 945,0 m3/d = 39,4 m3/h = 11,0 l/s
Dimenzováno i na možné napojení areálu spol. Čepro a okolní obytné zástavby, které nejsou
odkanalizovány.
Kanalizace pro dešťové vody
V jižní části (míněno od ropovodu jižně) je navržena dešťová kanalizace na celém řešeném
území. Menší západní část území je odvodněna dešťovou kanalizací do retenční nádrže,
situované vedle budoucího hřbitova, o kapacitě cca 5800 m3. Východní část je odvedena přes
plánovaný park přímo do revitalizované vodoteče, která je navržena jako složený lichoběžníkový
profil se širokou bermou a malou kynetou pro převedení běžných průtoků. Kritický škrtící profil je
propustek DN 600 na silnici III/10162 Mstětice – Čelákovice s kapacitou tlakového proudění
cca 0,95 m3/s. Tento propustek nyní „propustí“ do níže položeného koryta vedoucího podél
areálu ČEPRO pouze tento průtok a zbytek se rozlije na výše položené pozemky
(p.č. 187/2, 187/4) a následně při dosažení koruny komunikace přeteče přes silnici a vrátí se do
koryta podél areálu ČEPRO. Průtok 1,0 m3/s odpovídá dle údajů ČHMU a výpočtům průtoku
Q2 = 0,92 m3/s. Ze zátopové křivky, která je zpracována pro Q2, Q20, a Q100 je patrné, že dříve
než prochází průtok Q20, voda přetéká přes silnici jak pro stávající stav, tak i pro navrhovaný
záměr. Odtokové parametry z území před výstavbou a po výstavbě jsou uvedeny v příloze č. 10.
V jižním území jsou navrženy celkem 2 poldry a revitalizace vodního toku.
V severní části řešeného území je navržena dešťová kanalizace také na celém území. Okrajové
části komunikací podél zelených ploch budou odvodněny do přilehlého terénu. Jako sběrný
recipient pro dešťové kanalizace je navržena svodnice (koryto občasného toku), která je vedena
v údolnici ve východní části řešeného území. Na této svodnici jsou navrženy 2 suché poldry.
Odvodnění celé severní lokality je navrženo pěti kmenovými stokami, které jsou zaústěny do
celkem 4 retenčních poldrů a jedna krátká stoka přímo do nově budované svodnice. Do nejvýše
položeného poldru je také zaústěna dešťová kanalizace ze severní části jižního území.
Výše uvedené řešení a výpočty objemu retencí neuvažují s akumulačními jímkami s řízeným
odtokem u jednotlivých domů.
Schéma umístění poldrů a návrh revitalizačních opatření je v příloze č. 17b.
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B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání
s odpady.
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude
řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Původcem odpadů budou firmy, které provedou
přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými
odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech
nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 o katalogu odpadů a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k
odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce
odpadů, tzn. dodavatele stavby.
Fáze realizace záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu
výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou
specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním
dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby odpovídá za správné nakládání
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů
na stavbě), za jejich následné využití nebo odstranění, třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné
využití.
Množství odpadů vznikající během realizace záměru nelze vzhledem k velkému množství
realizovaných staveb objektivně přesně určit. Očekávané druhy odpadů vznikajících během
přípravy a realizace záměru jsou uvedeny v následující tabulce. Přesné množství bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace (výkaz výměr).
Použité obaly (jedná se o papír, plastové obaly) je třeba třídit a shromažďovat odděleně a nabízet
k využití a recyklaci, nebo zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady
budou skladovány zvlášť v souladu s platnou legislativou. Dále je třeba zajistit evidenci odpadů
a případné odstraňování pomocí oprávněných osob. Předpokládané další druhy odpadu
vznikající při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 18

Přehled odpadů vzniklých při výstavbě

Kód odpadu

Kat. O/N

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 02 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 10*

N

Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*

N

Absorpční činidla, filtrační materiály vč. olejových filtrů jinak blíže
neurčených, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL

15 01 02

O

Plastové obaly

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01

O

Dřevo

Nový Zeleneč

Název druhu odpadu
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Kód odpadu

Kat. O/N

Název druhu odpadu

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

Ve výše uvedeném přehledu odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik lze očekávat při
výstavbě. Je pravděpodobné, že bude produkován odpad i jiných katalogových čísel. Nakládání
s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat stavebník.
Období provozu záměru
Odpady v období provozu budou vznikat pravidelně a v malých množstvích (zejména v rámci
jednotlivých domácností a malých subjektů). Vzhledem k obytnému charakteru záměru je
předpoklad vzniku zejména směsného komunálního odpadu. Dále budou produkovány tříditelné
odpady (odpadní plasty, papír, sklo, použitá elektronika, dřevo…). Jedná se o odpady převážně
dále využitelné. Pro tříditelné odpady budou v nové bytové výstavbě instalovány příslušné
sběrné kontejnery či nádoby na dobře dostupných místech. Kontejnery, odpadkové koše a
nádoby pro směsný komunální odpad i tříditelné odpady budou pravidelně vyváženy. Směsný
komunální odpad bude uložen na skládku komunálního odpadu a tříditelné odpady zpracovány
a dále využity. Odpadové hospodářství (svoz, ukládání a zpracování odpadů) nově vzniklé
oblasti bude provozováno specializovanou firmou na základě řádně uzavřeného smluvního
ujednání s obcí.
V následující tabulce je uveden seznam odpadů, jejichž vznik je předpokládán v období provozu
záměru.
Tab. 19

Přehled odpadů vzniklých při provozu

Kód odpadu

Kat. O/N

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 06

O

Směsné obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 02

O

Sklo

20 01 39

O

Plasty

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

17 02 01

O

Dřevo

16 02 00

O

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

20 01 35*

N

20 01 36

O

Nový Zeleneč

Název druhu odpadu

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
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Kód odpadu

Kat. O/N

Název druhu odpadu

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

20 00 00

O

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného
sběru

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

U jednotlivých druhů opadů lze očekávat vznik v řádu tisíců tun za rok (směsný komunální odpad,
tříditelné odpady) u ostatních druhů odpadů lze očekávat jejich vznik v množství stovek až
desítek kilogramů za rok (vyřazené elektrické a elektronické zařízení, odpady z elektrického a
elektronického zařízení).
Ve výše uvedeném přehledu je uveden seznam odpadů, jejichž vznik lze předpokládat v období
fungování záměru. Je možné, že bude produkován odpad i jiných katalogových čísel. Přesný
výčet odpadů, které budou vznikat během provozu záměru, a vyčíslení jejich množství bude
provedeno v následujících stupních projektové přípravy.
Veškerá manipulace s odpady bude prováděna dle příslušné kategorie (O - ostatní a komunální
odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti).
Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech a odstraňován v rámci centrálního
svozu komunálního odpadu.
Období ukončení provozu
Ukončení provozu záměru není v současné etapě přípravy záměru zatím plánováno. Jestliže by
v budoucnosti ukončení provozu nastalo, lze očekávat vznik podobných druhů odpadů.
Odstraňování objektů staveb v budoucí bytové výstavbě a jejich částí bude prováděno v souladu
s platnou legislativou v době odstraňování.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Například hluk a vibrace, záření, zápach:
Stávající stav akustické situace v území byl zjištěn na základě provedení terénního měření. Při
tomto měření byly naměřeny také dopravní intenzity přímo v obci v místech ovlivněných
provozem záměru. Měření hluku bylo prováděno ve dnech 27.3. – 28.3. 2019 akreditovanou
laboratoří KVINTING spol. s r.o. Výsledky terénního měření byly použity pro kalibraci modelu a
následného modelování očekávaného stavu akustické situace v území při realizaci záměru.
K modelování hlukové zátěže byl použit program Cadna A, verze 2018, výrobce: DataKustik
GmbH, který počítá v souladu s metodickým pokynem vydaným Ministerstvem zdravotnictví –
hlavním hygienikem České republiky, Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v
mimopracovním prostředí, věstník MZ, částka 11/2017.
Fáze realizace záměru
Pro fázi realizace záměru nebyla zpracována hluková studie. Realizace bude probíhat po
etapách (I., II., III. a IV.) a v rámci každé etapy bude výstavba jednotlivých objektů probíhat
postupně a nahodile, a to podle toho, jak se podaří parcely pro výstavbu rodinných domů prodat
stavebníkům/majitelům. Z hlediska zajištění ochrany okolní zástavby proti šíření hluku
a prašnosti budou v rámci každé etapy instalovány dočasné mobilní protihlukové stěny, které
budou po ukončení dané etapy demontovány.
V případě požadavku bude pro každou etapu výstavby zpracována aktuální hluková studie, která
zohlední dodavatele a harmonogram prací.
Fáze provozu záměru

Nový Zeleneč
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Pro fázi provozu záměru byla zpracována hluková studie. Studii zpracovala RNDr. Daniela
Pačesná, Ph.D., ze společnosti DP Eco-Consult s. r. o., V Lukách 446/12, Hradec Králové 7,
PSČ 503 41 (IČ: 287 66300) v září 2019 s aktualizací v dubnu 2020, v příloze č. 6.
Pro výpočet hlukové zátěže realizací záměru byly zvoleny vybrané referenční body u obytných
domů, které budou záměrem nejvíce zatíženy a referenční body pro jednotlivé etapy záměru.
Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v tabulkách a jejich umístění je
znázorněno na obrázku níže.
Tab. 20

Tab. 21

Tab. 22

Tab. 23

Tab. 24

Nový Zeleneč

Popis referenčních bodů stávající stav
Číslo ref. bodu

Umístění výpočtového bodu

1.

Mstětice 20, Zeleneč

2.

Mstětice 8, Zeleneč

Popis referenčních bodů – I. etapa
Číslo ref. bodu

Umístění výpočtového bodu

Et1_1

50.1384414N, 14.6856711E

Et1_2

50.1389883N, 14.6875092E

Et1_3

50.1361622N, 14.6858572E

Et1_4

50.1390681N, 14.6926292E

Popis referenčních bodů – II. etapa
Číslo ref. bodu

Umístění výpočtového bodu

Et2_1

50.1388078N, 14.6843819E

Et2_2

50.1390947N, 14.6857317E

Et2_3

50.1395308N, 14.6849625E

Et2_4

50.1399839N, 14.6851603E

Popis referenčních bodů – III. etapa
Číslo ref. bodu

Umístění výpočtového bodu

Et3_1

50.1404247N, 14.6843131E

Et3_2

50.1408106N, 14.6852058E

Et3_3

50.1414928N, 14.6852892E

Et3_4

50.1416783N, 14.6836361E

Popis referenčních bodů – IV. etapa
Číslo ref. bodu

Umístění výpočtového bodu

Et4_1

50.1424464N, 14.6911758E

Et4_2

50.1427614N, 14.6890806E

Et4_3

50.1466236N, 14.6889497E

Et4_4

50.1489733N, 14.6865606E
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Obr. 4 Lokalizace referenčních bodů
Zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku
Při realizaci záměru „Nový Zeleneč“ budou vybudovány nové zdroje hluku. Bude se jednat
zejména o přečerpávací stanice pro ČOV (zakrytované) a nové trafostanice. Kompletní výčet
stávajících stacionárních zdrojů hluku i stacionárních zdrojů hluku budovaných v rámci
jednotlivých etap výstavby je popsán v tabulkách níže.
Tab. 25

Hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů – stávající stav
Zařízení
Čistírna odpadních vod – cca 460 m východně od záměru dB(A)
Lw(A)= 95, celkem 3 zdroje o celkové hlučnosti 99,7 dB(A)
Stávající trafostanice dB(A) Lw(A)= 65 dB, celkem 1 zdroj o celkové
hlučnosti 65 dB(A)

Nový Zeleneč
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Hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů – I. etapa

Tab. 26

Zařízení
Točna autobusu dB(A) Lw(A)= 47,5, celkem 1 zdroj o celkové
hlučnosti 47,5 dB(A)
Nová trafostanice - venkovní dB(A) Lw(A)= 65 dB, celkem 1 zdroj o
celkové hlučnosti 65 dB(A)
Nová trafostanice - vnitřní dB(A) Lw(A)=65, celkem 1 zdroj o celkové
hlučnosti 65 dB(A)
Přečerpávací stanice dB(A) Lw(A)=78, celkem 1 zdroj o celkové
hlučnosti 78 dB(A)
Nová čistírna odpadních vod dB(A) Lw(A)= 85, celkem 1 zdroj o
celkové hlučnosti 85 dB(A)

Hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů – II. etapa

Tab. 27

Zařízení
Nová trafostanice - venkovní dB(A) Lw(A)= 65 dB, celkem 2 zdroje o
celkové hlučnosti 68 dB(A)

Hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů – III. etapa

Tab. 28

Zařízení
Přečerpávací stanice dB(A) Lw(A)=78, celkem 1 zdroj o celkové
hlučnosti 78 dB(A)

Hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů – IV. etapa

Tab. 29

Zařízení
Nová trafostanice - venkovní dB(A) Lw(A)= 65 dB, celkem 3 zdroje o
celkové hlučnosti 69,8 dB(A)
Přečerpávací stanice dB(A) Lw(A)=78, celkem 4 zdroje o celkové
hlučnosti 84 dB(A)

Dopravní zátěž
Záměr se nachází v obci Zeleneč, západně od místní části Mstětice, dopravně je napojen
prostřednictvím silnic II/101 a III/10162.
Intenzita dopravy v jednotlivých úsecích dílčích komunikací po realizaci záměru

Tab. 30

Úsek č.
Sčítaná komunikace III/10162**
Úsek č. 1-2230**
I.
etapa
II.
etapa
III.
etapa
IV.
etapa

Nový Zeleneč

Nový stav – intenzita dopravy
Den OA (24 hod.)

Den NA (24 hod.)

2613+ 3755
3608 + 2765
0+4176
0+860
0+1416
0+2076

103 – 85* (11)
1033 + 11
1
1
1
1
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*realizací záměru dojde k odklonu cca 90% nákladní dopravy z komunikace III/10162
**Navýšení intenzity dopravy po realizaci všech etap záměru

V závěru HS je uvedeno: „Jednoznačně lze vyhodnotit plnění limitů pro stacionární zdroje při
provozu záměru v denní i noční době ve venkovním chráněném prostoru nejblíže a nejvíce
ovlivněných obytných staveb v rámci všech etap záměru.
U hlukové zátěže z dopravy budou plněny denní hygienické limity se zohledněním příslušných
korekcí pro hluk z dopravy u všech sledovaných bodů, kromě ref. bodu č. 1. Hygienické limity
se zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy budou v ref. bodu č. 1 překračovány také
v nočním období. Vzhledem k navržené PHS dojde ve výhledu v rámci všech etap ke snížení
hlukové zátěže u tohoto bodu. V současném stavu je v noci překračován hygienický limit se
zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy také u ref. bodu č. 2. Vzhledem k navržené
PHS dojde u tohoto bodu v rámci všech etap záměru k poklesu do mezí zákonného limitu.
Hygienické limity pro hluk z dopravy budou po realizaci záměru plněny u všech referenčních
bodů ve všech etapách (u referenčního bodu Et2_1 byla ověřena nutnost snížení rychlosti na
blízké komunikaci č. III/10162 ze stávajících 90 km/h na 50 km/h).“
Vibrace
Při realizaci infrastruktury a jednotlivých budov v rámci realizace záměru budou zdrojem vibrací
nákladní automobily, nakladače, vibrační pěchy, desky.
Vzhledem k předpokládané intenzitě pohybu vozidel, provozu stavební techniky a vzdálenosti od
stávající obytné zástavby není předpokládáno negativní ovlivnění nejbližších objektů obytné
zástavby vibracemi.
Záření
Navrhovaný záměr není zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího (elektromagnetického záření) ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 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
č. 480/2001 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Zápach
Záměr nebude ve fázi realizace ani provozu významným zdrojem zápachu. Jediným zdrojem
zápachu může být provoz ČOV, zápach z ČOV je podrobně popsán v kap. B.III.1. Znečištění
ovzduší.

B.III.5. Doplňující údaje
Například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny:
Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám, bilance zemin při výstavbě bude
vyrovnaná případně mírně deficitní. Realizací záměru dojde z omezení hospodaření na
stávajících plochách ZPF ve prospěch obytné výstavby. Podrobný popis zásahu do krajiny je
shrnut a popsán v Hodnocení vlivu na krajinný ráz, viz příloha č. 15.

Nový Zeleneč
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik
Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik dotčeného území:

C.I.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území se nachází východně od centra obce Zeleneč, západně od místní části Mstětice
z největší části na orných půdách. Dále jsou v ploše záměru zastoupeny ostatní plochy, zahrady,
lesní pozemek, ovocný sad, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a trvalé travní porosty. ÚP
obce Zeleneč vymezuje zájmové území jako zastavitelné plochy, plochy zeleně, plochy
přestavby i veřejná prostranství (více změna č.5 ÚP Zeleneč – příloha 9).
Priority trvale udržitelného využívání území jsou především dány historickým využitím lokality,
současným stavem v nejbližším okolí zájmových ploch a budoucím využitím zájmových ploch.
V zájmovém území se od sametové revoluce, na rozdíl od okolních obcí, nekonal žádný stavební
rozvoj. Z dostupných historických map je patrné, že většina zájmové plochy byla až do
současnosti zemědělsky využívány. Přímo v místě záměru nejsou evidované staré ekologické
zátěže (nejbližší SEZ se nachází cca 500 m východním směrem), ani poddolované území
způsobená těžbou (nejbližší poddolované území se nachází cca 5,5 km jižním směrem). Budoucí
poškození ŽP z hlediska provozu záměru je nízké, bude se jednat o zátěž související s bydlením
(komunální odpady, komunální odpadní vody, nárůst dopravy atd.). Z filozofie trvale udržitelného
principu vyplývá myšlenka provádět takový rozvoj lidské společnosti, při kterém se nesnižuje
rozmanitost přírody, a zůstávají zachovány přirozené funkce ekosystémů. Vzhledem k tomu, že
realizací záměru budou smysluplně využity zejména plochy intenzivních zemědělských
monokultur a že poli neprochází významné migrační cesty, a zasažené prvky lokálního ÚSES
budou v rámci projektu zachovány (je počítáno i s tvorbou nových lokálních prvků ÚSES), bude
filozofie trvale udržitelného principu naplněna.
Uprostřed zájmového území se nachází lesní pozemek (PUPFL), nebude negativně ovlivněn,
bude začleněn do celkové krajinářské koncepce záměru a revitalizován.
Produkované splaškové vody budou mít charakter komunálních vod. V projektu se uvažuje
s odvodem splaškových vod do nově navržené centrální ČOV na břehu Čelákovického potoka.
Dle vyjádření Povodí Labe je možné odvádět dešťové vody pouze v rozsahu stávajícího odtoku.
Bude tedy třeba zajistit zadržení dešťových vod ze zpevněných ploch (poldry) v území záměru.
Realizací záměru nebudou vznikat průmyslové odpadní vody.
Záměr vyžaduje přivedení veškerých sítí (vodovod, kanalizace, el. sítě, zemní plyn) a vybudování
kompletní infrastruktury.
Struktura a ráz krajiny
Krajinný ráz území v okolí záměru je typický svou kulturní zemědělskou krajinou v Čelákovické
tabuli, lze ji zařadit do ploché pahorkatiny. Záměr je z východu lemován silnicí II/101, za kterou
se nachází průmyslová oblast s areálem spol. ČEPRO a golfové hřiště. Ze severu je plocha
záměru vymezena Zelenečským potokem, za kterým se nacházejí zemědělské pozemky. Na
horizontu je patrna průmyslová a obytná zástavba obce Zápy. Na západní straně se vedle plochy
záměru nalézají zemědělské pozemky na horizontu lemované liniovou vegetací Zelenečského
potoka. Na jihu tvoří hranici záměru Čelákovický potok, pohledovou dominantou zde je zejména
budova vědecko – technického parku, nachází se zde několik dalších budov umístěných ve
vzrostlé vegetaci. V pozadí jsou patrny některé průmyslové objekty obce Jirny. Plochu záměru
tvoří v současném stavu intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky monotónního
charakteru s nepříliš vysokou krajinářskou hodnotou. Nejbližší kvalitní krajinné celky jsou
vzdálené – Labe a Přírodní park Klánovice-Čihadla (Klánovický les). Jednotvárnost plochy
záměru narušuje pouze lesík uprostřed zájmového území, který tvoří pohledovou dominantu při
pohledu doprostřed plochy záměru. Realizací projektu záměru, který v sobě zahrnuje jasnou
koncepci krajinného rázu, dojde k lepšímu využití krajinotvorného potenciálu území.
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Základní body koncepce krajinného rázu zakotvené v projektu záměru:
- Navázání nového sídla na sporadické krajinné prvky v jeho okolí založením a posílením
liniových prvků – alejí, mezí, doprovodné vegetace vodotečí a cílových biokoridorů /
biocenter.
- Propojení vegetačních prvků záměru se vznikající kvalitní sítí liniových vegetačních prvků
v obci Zeleneč.
- Zajištění maximální prostupnosti sídla i krajiny, která je ve stávajícím stavu nedostatečná.
Výsledkem budou pohodlné pěší a cyklo trasy rozličných délek a okruhů. Zvolené trasy
sledují historické cesty, navazují na okolní sídla a kvalitní krajinné prvky.
- Navržené druhy dřevin pro použití v krajině vychází ze stanovištních a klimatických
podmínek místa a současně ze zkušeností prosperity jednotlivých dřevin na obdobných
stanovištích v posledních desetiletích. Cílem je využití čistě domácí druhů dřevin,
případně jejich krajových odrůd. Přesný výběr druhů bude vycházet z potenciální mapy
přirozené vegetace pro dané území a metodiky ÚSES.
- Zakomponování stávající zeleně a přírodě blízkých prvků do celkové koncepce
krajinného rázu záměru.
Součástí dokumentace je hodnocení krajinného rázu uvedené v příloze č.15. Více viz kapitola
C.II.6.

C.I.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je umístěn východně od centra obce Zeleneč, západně od místní části Mstětice zejména
na stávajících zemědělských plochách. V těsné blízkosti záměru nejsou evidované staré
ekologické zátěže. V zájmovém území nejsou evidována ložiska nerostných surovin, nejbližší se
nachází cca 3,5 km jihovýchodním směrem. Léčivé ani minerální prameny se v zájmové oblasti
nenacházejí. Podrobněji jsou přírodní zdroje v dané lokalitě popsány v následujících
podkapitolách.
Ochranná pásma
- Zájmové území neleží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
- Záměr se nachází mimo záplavová území.
- Záměr se nachází ve zranitelné oblasti.
- Záměr neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů.
- Uprostřed plochy záměru leží lesní pozemek – bude zasaženo ochranné pásmo lesa.
Staré ekologické zátěže
V k.ú. Mstětice je v databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) evidovaná jedna
stará ekologická zátěž. Jedná se o lokalitu „Mstětice – Čepro“, typ kontaminantu: nepolární
extrahovatelné látky. Lokalita se nachází cca 500 m východním směrem od záměru.
Přírodní zdroje
V nejbližším okolí záměru se nenachází chráněné ložiskové území. Nejbližší CHLÚ leží
cca 3,5 km jihovýchodním směrem. V blízkosti záměru se nenachází plocha výhradního ložiska.
Nejbližší výhradní ložisko se nachází cca 3,5 km jihovýchodním směrem – Vyšehořovice –
Kamenná Panna, surovina: jíly, současná povrchová těžba, organizace: KERACLAY, a.s., Brník.
Poddolovaná území
Zájmová lokalita neleží na poddolovaném území. Nejbližší poddolovaná území se nachází cca
4,5 km JV směrem.
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Hydrologie
Zájmovým územím procházejí vodní toky:
- Zelenečský potok (ID 112710000100), vodní tok není vymezen v kategorii významný,
levostranný přítok Labe
- Čelákovický potok (ID 110700000100), vodní tok není vymezen v kategorii významný,
levostranný přítok Labe
Nejbližší významný vodní tok k záměru je:
- Labe (ID 100010000100), celý vodní tok vymezen v kategorii významný.
- Lipoltovský potok (ID 140320000100), celý vodní tok vymezen v kategorii významný,
přirozený vodní útvar.
Na ploše záměru se vodní nádrže nenacházejí.
Nejbližší vodní nádrže k záměru jsou:
- Bezejmenná vodní nádrž (ID 104070620005), nevýznamná vodní nádrž
- Bezejmenná vodní nádrž (ID 104070620004), nevýznamná vodní nádrž
Hydrogeologie
Zájmová oblast spadá:
- v základní vrstvě do hydrogeologického rajonu 4510 Křída severně od Prahy
Geologie
Záměr se nachází v křídové oblasti Českého masivu - pokryvné útvary a postvariské magmatity.
Převažující horninu v území tvoří sedimentárně nezpevněné písčité slínovce až jílovce
spongilitického, místy silicifikovaného charakteru (opuky).
Geomorfologie
Zájmové území je situováno v středočeské podsoustavě České tabule, celku Středolabská
tabule, podcelku Českobrodská tabule, okrsku Čakovická tabule.

C.I.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku,
s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin,
živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území
a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. V ust. § 4 téhož
zákona, t. j. základních povinnostech, při obecné ochraně přírody se v odst. 1 uvádí, že vymezení
systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání
krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
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V širším dotčeném
a místního ÚSES:

území

se

nacházejí

tyto

prvky

nadregionálního,

regionálního

➢ Nadregionální ÚSES:
Na dotčené lokalitě se žádné prvky nadregionálního ÚSES nenacházejí, viz obr. č. 5.
➢ Regionální ÚSES:
Na dotčené lokalitě se žádné prvky regionálního ÚSES nenacházejí, v nejbližším okolí je
navržen regionální biokoridor, viz obr. č. 5. a 6.
➢ Místní ÚSES:
Zájmové území kříží dva lokální biokoridory LBK 22 a LBK 23, dále se zde nachází lokální
biocentrum LBC 14. Další prvky lokálního ÚSES se v území nenacházejí, záměr počítá
s návrhem nových lokálních prvků ÚSES, viz obrázek č. 6.

Obr. 5 Znázornění nejbližších regionálních a nadregionálních prvků ÚSES k záměru
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Obr. 6 Znázornění navržených lokálních a regionálních prvků ÚSES v okolí záměru
V řešeném území se nenachází žádný prvek nadregionální a regionální úrovně ÚSES, ani zde
nezasahují ochranná pásma NRBK. Pro navrhované krajinářské řešení je zásadní posílení velmi
nízké ekologické stability zemědělsky využívané krajiny. Navrhované lokální biokoridory,
biocentra a interakční prvky logicky navazují na územní systém ekologické stability a návrhy
územních plánů okolních obcí. Vytvořením větších celků stabilních porostů i drobných
krajinotvorných prvků – doprovodná zeleň podél vodotečí, aleje v krajině, remízy, solitéry, sady,
louky, pastviny bude podporována celková ekologická stabilita a krajinný ráz.
Území záměru nezasahuje do žádného regionálního a nadregionálního prvku ÚSES.
ÚSES na lokální úrovni do plochy záměru sice zasahuje, ale nebude negativně ovlivněn, ale
právě naopak bude rozšířen o nově navržené lokální biokoridory a biocentra, což přispěje
k posílení ekologické stability území.
Vlastní záměr pro bydlení je zasezen do zeleně, studie ozelenění bude zpracovaná v další etapě
PD. Cílem rozsáhlého ozelenění je posílení ekologické stability krajiny včetně vzniku nových
vodních ploch.
Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Záměr je umístěn mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních památek, přírodních rezervací.
Území přírodních parků
Záměr je umístěn mimo území přírodních parků.
Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Ptačí oblasti a evropsky významné lokality se v místě záměru nenacházejí. Krajský úřad
Středočeského kraje ve svém Stanovisku k vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 vlivy
záměru na území NATURA 2000 vyloučil, viz příloha č. 2.
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Významné krajinné prvky, památné stromy
V blízkém sousedství záměru se nachází tyto významné krajinné prvky ze zákona:
V zájmovém území se nacházejí tyto významné krajinné prvky – vodní toky:
- Zelenečský potok (ID 112710000100), vodní tok není vymezen v kategorii významný,
levostranný přítok Labe
- Čelákovický potok (ID 110700000100), vodní tok není vymezen v kategorii významný,
levostranný přítok Labe
Lesní pozemek p.č. 266 – do PUPFL nebude zasahováno.
V jižní části záměru se nachází památný strom „Mstětický klen“, nebude negativně ovlivněn, je
zahrnut do celkové krajinářské koncepce záměru. Bude zachována i významná liniová vegetace
uprostřed záměru (viz obr. 6).
Záměr negativně neovlivní prvky ÚSES, zvláště chráněná území, území přírodních parků ani
významné krajinné prvky a památné stromy.
Zátěž území fyzikálními vjemy a chemickými látkami
V blízkosti záměru je v databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) evidovaná
jedna stará ekologická zátěž. Jedná se o lokalitu „Mstětice – Čepro“, typ kontaminantu: nepolární
extrahovatelné látky. Lokalita se nachází cca 500 m východním směrem od záměru.
V roce 2017 bylo zájmové území zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ukazateli
PM10 (denní průměr), PM2,5 (roční průměr), arzen, benzo(a)pyren a přízemní ozon. V zóně
„Střední Čechy“ byl cílový imisní limit (PM10 > 50 µ.m-3) pro nejvyšší 24h koncentraci PM10
překročen na 2,94 % území zóny. Roční průměrná koncentrace PM2,5 byla v zóně „Střední
Čechy“ překročena na 0,05 % území zóny. Roční průměrná koncentrace arzenu (As) byla v zóně
„Střední Čechy“ překročena na 0,01 % území zóny. Roční průměrná koncentrace
benzo[a]pyrenu byla v zóně „Střední Čechy“ překročena na 31,68 % území zóny. Maximální
koncentrace přízemního ozonu (maximální denní 8h klouzavý průměr) byla v zóně „Střední
Čechy“ překročena na 14,0 % území zóny.
Zájmové území je situováno západně od silnice II/101, která vede v těsném sousedství
severojižně okolo záměru severním směrem na obec Zápy a dálnici D10 a jižním směrem na
odbočku k dálnici D11 a obec Jirny. V jižní partii protíná záměr silnice III/10162 propojující
centrum obce Zeleneč a místní část Mstětice. Tyto pozemní komunikace budou využity pro
dopravní napojení navrhovaného záměru. Jižně od záměru vede železniční trať Praha – Lysá
nad Labem – Kolín. Zvýšenou hlukovou zátěž v lokalitě působí především železniční doprava
(zejména na jihu území), dále automobilová doprava a komunální hluk (viz obr. 7).
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Obr. 7 Mapa strategického hlukového mapování
Území je v současné době zatěžováno hlukem a emisemi zejména z blízké železnice, dalšími
pozaďovými zdroji hluku a okolními dálničními tahy (D10 a D11) a výjimečně i doléhajícím
komunálním hlukem z okolních průmyslových hal. Realizace záměru s sebou přináší další zdroje
hluku (především z dopravy), které však nepovedou k překročení hygienických limitů. K emisím
do ovzduší bude především přispívat doprava, naopak bude sníženo množství emisí prachových
částic ze zemědělských ploch, místo nich bude zastavěná plocha a hojné ozelenění. Realizací
záměru nedojde v blízkosti záměru k překročení legislativních limitů, území nebude zatěžováno
nad únosnou míru.
Extrémní poměry
V území záměru nejsou evidovány extrémní poměry jako nadměrná sklonitost terénu, svahové
nestability, seizmicita nebo poddolovaná území. Klimatické extrémy jsou uvedeny dle
metodického pokynu č. MZP/2017/710/1985, v kapitole C.II.

C.I.4 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obec Zeleneč se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Leží cca 2 km východně od
okraje Prahy (území záměru cca 4 km od okraje Prahy).
Zeleneč, dříve též Zelenec, náležel ve druhé polovici 14. století kanovníku Volframovi synu
Menharta ze Škvorce, který roku 1385 prodal „své věrné“ v Zelenči se svolením královým. Roku
1443 páni staroměstští vyřkli mezi Janem z Liblic a Duchkem ze Satalic, aby Duchek dal kop
grošů na úroky zadržené z dědiny v Zelenči a tu dědinu prodal neb osadil, aby Janovi úrokové
nescházeli. V roce 1476 věnoval Jan Zajíček ze Chřenic 6 kop grošů platu stálého na dědictví
svém v Zelenči Petru, převoru u sv. Klementa na Starém Městě pražském. Roku 1532 prodal
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Jiřík Vachlt z Pantenova na místě choti své Anny z Toušeně Zelenec, ves celou a dvory kmetci
s platem, pak s rybníkem pode vsí, Václavu Sovovi z Liboslavě za 880 kop grošů
Johanka z Liboslavě přinesla Zeleneč věnem choti svému Pavlu Severinovi z Kapí Hory, odkudž
spojen Zeleneč s Jirnami. V letech 1585 až 1588 držel Zeleneč Václav Severin z Kápí Hory na
Jirnech, který žalován byl Václavem, farářem Svémyslickým o desátek ze Zelenče. Před bitvou
na Bílé hoře držel Zeleneč i Jirny Tomáš Had z Proseče, jemuž roku 1625 konfiskovány, načež
Zeleneč náležel k Jirnám až do zrušení poddanství roku 1848. S počátku 17. století koupil kmetcí
dvůr v Zelenči od Karla Špičky Jenštejnského Krištof z Jamolic a prodal jej roku 1617 Janu
Řezníkovi, čehož Janova vdova Mandalena Benyně z Jamolic choti fořtmistra na panství
brandýském v roce 1651 dosvědčovala.
Zachované doklady o původních hospodářských usedlostech: Rustikální dvůr Zeleneč založil
roku 1831 Václav Brandejs, připojil k č. 3 čísla 2, 23 a 36. Tento dvůr drželi v letech 1847 Heřman
Schick, 1849 Jan Procházka, 1853 Václav Luxa. Roku 1851 koupil Karel Ferdinand od Tomáše
Mašína statek č. 19 o 28 3/4 jitra, č. 12 i 13, od Josefa Knora č.11 o 29 jitrech a od Josefa Čadila
roku 1854 11 jiter polí. Roku 1853 koupil i grunty Václava Luxy a založil veliký dvůr s úpravně
zařízeným obydlím a parkem. Roku 1872 koupil dvůr Alexandr Polák, 1894 František Zvěřina,
1898 Václav Zvěřina a roku 1909 Vítězslav Novák.
V roce 1885 byl v obci Zeleneč založen hasičský sbor pod heslem „Bližnímu k ochraně a vlasti
k obraně“. Od roku 1911 tehdejší obecní zastupitelstvo bojovalo o zřízení vlastní školy v Zelenči.
Dne 14. srpna 1933 koupila obec Zeleneč od pana Vítězslava Nováka budovy č.p. 2 a 3
za 200 000 Kčs, v roce 1934 byly tyto budovy upraveny a dne 1. září 1934 zahájila dvoutřídní
školní expositura vyučování. Na základě rozhodnutí zemské školní rady došlo v roce 1945
k osamostatnění školy v Zelenči.
Ke dni 1. 1. 2018 zde žilo 3 205 obyvatel.
Pamětihodnosti:
- Mezi turistické zajímavosti obce Zeleneč patří kostrové pohřebiště zjištěné při hloubení rýh
pro výstavbu plynovodu v severní části Zelenče. Při záchranném archeologickém výzkumu
bylo v roce 1997 odkryto prvních 15 hrobů a následně v letech 2004–2005 při výstavbě
rodinných domů kolem 130 dalších archeologických objektů, z toho rovněž 114 kostrových
hrobů z raně středověkého období (10. – 11. století) a dva hroby kultury se šňůrovou
keramikou (cca kolem roku 2800 před Kristem), dále sídlištní objekty z doby bronzové a
železné.
- Při severním okraji obce Zeleneč při rozcestí na Svémyslice se nachází kamenný kříž
postavený roku 1820 na náklad obce a v obci samotné je pak zvonička s výklenkovou
kapličkou z roku 1863.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org , www.mistopisy.cz )
Všechny výše uvedené kulturně a historicky významné objekty jsou umístěny mimo zájmové
území ve značné vzdálenosti, nejbližší nemovitá kulturní památka je od záměru vzdálená cca
1500 m. Památky nebudou realizací záměru ovlivněny. V místě záměru nejsou předpokládány
archeologické nálezy. V případě nálezu bude postupováno podle zákona č. 20/1987, o
státní památkové péči.
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C.II. Charakteristika stavu složek životního prostředí a krajiny
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis
jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody,
půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví,
hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů:

C.II.1. Ovzduší a klima
Klimatické charakteristiky
Zájmové území se nachází v teplé klimatické oblasti T2.
Tab. 31 Klimatické oblasti
Charakteristiky klimatické oblasti

T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

- 2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 -19

Průměrná teplota v dubnu

8-9

Průměrná teplota v říjnu

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet dnů zamračených

40 – 50

Počet dnů jasných

120 – 140

Dosavadní výskyt a četnost klimatických a povětrnostních extrémů
Pro zhodnocení klimatického extrému je nutné znát průměrné charakteristiky v dané oblasti.
Obecné údaje pro danou oblast nebyly veřejně dostupné, proto pro přiblížení byly zvoleny údaje
pro stejnou klimatickou oblast T2 (Praha - Ruzyně). Meteorologické prvky jsou zde sledované od
roku 1946 a průměry jsou vypočteny z různě dlouhého období. Pro ilustraci budou vzaty
průměrná roční teplota vzduchu, průměrný roční srážkový úhrn a průměrný roční úhrn doby
trvání slunečního svitu za období 1981 – 2010. Průměrná roční teplota vzduchu (pTvz) byla
8,6 °C, průměrný roční srážkový úhrn (pSr) byl 500,7 mm a průměrný roční úhrn doby trvání
slunečního svitu (pSs) byl 1784,2 h. Zjištěné rekordní hodnoty jsou přehledně zobrazeny
v následující tabulce.
Tab. 32 Rekordní hodnoty vybraných meteorologických prvků – Praha - Ruzyně
nejnižší

rok

nejvyšší

rok

6,5 °C

1996

10,2 °C

2015

pSr

308,0 mm

2003

706,3 mm

1981

pSs

1333,0 h

1977

2187,2 h

2003

charakteristika
pTvz

Pro zhodnocení povětrnostních extrémů je nutné znát průměrné charakteristiky v dané oblasti.
Vítr je definován jako přemisťování vzduchu v horizontálním směru v závislosti na rozložení
atmosférického tlaku. V meteorologických stanicích se rychlost větru obvykle měří 10 m nad
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terénem. Průměrná rychlost větru v ČR se při zemském povrchu pohybuje většinou od 2 – 8 m/s
a zřídka převyšuje 15 m/s. Obrázek níž ilustrativně doplňuje průměrné rychlosti větru v ČR. Směr
větru udává převládající směr, odkud vítr vane. V mimotropických zeměpisných šířkách dochází
často k náhlým změnám směru a rychlosti větru, které jsou do značné míry způsobeny orografií
terénu. Průměrná rychlost větru v Praze - Ruzyni za období 1961 – 2017 byla 4,2 m/s. Rychlost
a směr větru v Zelenči je patrný z větrné růžice, která je součástí rozptylové studie (příloha č. 5).
Extrémních hodnot vítr dosahoval při rychlém postupu tlakové níže zvané Kyrill přes ČR, kdy se
pohyboval rychlostí 10 – 20 m/s, v nárazech 23 – 35 m/s, ve vyšších a exponovaných polohách
35 - 45 m/s. O rok později se ČR přehnal slabší nárazový vítr vyvolaný tlakovou níží Emma.
Extrémních hodnot vítr dosahoval také v roce 2015 v souvislosti s přechodem hluboké tlakové
níže Niklas s četnými dešťovými a sněhovými srážkami a nárazy větru kolem 20 – 30 m/s
a v roce 2017 v souvislosti s vichřicí, která byla vyvolaná tlakovou níží Herwart, s nárazy větru
25 – 35 m/s, v horách 30 – 45 m/s.
Na začátku roku 2020 se ČR prohnaly dvě silné vichřice – Sabine (max. rychlost větru v nárazech
a vyšších exponovaných místech až 55 m/s) a Julie (max. rychlost větru v nárazech a vyšších
exponovaných místech až 62 m/s).

Obr. 8 Průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m nad terénem
Mezi další klimatické extrémy lze zařadit i povodně. Druhá polovina 20. století byla na výskyt
velkých povodní poměrně chudá. Až v roce 1997 jsme zaznamenali rozsáhlou povodeň s
katastrofálními důsledky na Moravě a o pět let později v roce 2002 v Čechách. Vyhodnocení
příčin, průběhu a důsledků těchto povodní byla věnována mimořádná pozornost a jejich
hodnocení bylo provedeno formou komplexního projektu, jehož zpracování bylo uloženo Vládou
ČR. Obdobným způsobem byly vyhodnoceny i jarní povodně v roce 2006, přívalové povodně v
roce 2009 a dvě povodňové situace v roce 2010. Povodně v červnu 2013 se svým rozsahem,
intenzitou a důsledky řadí na třetí místo za povodně v červenci 1997 a srpnu 2002.
Stručný popis významných povodní:
•

Srpen 1997 - Rozsáhlé a dlouhotrvající deště zasáhly povodí většiny řek Moravy, Slezska
a severovýchodních Čech. Významněji bylo zasaženo horní povodí Labe, kde se hladiny
vodních toků zvedly o 1 – 2 m. Činností nádrží Labská a Les Království byly průtoky
z horního Labe výrazně zmenšeny, takže pod Hradcem Králové Labe kulminovalo při
500 m3.s-1, což odpovídá 20letému průtoku. Zájmové území nebylo zasaženo.
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

Červenec 1998 - Povodně zasáhly vodní toky ve Východních Čechách. Zájmové území
nebylo zasaženo.
Srpen 2002 - Povodně byly způsobeny postupem dvou výrazných tlakových níží a s nimi
spojených frontálních systémů přes střední Evropu v krátkém časovém odstupu za
sebou. Obě tlakové níže zasáhly území České republiky svým nejdeštivějším sektorem,
a to oblastí západně až severozápadně od středu tlakové níže. Nejvíce bylo zasaženo
povodí Vltavy a jižní Čechy. Zájmové území zasaženo nebylo.
Jaro 2006 – Povodně byly vázány na tání sněhu na konci března. Povodí Labe po soutok
s Vltavou byly zaznamenány kulminační průtoky odpovídající 20leté vodě. K rozvodnění
Labe nejvíce přispěly přítoky Labe od Metuje až po Doubravu. V Hořovicích bylo na
Červeném potoku zaznamenán zvýšený průtok odpovídající 2 - 5 leté vodě. Zájmové
území zasaženo nebylo.
Červen a červenec 2009 - Intenzivní bouřková činnost místy doprovázená prudkými lijáky
způsobila ojediněle na našem území přívalové povodně (Novojičínsko, Jesenicko,
Rychlebské hory, povodí Blanice a Volynky, Kamenice a dolní Ploučnice a Fulnek, Dolní
Bory - Oslava). Zájmové území nebylo zasaženo.
Květen, červen 2010 - V návaznosti na dvě srážkové epizody, které se vyskytly s
odstupem cca 10-ti dnů, byly na Moravě a ve Slezsku zaznamenány dvě povodňové vlny.
Zájmové území nebylo zasaženo.
Srpen 2010 – Srážky, které spadly v noci z 6. na 7. srpna a především 7. srpna na
Liberecku a Děčínsku způsobily extrémní povodně na všech vodních tocích v zasaženém
území. Na Liberecku byla nejvíce postižena povodí Lužické Nisy a Smědé. Zájmové
území nebylo zasaženo.
Červenec 2012 – Bleskové povodně zasáhly Klatovsko a západní Čechy. Zájmové území
nebylo zasaženo.
Červen 2013 – Vysoké srážkové plošné úhrny způsobily extrémní povodně hlavně v
povodí Labe a v povodí Dyje. V povodí Labe byla doba opakování kulminačních průtoků
v některých profilech až 100 let. Labe (v Jaroměři) dosáhlo 10-letého průtoku. Povodně
byly i v západních Čechách. Zájmové území nebylo zasaženo.
Květen 2018 - Bleskové lokální povodně způsobily škody v Karlovarském kraji. Zájmové
území nebylo zasaženo.

Prognózování dalšího vývoje změny klimatu
K přesnějšímu popisu vývoje teplotních (i srážkových poměrů), které jsou základními indikátory
změny klimatu, v posledních padesáti letech lze využít řady územních teplot, resp. srážek, které
jsou v současné době k dispozici od roku 1961. Územní teploty představují průměrné hodnoty
teploty redukované na jednotnou střední nadmořskou výšku a spolu s územními srážkami berou
v úvahu výsledky měření z celé národní staniční sítě (ČHMÚ), a proto dávají dostatečně
spolehlivý obraz o charakteru teplotního, resp. srážkového režimu na našem území.
K dokumentaci vývoje bylo použito porovnání středních hodnot obou indikátorů v obdobích
1961–1990 (standardní klimatologické období podle WMO, tzv. referenční období) a období
1991–2010.
Průměrná roční teplota se v posledních dvou desetiletích oproti standardnímu období zvýšila
o 0,8 °C, největší změny byly zaznamenány v červenci a srpnu, nejnižší v období září až listopad,
průměrné prosincové teploty v období 1991–2010 dokonce poklesly o 0,2 – 0,4 °C. V zimních
měsících jsou výkyvy průměrných teplot výraznější, v letních měsících nižší.
V uplynulých padesáti letech se průměrná roční teplota na našem území zvyšuje přibližně
o 0,3 °C za 10 let bez výrazných rozdílů mezi jednotlivými ročními obdobími. Výjimkou je podzim,
kdy je na celém území nárůst teploty pouze třetinový. V letních měsících se nepatrně rychleji
otepluje území Moravy, v ostatních měsících (zejména na přelomu zimy a jara) území Čech.
Od počátku 90. let minulého století lze zaznamenat velmi mírný nárůst ročního úhrnu srážek.
Pokles srážkových úhrnů ve druhé polovině jara a na začátku léta (duben až červen) je
vyrovnáván zvýšením úhrnů ve druhé polovině zimy (zejména březen) a zejména v červenci,
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resp. na počátku srpna; změny srážkových úhrnů se projevují pouze v řádu jednotek procent.
Hlavní rysy ročního chodu srážek v posledních padesáti letech však zůstávají zachovány.
Na našem území nedochází ke statisticky významným změnám v průměrných počtech dní se
srážkovými úhrny nad určitou hranicí. Srážkové dny s úhrny srážek ≥ 5 mm a ≥ 10 mm se
vyskytují v ČR v průběhu celého roku a jejich měsíční počty odpovídají ročnímu chodu srážek –
nejčetnější výskyty jsou zaznamenány v létě, nejnižší v zimě. Dny se srážkovým
úhrnem ≥ 20 mm se vyskytují převážně v teplé polovině roku, jejich výskyt v chladném období je
zcela ojedinělý.
V souvislosti se změnou teplotního režimu dochází rovněž k postupnému zvyšování průměrného
počtu dní s vysokými teplotami a ke snižování průměrného počtu dní s nízkými teplotami.
Průměrný počet letních dní během roku na celém území ČR se oproti standardnímu období zvýšil
o 13, tropických dní o 6; naopak došlo k poklesu průměrného počtu mrazových (o 8) a ledových
dní (o 3 dny).
Změny maximálních denních teplot, počtů dní s extrémními teplotami a střídání extrémně
teplých, resp. chladných období jsou zejména v letním období statisticky významná.
Výsledky simulací modelem ALADIN-CLIMATE/CZ naznačují, že průměrné teploty do konce třetí
dekády tohoto století by se ve scénáři A1B v porovnání s obdobím 1961–1990 zvýšily. Trend
zjištěného zvýšení průměrných ročních teplot (0,24 °C/10 let) odpovídá globálním hodnotám
i hodnotám uváděným pro Evropu (0,2 °C/10 let). Zvýšení teploty dobře ilustruje obrázek níž.

Obr. 9 Průměrná teplota vzduchu na území ČR za období 1961-1990 (vlevo) a odhad průměrné
roční teploty vzduchu za období 2010-2039 (vpravo)
Podobně jako změny průměrných teplot se budou zřejmě měnit i maximální a minimální teploty.
Maxima teplot budou mít tendenci ke zřetelnějšímu zvyšování v zimě a v létě, minima zejména
v létě, částečně i na podzim a v zimě.
Simulované změny srážkových úhrnů naznačují možnost mírného nárůstu ročních úhrnů (v
průměru o cca 4 % proti období 1961–1990), vyšších v zimních a jarních, nižších v letních a
podzimních měsících.
Vývojové trendy klimatologických charakteristik a častější výskyt extrémních projevů počasí se
už v současnosti projevují na změnách vodního režimu, v zemědělství a lesnictví a částečně
ovlivňují i zdravotní stav obyvatelstva. I v krátkodobém výhledu lze očekávat další zvyšování
zejména negativního působení na jednotlivé složky přírodního prostředí a relativně nově je třeba
počítat rovněž s dopady na energetický sektor, rekreační možnosti a turistický ruch, i celkovou
životní pohodu obyvatelstva, zvláště ve větších sídelních aglomeracích. V tomto odstavci se
zaměříme zvláště na dopady, které přicházejí v úvahu do období kolem roku 2030.
Celkové zvýšení teplot se projeví zejména v osídlených a zastavěných územích na vnitřním
mikroklimatu měst. Tzv. „tepelný ostrov města“ se zvýší a zvýšená teplota pak způsobí vysychání
povrchových a podpovrchových vod. Podpoří tak neschopnost přeschlých půd pojmout velké
objemy jednorázových srážek a umožní rychlejší odtok srážkových vod z území, příp. i poškození
dopravní infrastruktury.
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Další vývoj klimatické změny ovlivní biologickou rozmanitost od jednotlivých genů, až po celou
krajinu. Mezi nejvíce zranitelné ekosystémy u nás patří horské ekosystémy a ekosystémy tvořené
zbytky původních travinných porostů. Změny se nejvíce projeví v ekosystémech nad posouvající
se horní hranicí lesa, kde zranitelnost umocňuje jejich relativně malá rozloha. Nejvíce ohroženy
budou druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, které jsou úzce vázané na
specifická stanoviště. Naopak typicky teplomilné druhy mohou osídlit většinu našeho území.
Dle klimatických modelů lze očekávat v období 2015-2039 zvýšení počtu horkých vln o 1 až 2, v
období 2040-2060 až o 2 až 4. Horkou vlnou rozumíme zpravidla vícedenní období letních veder
(často se jako hranice uvažuje 30 °C a více). V historickém období 1971-2000 se na území Česka
objevují 1 až 2 vlny za rok. Celkově je výraznější nárůst výskytu horkých vln patrný v nižších
polohách Moravy a Slezska, částečně i na severovýchodě a jihovýchodě Čech.
Srážky, relativní vlhkost, rychlost větru a doba trvání slunečního svitu. Pro všechny tyto prvky
ukazují modelové výsledky na nevýrazné změny. Výjimkou je množství sněhu, kde modelové
simulace ukazují na jeho významné snížení, zejména v horských regionech.
Imisní situace
Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Imisní situaci lze odvodit z
údajů reprezentativních pozaďových měřících stanic. Ke dni zpracování (září 2019, aktualizace
březen 2020) byla na www.chmi.cz dostupná kompletní tabelární data k daným stanicím za rok
2019.
Přehled stanic na sledování kvality ovzduší pozorovací sítě Českého hydrometeorologického
ústavu, které jsou provozovány v regionu:
•

Ondřejov – ISKO 1108, ve vzdálenosti cca 28 km, měřené veličiny jsou tyto: O 3, stanice
pozaďová venkovská, reprezentativnost 4 - 50 km, automatizovaný měřící program

•

Rožďalovice - Ruská – ISKO 2056, ve vzdálenosti cca 40 km, měřené veličiny jsou tyto:
NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5, SO2, stanice pozaďová venkovská, reprezentativnost 4 – 50
km, automatizovaný měřící program

•

Mladá Boleslav – ISKO 1437, ve vzdálenosti cca 35 km, měřené veličiny jsou tyto: NO,
NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, stanice pozaďová městská, reprezentativnost 4 - 50 km,
automatizovaný měřící program
Další stanice jsou mimo dosah reprezentativnosti, proto nebyly zahrnuty do stanovení imisního
pozadí lokality.
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Obr. 10 Vymezení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí
přízemního ozonu za rok 2018
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.p
df)
Dále byl proveden odečet z map průměrných hodnot (1 km x 1 km) za roky 2014 až 2018
(www.chmi.cz), pro danou lokalitu to jsou následující hodnoty:
• Roční průměr NO2 µg/m3
14,1
3
• Roční průměr PM10 µg/m
23,5
• PM2,5 roční průměr µg/m3
17,5
• Benzen roční průměr µg/m3
1,1
3
• Benzo(a)pyren roční průměr ng/m
1,0
• Arsen roční průměr ng/m3
1,6
• Olovo roční průměr ng/m3
6,1
3
• Nikl roční průměr ng/m
0,7
• Kadmium roční průměr ng/m3
0,5
• Nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10 µg/m3 41,3
• Nejvyšší 24 hod. koncentrace SO2 µg/m3 11,9

C.II.2. Voda
Základní popis území
Číslo hydrologického povodí IV řádu:
1-05-04-0020-0-00
Dílčí povodí:
Zelenečský potok ID 112710000100
Útvar povrchových vod:
HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava
Útvar podzemních vod:
45100 Křída severně od Prahy
Hydrogeologický rajón – základní:
4510 Křída severně od Prahy
Vodní tok Zelenečský potok je levostranným přítokem Labe. Délka toku je 7,3 km a vodní tok
není zařazen v kategorii významný. Stav vodního útvaru není znám.
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Číslo hydrologického povodí IV řádu:
1-04-07-0620-0-00
Dílčí povodí:
Čelákovický potok ID 110700000100
Útvar povrchových vod:
HSL_1680 Labe od toku Mrlina po tok Jizera
Útvar podzemních vod:
45100 Křída severně od Prahy
Hydrogeologický rajón – základní:
4510 Křída severně od Prahy
Vodní tok Čelákovický potok je levostranným přítokem Labe. Délka toku je 9 km a vodní tok není
zařazen v kategorii významný. Stav vodního útvaru není znám.
Vodním recipientem zájmového území je Labe s celkovou délkou 1094 km (v Čechách
370,74 km) a povodím 148 268 km2 (v Čechách 49 933 km2). Labe pramení v nadmořské výšce
1387 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod
Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Nejvýznamnější levostranné
přítoky Labe v Čechách jsou Bílé Labe, Malé Labe, Úpa, Metuje, Orlice, Biřička, Loučná,
Chrudimka, Bylanka, Švarcava, Doubrava, Vltava, Ohře, Modla a Bílina. Nejvýznamnější
pravostranné přítoky Labe v Čechách jsou Bačovka, Cidlina, Mrlina, Vlkava, Mlynařice, Jizera,
Pšovka. Liběchovka, Ritina, Ploučnice a Kamenice. Na Labi se nachází dvě přehrady a velké
množství jezů a zdymadel. (zdroj https://cs.wikipedia.org ).
Záměr se nachází mimo záplavová území.
Záměr se nachází ve zranitelné oblasti.
Záměr neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů.
Hydrogeologie
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického rajonu 4510 Křída severně od Prahy. Rajón
zahrnuje plochu levostranných přítoků Labe mezi tokem Labe a výchozy turonského kolektoru
rajónu „4521 Křída Košáteckého potoka“ mezi Starou Boleslaví a Mělníkem. V rajónu je
nesouvisle vyvinut jeden samostatný kolektor podzemní vody křídové pánve. Tento bazální
kolektor A je vázán na psamity a aleurity cenomanského stáří. V nadloží kolektoru je lokálně
vyvinut izolátor spodnoturonského stáří, místně s omezenou funkcí. Hranice rajónu je na jihu
totožná s výchozy kolektoru. Na severu je omezena výchozy turonského kolektoru v rajónu 4521.
Na severozápadě je hranice tvořena stykem s kvartérními sedimenty na levém břehu Vltavy.
Propustnost kolektoru A je průlinově puklinová a oběh podzemní vody není výrazně ovlivněn
tektonickými prvky. Infiltrační plochy leží na ploše rajónu na levém břehu Labe a dotace kolektoru
se děje prostřednictvím polopropustných poloh nadložního izolátoru. Infiltrační plochy na pravém
břehu leží mimo území rajónu. Podzemní vody kolektoru se odvodňují prostřednictvím
kvarterních sedimentů do místních a hlavní erozní báze.
Hydrogeologické poměry v dané oblasti jsou patrné z obrázku níž.
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Obr. 11 Hydrogeologické poměry okolo záměru (http://mapy.geology.cz)
Pro zhodnocení kvality podzemní vody v místě záměru byla zakoupena hydrogeologická sonda
(ID 600419) dne 28.1.2019 umístěná uprostřed plochy záměru.
Při terénních pracích byla zjištěna ustálená hladina podzemní vody v hloubce 1,90 m pod
terénem. Vzhledem k charakteru prostředí lze usuzovat, že hladina podzemní vody bude spíše
volná.
Základní informace o vrtu jsou uvedené v příloze č.12.

C.II.3. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologie
Zájmové území je situováno v středočeské podsoustavě České tabule, celku Středolabská
tabule, podcelku Českobrodská tabule, okrsku Čakovická tabule.
(zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/ )
Geologie
Území se nachází v oblasti Českobrodské tabule, která se sklání od jihu k severu. V
severozápadní části ji tvoří členitý reliéf Kojetické pahorkatiny zpestřený vypreparovanými suky
a hřbety barrandienského směru na exhumovaném předkřídovém povrchu a ojedinělými
neovulaknickými suky (např. PR Kopeč). Relativně monotónní reliéf plošin ukloněných k SV
představuje Čakovická tabule (zde se nachází plocha záměru), v povodí Šembery Bylanská
pahorkatina, na levém břehu Labe Kolínská tabule a východně od kouřimského zlomu Malotická
tabule. Na slínovcích zakrývajících svory, ruly a amfibolity kutnohorského krystalinika je
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Kouřimská plošina s typickými hlubokými epigenetickými údolími v povodí Výrovky. (Zdroj:
https://geography.upol.cz)
Chronostatigrafie lokality budoucího záměru:
Eratém:
mezozoikum
Útvar:
křída
Oddělení:
křída svrchní
Typ horniny: sediment zpevněný
Hornina:
písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)
Popis:
Zrnitost:
Eratém:
Útvar:
Oddělení:
Typ horniny:
Hornina:
Popis:
Zrnitost:

kenozoikum
kvartér
pleistocén
sediment nezpevněný
spraš a sprašová hlína
-

Eratém:
Útvar:
Oddělení:
Typ horniny:
Hornina:
Popis:
Zrnitost:

kenozoikum
kvartér
holocén
sediment nezpevněný
nivní a smíšený sediment
-

Eratém:
Útvar:
Oddělení:
Typ horniny:
Hornina:
Popis:
Zrnitost:

mezozoikum
křída
křída svrchní
sediment zpevněný
pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické
-

Eratém:
Útvar:
Oddělení:
Typ horniny:
Hornina:
Popis:
Zrnitost:

kenozoikum
kvartér
sediment nezpevněný
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
-
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Obr. 12 Geologické poměry v dané oblasti

C.II.4. Půda
Záměr je navržen na pozemcích ZPF, taxativní výčet p.č. je uveden v kap. B.II.1. Půda.
Pozemky jsou s třídou ochrany I., II., III. a IV. V místě záměru se jedná především o rendziny,
pararendziny převážně na rovině nebo úplné rovině, se všemi možnými expozicemi a celkovým
obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v teplém, mírně suchém
klimatickém regionu a málo produkční. Dále zde vyskytují černozemě převážně na mírných
svazích, se všemi možnými expozicemi a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v
teplém, mírně suchém klimatickém regionu a produkční. Půdy v blízkosti jsou podrobně
zobrazeny na obrázku níž. Ostatní dotčené parcely nepatří pod ochranu ZPF.
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Obr. 13 Typy půd v dané oblasti
Zhodnocení mocnosti orniční vrstvy
Zhodnocení mocnosti orniční vrstvy bylo provedeno na základě inženýrsko – geologických sond
KS 13 až KS X5, která jsou umístěné uprostřed plochy záměru.
Ornice má mocnost cca 25 - 50 cm. Kompletní půdní stratifikace je uvedena v příloze č. 13.
Stávající ornice bude sejmuta a následně využita z části v místě stavby k sadovým úpravám,
k ozelenění kolem komunikací a zbytek bude předán ke zlepšení půdní úrodnosti.
Záměr je navržen na pozemcích se zemědělskou půdou s devíti kódy BPEJ – 20110, 21911,
22011, 20300, 21901, 20100, 22001, 20200, 23001. Realizací záměru budou dotčeny půdy
s různými produkčními schopnostmi (I. – IV. tř. ochrany). Využití zemědělských pozemků pro
výstavbu je v souladu s územním plánem obce, je však nezbytné provést všechna opatření
k zachování orniční a podorniční vrstvy.
Popis BPEJ:
1. číslice určuje příslušnost ke klimatickému regionu
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
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expozice

0

0 - 3, rovina

všesměrná

1

3 - 7, mírný svah

všesměrná

2

3 - 7, mírný svah

jih

3

3 - 7, mírný svah

sever

4

7 -12, střední svah

jih (JZ-JV)

5

7 - 12, střední svah

sever (SZ-SV)

6

12 - 17, výrazný svah

jih (JZ-JV)
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svažitost

expozice

7

12 - 17, výrazný svah

sever (SZ-SV)

8

17 - 25 příkrý svah až sráz

jih (JZ-JV)

9

17 - 25 příkrý svah až sráz

sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
hloubka *)

skeletovitost
0

žádná

hluboká

1

žádná až slabá

hluboká až středně hluboká

2

slabá

hluboká

3

střední

hluboká

4

střední

hluboká až středně hluboká

5

slabá

mělká

6

střední

mělká

7

žádná až slabá

hluboká až středně hluboká

8

střední až silná

hluboká až mělká

9

žádná až silná

hluboká až mělká

vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí

*)

Radon
Radonový index je nízký.

C.II.5. Fauna a flora
Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion, a to zejména Melampyro
nemorosi-Carpinetum betuli, na těžších podmáčených půdách charakteristicky i Tilio cordataeBetuletum pendulae. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentillo albae Quercetum). Buk je
zastoupen pouze fragmentárně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy,
zastoupené nejspíše asociacemi Pruno padi-Fraxinetum excelsioris, Stellario nemorum-Alnetum
glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum excelsioris. Bažinné olšiny (Carici elongatae-Alnetum
glutinosae a Carici acutiformis-Alnetum glutinosae) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených
místech skalek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí.
Polopřirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na
vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion palustris i Molinion
caeruleae, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion canescenti-nigrae; na ně
navazovaly zřejmě i fragmenty porostů svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se
uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion
pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion
valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Berberidion.
Flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní
prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd,
exklávní prvky jsou výjimečné. Běžnou hájovou flóru reprezentuje např. sasanka pryskyřníkovitá
(Anemone ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, zčásti i kontinentálně laděné,
např. srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex
umbrosa), přeslička největší (Equisetum telmateia), v minulosti nezřídka
i hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou vzácné typy se západní
tendencí, např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hojnější s tendencí kontinentální, např.
koniklec luční (Pulsatilla pratensis), křivatec český (Gagea bohemica), kostřava walliská
(Festuca valesiaca), oman německý (Inula germanica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k.
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vláskovitý (S. capillata), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) a ostřice nízká (Carex humilis).
Především v Klánovickém lese je pozoruhodný výskyt druhů vyšších poloh, mezi nimiž jsou prvky
subatlantské, např. prha arnika (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), i druhy
boreokontinentální. K nim v minulosti náležela ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o.
Hartmanova (C.hartmanii), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pozoruhodný byl i výskyt zvonečníku hlavatého (Phyteuma
orbiculare), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), upolínu nejvyššího (Trollius altissimus)
a dalších, dnes většinou rovněž vymizelých.
Fauna bioregionu je silně antropogenně ochuzená. Převládá otevřená kulturní step (havran
polní), do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermofilních společenstev (z měkkýšů např.
trojzubka stepní). Do lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají např. slimáčník táhlý,
břehovými porosty podél vod moudivláček lužní. Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a
menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i
stojaté vody rybníků a malých nádrží s typickou faunou (zdroj Culek).
Významné druhy
Ptáci: břehule říční (Riparia riparia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus
frugilegus).
Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina),
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
Měkkýši: suchomilka obecná (Xerolenta obvia), suchorypka rýhovaná (Helicopsis striata),
trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáčník táhlý (Semilimax semilimax).
Hmyz: kobylka tečkovaná (Leptophyes punctatissima) (zdroj Culek).
Součástí dokumentace je Biologické hodnocení (příloha č. 8), kde se ohledně flóry uvádí:
„Lokalita Mstětice - Zeleneč se nachází v nadmořské výšce zhruba 250 m n. m. Zájmový
pozemek je protáhlého tvaru ve směru sever – jih a je lemován Zelenečským potokem na severu
a západu, železnicí na jihu a na východě silniční komunikací.
Většinu plochy tvoří polní pozemky – agrocenóza, přičemž v roce 2019 byla dominantní plodinou
pšenice. Tyto plochy doplňují polní plevele a rumiště. Dále jsou zde přítomné vodní toky s nivním
společenstvem. Z nepolních ploch zkoumané ploše dominuje les o ploše 3 ha.
Jedná se o celkem kvalitní sekundární listnatý les, ve kterém dominují javor mléč, javor klen a
lípa srdčitá. Dále tu můžeme nalézt jasan ztepilý, ojediněle pak jírovec a borovici lesní. Na okraji
lesa při cestě rostou i dva invazní druhy. Na západním konci je to trnovník akát a na východním,
javor jasanolistý.
Keřové patro uvnitř porostu je zastoupeno především brslenem evropským, ptačím zobem a
hlohem jednosemenným. Na okraji lesa podél cesty pak z keřů můžeme nalézt například zimolez,
pámelník, šeřík nebo šípek. Pámelník bílý je dalším zástupcem invazních druhů.
Bylinnému patru uvnitř lesa v některých částech dominuje rozrazil břečťanolistý, hojně se zde
vyskytuje i invazní netýkavka nedůtklivá a malá, svízel přítula a kuklík městský. Při okraji lesa u
cesty můžeme opět nalézt i další druhy, například kopřivu, pelyněk, zemědým, diviznu. Uvnitř
porostu se nachází i několik spadlých kmenů a doupných stromů.
Oba vodní toky (Zelenečský a Čelákovický potok) se nenachází v dobrém ekologickém stavu.
Oživení vodních toků je nízké a to z několika důvodů:
a) Vodní toky jsou upravené s narovnanými koryty.
b) Vodní režim je narušený. Zelenečský potok teče částečně po povrchu, částečně se
v průběhu ztrácí nebo je zatrubněný.
c) Podél vodních toků se nachází invazní druhy – javor jasanolistý, pámelník bílý, trnovník
akát a zejména bolševník velkolepý, který se vyskytuje podél celého koryta Zelenečského
potoka.
d) Větší část je zarostlá vegetací – vrby, rákos, chrastice atd.
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Na lokalitě se podél cyklostezky (západně od lesa) nachází řada vzrostlých stromů, které
přechází v mladou výsadbu dubů letních. Tato výsadba se nachází pravděpodobně již za hranicí
výstavby“
V biologickém hodnocení je popsán i stav místní fauny:
„Na lokalitě byly pozorovány 3 druhů motýlů, které patří mezi hojné. Bělásek řepkový (Pieris
napi), bělásek řepový (Pieris rapae) a okáč bojínkový (Melanargia galathea).
Jedná se o druhy, které osídlují extenzívně obhospodařované louky, okraje polí, souvislejší
křovinaté porosty, řídké světlé lesy a lesní louky. Osídlují i druhotná antropogenní stanoviště jako
železniční náspy a zářezy silnic apod.
Na severní části Zelenečského potoka byl pozorován jeden druh vážky šidélko ozdobné
(Coenagrion ornatum). Jedná se o méně hojný druh, který žije výhradně u malých potoků, struh
a kanálů v nezalesněné zemědělské krajině nebo na hnědouhelných výsypkách. Preferuje úseky
s pestrou vegetací, vyhýbá se úsekům zarostlých rákosem nebo dřevinami.
Na lokalitě byl pozorován z dalších významných druhů pouze čmelák Bombus sp. Na lokalitě se
pravděpodobně vyskytují hnízda, nicméně při dosavadních šetřeních zatím žádné konkrétní
hnízdo nalezeno nebylo.
V roce 2019 nebyl na hodnocené a kontrolní lokalitě pozorován žádný druh třídy plazů nebo
obojživelníků.
V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 31 druhů ptáků, z toho 3 druhy náleží dle
současné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., vyhl. č. 395/1992 Sb.) mezi druhy zvláště chráněné.
Jedná se o celkem běžné a druhově spíš méně pestré společenstvo ptáků vázané na polní
ekosystém, rozptýlenou zeleň a okraje lesů.
Největší druhová pestrost byla zaznamenána na kontrolní lokalitě v nivě Zelenečského potoka.
Na dotčené lokalitě jde o lesní biotop a skupinu stromů v okolí Čelákovického potoka. Na dotčené
lokalitě byly zaznamenány 2 zvláště chráněné druhy – koroptev polní a vlaštovka obecná. Na
referenční lokalitě byl pozorován jeden druh – slavík obecný.
Během 3 dnů byla zkoumána přítomnost křečka polního na lokalitě, který se tu v letech
2011 – 2016 nacházel. Vzhledem k tomu, že na pozemcích je pěstována pšenice nastaly by
optimální podmínky pro průzkum až po sklizni. Na druhou stranu byla k dispozici poměrně přesná
místa nálezů a z tohoto důvodu mohl být průzkum lokality cíleně proveden již v době vegetace
v zapojeném porostu. Průzkum byl prováděn na poli cca do 100 m od okraje silnice, kolem cesty
a také za cestou poblíž golfového areálu. Dále byly náhodně vybrány další plochy v rámci celé
lokality. Na lokalitě ani v okolí ovšem nebyl nalezen ani jeden exemplář stejně tak žádná
z pobytových stop – zejména přítomnost nor.
Přímo na celém území bylo sledováno několik druhů savců (prase, rejsek, srnec a zajíc). Na
sledované lokalitě byly pozorovány 3 druhy (srnec, zajíc a rejsek). Všechny pozorované druhy
patří mezi hojné.“
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.8.

C.II.6. Ostatní charakteristiky
Krajina a krajinný ráz
Při hodnocení krajinného rázu a zásahu do něj posuzujeme každé umístění stavby jako viditelný
zásah. Každá stavba se nějakým způsobem projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových nebo
blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby.
Záměr výstavby sídla „Nový Zeleneč“ je navržen v katastrálním území Mstětice na západním
okraji stejnojmenné místní části obce Zeleneč (v nadmořské výšce cca 240 m n.m.) mimo
obytnou zástavbu na stávajících polích. Záměr je z východu lemován silnicí II/101, za kterou se
nachází průmyslová oblast s areálem spol. ČEPRO a golfové hřiště. Ze severu je plocha záměru
vymezena Zelenečským potokem, za kterým se nacházejí zemědělské pozemky. Na horizontu
je patrna průmyslová a obytná zástavba obce Zápy. Na západní straně se vedle plochy záměru
nalézají zemědělské pozemky na horizontu lemované liniovou vegetací Zelenečského potoka.
Na jihu tvoří hranici záměru Čelákovický potok, pohledovou dominantou zde je zejména budova
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Vědecko – technického parku, nachází se zde několik dalších budov umístěných ve vzrostlé
vegetaci. Za těmito prvky se nachází železniční trať. V pozadí jsou patrny některé průmyslové
objekty obce Jirny. Přímé pohledy budou z blízké silniční komunikace II/101 a okolní zástavby,
některé prvky nového sídla bude pravděpodobně možné zahlédnout i z okolních obcí (zdroj
terénní průzkum).
Realizací záměru koncepční bytové výstavby dojde k zatraktivnění stávajících monotónních
zemědělských ploch s nízkou krajinářskou hodnotou. Součástí bude i citlivá a uvážená výsadba
zeleně (solitérní, liniové, parkové úpravy …). V projektu není uvažováno s výškovými budovami
a prvky, které by se svým charakterem vymykaly běžným krajinářským zvyklostem v okolí
záměru.
Lze konstatovat, že původní krajinný ráz daného území nebude negativně ovlivněn, právě
naopak urbanisticky promyšlený návrh nové bytové výstavby dává předpoklad zlepšení
krajinného rázu území. Nově navrhované sídelní plochy jsou zahrnuty v územním plánu obce
(viz příloha č. 9).
Součástí dokumentace EIA je hodnocení krajinného rázu (příloha č. 15) v jehož závěru se uvádí:
1.
„Krajina v dotčeném krajinném prostoru, který byl předmětem hodnocení, neobsahuje
jedinečné přírodní, kulturní a historické či estetické hodnoty, které by daný záměr svým
působením setřel nebo vážně narušil. Jedná se o monotónní krajinu, která je dnes využívána pro
intenzivní zemědělskou výrobu. Z krajiny byla vymazána její paměť a působí neútulným až
odosobněným dojmem. Krajina v dotčeném prostoru postrádá jistou míru malebnosti, zejména
absentují jakékoliv přírodní prvky drobné krajinné mozaiky (remízy, meze, roztroušená zeleň).
Z hlediska narušení nebo omezení přírodních znaků v dotčeném krajinném prostoru dojde ke
snížení podílu orné půdy pod zastavěnou plochou a mírnému narušení reliéfu krajiny. Celkové
hodnocení vlivu na přírodní charakteristiku se pohybuje na nejnižší úrovni ovlivnění žádný –
slabý. Realizovaným záměrem nedojde k narušení žádného CHKO nebo ÚSES, neboť se v
místě výstavby nevyskytují. Z hlediska narušení prvků VKP: Dotčené významné krajinné prvky
budou víceméně zachovány a doplněny. Projekt počítá s jejich revitalizací a rozšířením tak, aby
se staly lokální sítí ÚSES. Výsledný dojem bude po realizaci výstavby pozitivní, přestože se
budou nacházet na okraji nebo uprostřed zástavby. Z hlediska narušení kulturních dominant:
Nedojde k narušení, neboť kulturní dominanty se v nejbližším okolí zasaženém stavbou se
nenachází. Z hlediska narušení kulturních a historických znaků tedy nedojde k negativnímu
ovlivnění. Harmonické vztahy v DoKP jsou narušené intenzivní zemědělskou výrobou
a průmyslovými stavbami. Krajina v DoKP působí hrubozrnně a monotónně. Stavba tento stav
částečně zhorší, ale výsadbami, terénními úpravami a revitalizacemi krajiny vliv v konečném
důsledku minimalizuje. Na základě těchto závěrů je možné takovou stavbu ve zdejším krajinném
prostoru akceptovat.“
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C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
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:
V blízkosti záměru je v databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) evidovaná
jedna stará ekologická zátěž. Jedná se o lokalitu „Mstětice – Čepro“, typ kontaminantu: nepolární
extrahovatelné látky. Lokalita se nachází cca 500 m východním směrem od záměru.
V roce 2017 bylo zájmové území zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ukazateli
PM10 (denní průměr), PM2,5 (roční průměr), arzen, benzo(a)pyren a přízemní ozon. V zóně
„Střední Čechy“ byl cílový imisní limit (PM10 > 50 µ.m-3) pro nejvyšší 24h koncentraci PM10
překročen na 2,94 % území zóny. Roční průměrná koncentrace PM2,5 byla v zóně „Střední
Čechy“ překročena na 0,05 % území zóny. Roční průměrná koncentrace arzenu (As) byla v zóně
„Střední Čechy“ překročena na 0,01 % území zóny. Roční průměrná koncentrace
benzo[a]pyrenu byla v zóně „Střední Čechy“ překročena na 31,68 % území zóny. Maximální
koncentrace přízemního ozonu (maximální denní 8h klouzavý průměr) byla v zóně „Střední
Čechy“ překročena na 14,0 % území zóny.
Z hlediska hlukové situace je území významněji zatíženo hlukem ze silniční dopravy (dálnice
D10 a D11), hlukem z provozu hal a lokální dopravou.
Míra vlivu člověka na změnu klimatu je stále upřesňována a současné vědecké poznatky s velkou
mírou jistoty připisují lidské činnosti nadpoloviční podíl na změnách klimatického systému Země.
Změnou klimatu je ohroženo fungování jak přírodních společenství včetně krajinných složek, tak
samozřejmě i společenství lidské. Pochopit a předpovědět její vývoj a dopady je vzhledem ke
komplikovaným zpětným vazbám v celém klimatickém systému značně obtížné. Pro tento účel
jsou vyvíjeny složité předpovědní klimatické modely, které se zaměřují na prognózu různých
scénářů budoucího vývoje změny klimatu. Zatím poslední, Pátá hodnotící zpráva z roku 2014,
přinesla následující klíčové závěry:
• změna klimatu již probíhá (90% pravděpodobnost) a činnost člověka se na ní podílí z více
než 50 %;
• každé z posledních tří desetiletí bylo v blízkosti zemského povrchu teplejší než kterékoliv
předchozí desetiletí od roku 1850 a průměrná kombinovaná teplota souše a oceánu vzrostla
mezi roky o 1880‐2012 o téměř 0,85°C;
• zhruba 78 % celkového nárůstu emisí skleníkových plynů mezi roky 1970‐2010 činí emise
CO2 ze spalování fosilních paliv a z průmyslových procesů;
• emise rostou především kvůli ekonomickému a populačnímu růstu;
• bez přijetí nových opatření ke snižování emisí skleníkových plynů se předpokládá nárůst
průměrné globální teploty do roku 2100 o 3,7 až 4,8 °C oproti předindustriální úrovni;
• nárůst emisí skleníkových plynů mezi lety 2000 a 2010 přímo pochází z dodávek energie
(47 %), z průmyslu (30 %), z dopravy (11 %) a sektoru budov (3 %);
• udržení nárůstu globální průměrné teploty pod hranicí 2 °C do konce století (odpovídá úrovni
koncentrace CO2ekv. v atmosféře okolo 450 ppm) vyžaduje významná snížení
antropogenních emisí skleníkových plynů kolem poloviny století, a to rozsáhlou změnou
energetických systémů a využití půdy;
• odhady celkových ekonomických nákladů na snižování emisí skleníkových plynů výrazně
kolísají a závisí na typu a předpokladech použitého modelu stejně jako na specifikaci
scénářů, a to včetně popisu technologií a načasování.
Zájmové území je odvodňováno vodními toky Čelákovický a Zelenečský potok. Kvalita vodních
toků není pravidelně sledována a hodnocena.
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického rajonu 4510 Křída severně od Prahy. Rajón
zahrnuje plochu levostranných přítoků Labe mezi tokem Labe a výchozy turonského kolektoru
rajónu „4521 Křída Košáteckého potoka“ mezi Starou Boleslaví a Mělníkem. V rajónu je
nesouvisle vyvinut jeden samostatný kolektor podzemní vody křídové pánve. Kvantitativní stav
vodního útvaru (základní vrtsva) je dobrý, chemický stav - není dosaženo dobrého stavu.
Posuzované území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani
neprochází ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů.
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Zájmové území je situováno ve středočeské podsoustavě České tabule, celku Středolabská
tabule, podcelku Českobrodská tabule, okrsku Čakovická tabule. Území se nachází v oblasti
Českobrodské tabule, která se sklání od jihu k severu. V severozápadní části ji tvoří členitý reliéf
Kojetické pahorkatiny zpestřený vypreparovanými suky a hřbety barrandienského směru na
exhumovaném předkřídovém povrchu a ojedinělými neovulaknickými suky (např. PR Kopeč).
Relativně monotónní reliéf plošin ukloněných k SV představuje Čakovická tabule (zde se nachází
plocha záměru), v povodí Šembery Bylanská pahorkatina, na levém břehu Labe Kolínská tabule
a východně od kouřimského zlomu Malotická tabule. Na slínovcích zakrývajících svory, ruly
a amfibolity kutnohorského krystalinika je Kouřimská plošina s typickými hlubokými
epigenetickými údolími v povodí Výrovky.
V místě záměru se jedná především o rendziny, pararendziny převážně na rovině nebo úplné
rovině, se všemi možnými expozicemi a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až
středně hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a málo produkční. Dále zde
vyskytují černozemě převážně na mírných svazích, se všemi možnými expozicemi a celkovým
obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a
produkční.
Na orné půdě se převážně pěstují obiloviny, celá plocha záměru je intenzivně využívaná mimo
lesních pozemků, do kterých nebude zasahováno.
Podle biogeografického členění patří území do provincie Středoevropských listnatých lesů,
podprovincie Hercynské, bioregionu č. 1.5 Českobrodský (Culek a kol. 1995). Bioregion tvoří
plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních
doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními
společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně, v
jihozápadní části je již biota 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně. Biodiversita je
podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky.
Nereprezentativní součástí jsou vysoké kopce u Kutné Hory a přechodný pás k
Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě.
Bioregion je z naprosté většiny intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde zachovaly
unikátní komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec) i slabě
teplomilná travnatobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích.
Zájmová lokalita je tvořena zejména zemědělskými pozemky, dále se zde nalézají vodní plochy
a uprostřed záměru les. Na polích probíhalo minimálně 15 let pěstování rostlinných monokultur.
V místě záměru se nevyskytují zvláště chráněná území, dálkový migrační koridor nebo migračně
významné území, nevyskytují se zde ani tůňky. Dle urbanistické studie se zde nachází mokřad,
komplexní biologické hodnocení však existenci mokřadu neprokázalo. Potenciálně
nejhodnotnější přírodní stanoviště se nachází v místech lesa uprostřed plochy záměru a v okolí
místních vodotečí. Les je však součástí krajinářské koncepce výstavby záměru, takže nebude
kácen a nedojde k jeho významnému ovlivnění. Na stanovištích v okolí Čelákovického
a Zelenečského potoka nebyl biologickým hodnocením prokázán dobrý biologický stav. Na
základě těchto a dalších skutečností, je v závěru biologického hodnocení konstatováno, že
realizací záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění místních biotopů (při realizaci
vhodných opatření dojde u některých biotopů dokonce ke zlepšení jejich stavu). Biologické
hodnocení prokázalo výskyt zvláště chráněných druhů koroptev polní a rod čmelák.
Zájmové území kříží dva lokální biokoridory LBK 22 a LBK 23, dále se zde nachází lokální
biocentrum LBC 14. Regionální a nadregionální ÚSES není dotčen.
Hlavní kumulativní vliv vyvolaný záměrem bude nárůst dopravy v blízkosti záměru.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
vlivů
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:
V dalších bodech je používaná slovní klasifikace možnosti ovlivnění jednotlivých složek
následovně:
0
vliv nulový (nepravděpodobný, krátkodobý – v řádu dní až měsíc, vratný)
1
vliv malý (málo pravděpodobný, krátkodobý – v řádu měsíců až rok, vratný)
2
vliv málo významný (pravděpodobný, střednědobý – v řádu měsíců až rok, vratný)
3
vliv významný (pravděpodobný, dlouhodobý – řádově roky, vratný)
4
vliv nepřijatelný (pravděpodobný, nevratný, prokazatelně působící zhoršení složek ŽP a
tím má negativní vliv i na zdraví obyvatelstva)

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva ani pravděpodobně
nezmění jejich dosavadní návyky. V nově vystavěné části budou postupně utvářeny nové
sociální vazby. Realizací záměru lze předpokládat, že dojde k nárůstu počtu obyvatel
v produktivním věku s vazbou na pracovní příležitosti především v Praze. Záměr proto může
ovlivnit strukturu obyvatel v daném území, a to především z hlediska věku, očekává se nárůst
mladých rodin s dětmi. Ostatní struktura obyvatel - zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání,
odvětví ekonomické činnosti atd. nebude měněna.
Realizace záměru bude mít negativní trvalý vliv na dopravu v regionu, dojde k nárůstu intenzity
dopravy v místě záměru, která bude z části kompenzována realizací okolních staveb, s cílem
odvedení dopravy stávající i nové mimo obytnou zástavbu.
Z hlediska potenciálního ovlivnění veřejného zdraví přicházejí v rámci realizace a provozu
záměru teoreticky v úvahu faktory fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody
a půdy) a psychosociální (rušení pohody aj.). Hlavním škodlivým vlivem dopravy je hluk a to
nejen v období provozu, ale i v období výstavby.
Dočasným negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v
bezprostředním okolí staveniště zejména při realizaci zemních prací. V průběhu stavebních prací
je nezbytné provést především technická a organizační opatření, která povedou ke snížení
znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic - jedná se např. o minimalizaci plošného rozsahu
zařízení stavenišť, čištění komunikací, skrápění ploch zařízení stavenišť a komunikací v suchém
období roku.
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde rovněž pouze krátkodobě během realizace stavby, a to
především emisemi z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu na staveništi.
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Záměr bude realizován z velké části v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby. Vlivy
budou pouze po krátké období výstavby záměru, a to především zvýšená hluková zátěž
z výstavby a sekundární prašnost ze stavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžně používané stavební stroje. Jedná se o
běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí.
Lze konstatovat, že vliv výstavby záměru na veřejné zdraví bude dočasný, málo významný –
významný. Je třeba realizovat nápravná opatření pro období výstavby, a to především při
realizaci etapy II, kdy již bude v provozu etapa I, tyto etapy na sebe navazují a proto je třeba
eliminovat vlivy z výstavby umístěním PHS apod.
Po ukončení výstavby se předpokládá zvýšení intenzity osobní automobilové dopravy, zároveň
by mělo dojít k realizaci optimalizace železniční trati a ukončení dopravních staveb v okolí.
Vlivy v období výstavby
Při realizaci záměru není předpokládáno překračování imisních limitů znečištění ovzduší nad
zákonný rámec. S výstavbou jednotlivých objektů záměru bude zejména spojeno krátkodobé
zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek. Sypké materiály budou zkrápěny.
Pro fázi realizace záměru nebyla zpracována hluková studie. Realizace bude probíhat po
etapách (I., II., III. a IV.) a v rámci každé etapy bude výstavba jednotlivých objektů probíhat
postupně a nahodile, a to podle toho, jak se podaří parcely pro výstavbu rodinných domů prodat
stavebníkům/majitelům. Z hlediska zajištění ochrany okolní zástavby proti šíření hluku
a prašnosti budou v rámci každé etapy instalovány dočasné mobilní protihlukové stěny, které
budou po ukončení dané etapy demontovány.
Vliv výstavby záměru na veřejné zdraví bude malý.
Vlivy v období provozu
Z výsledků rozptylové studie, uvedené v příloze č. 5, vyplývá, že cílový stav imisní zátěže
provozem nového zařízení a stávajícího imisního pozadí bude splněn v max. denních
koncentracích v zákonných limitech (denní průměr).
V závěru studie je uvedeno: „Pro jednotlivé hodnocené ukazatele bylo provedeno srovnání
s jejich imisními limity. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu u nejvíce ovlivněného bodu lze
příspěvky považovat za nízké. Výpočet byl proveden pro max. obrátkovost vozidel a topnou
sezónu.
Cílový stav imisní zátěže provozem nového zařízení a stávajícího imisního pozadí budou
v průměru ročních a denních koncentrací v zákonných limitech s dostatečnou rezervou pro další
zdroje znečištění ovzduší.
Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému
zhoršení imisní situace v oblasti, či dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.
Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.“
Jelikož bude záměr realizován ve 4 etapách, je i hlučnost ze stacionárních zdrojů i dopravy
hodnocena v rámci jednotlivých etap (I. – IV.)
V závěru hlukové studie pro období provozu se uvádí: „Jednoznačně lze vyhodnotit plnění limitů
pro stacionární zdroje při provozu záměru v denní i noční době ve venkovním chráněném
prostoru nejblíže a nejvíce ovlivněných obytných staveb v rámci všech etap záměru.
U hlukové zátěže z dopravy budou plněny denní hygienické limity se zohledněním příslušných
korekcí pro hluk z dopravy u všech sledovaných bodů, kromě ref. bodu č. 1. Hygienické limity
se zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy budou v ref. bodu č. 1 překračovány také
v nočním období. Vzhledem k navržené PHS dojde ve výhledu v rámci všech etap ke snížení
hlukové zátěže u tohoto bodu. V současném stavu je v noci překračován hygienický limit se
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zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy také u ref. bodu č. 2. Vzhledem k navržené
PHS dojde u tohoto bodu v rámci všech etap záměru k poklesu do mezí zákonného limitu.
Hygienické limity pro hluk z dopravy budou po realizaci záměru plněny u všech referenčních
bodů ve všech etapách (u referenčního bodu Et2_1 byla ověřena nutnost snížení rychlosti na
blízké komunikaci č. III/10162 ze stávajících 90 km/h na 50 km/h).“
Lze konstatovat, že vliv provozu záměru na veřejné zdraví (hluková zátěž) bude dočasný, nulový
– malý.
Pro potřeby posouzení záměru byla zpracováno Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hlukové
a imisní zátěže lokality na zdraví obyvatel. Hodnocení zpracovala Ing. Jitka Růžičková v březnu
2020, viz příloha 20.
Na základě provedené analýzy je v jejím závěru uvedeno:
„Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě, jsou
akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Nový Zeleneč.
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem a rušení hlukem ve spánku ze stacionárních zdrojů a
hlukem z dopravy bylo provedeno pro obyvatele zástavby nejblíže k posuzovanému záměru a
lze konstatovat, že po realizaci záměru dojde ke snížení stávající hlukové zátěže.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, benzen a
bnzo(a)pyren. Na základě výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat,
že imisní příspěvky hodnocených škodlivin jsou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat,
že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty na celou
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny a hluk
v důsledku realizace záměru „Nový Zeleneč“ předpokládat zvýšené riziko zdravotních účinků. “
Vliv provozu záměru na veřejné zdraví bude trvalý, ale malý (imisní a akustická situace se proti
stávající zhorší pouze nepatrně).

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu):
Vliv záměru na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
Vzhledem k množství navrhovaných staveb, které navíc nebudou realizovány najednou, ale
budou realizovány v různých etapách a fázích záměru, nelze odhadnout přesnou dobu výstavby.
Projekt předpokládá výstavbu záměru zhruba v časovém horizontu 20 let.
Bude zde docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku
sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály.
Dalším zdrojem znečištění budou pohyby nákladních aut po komunikacích v okolí záměru. Tyto
zdroje mohou po časově omezenou dobu významněji působit na své nejbližší okolí. Objekty
nebudou vznikat najednou, ale postupně v rámci dlouhého období. Postupná a etapizovaná
realizace záměru je výhodná z toho důvodu, že nedojde k nadměrnému synergickému znečištění
ovzduší, ale tato zátěž bude rozptýlena do delšího časového úseku.
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období
zemních prací. V této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí, v případě
suspendovaných prachových částic zejména vlivem nakládání se zeminou, ale také zvýšenými
pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště.
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Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde
by např. suché a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z
tohoto důvodu bude množství sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na
nezbytně nutné množství.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší bude ve fázi realizace malý, ale dlouhodobý.
Vlivy v období provozu
Z výsledků rozptylové studie, uvedené v příloze č. 5 vyplývá, že cílový stav imisní zátěže
provozem nového zařízení a stávajícího imisního pozadí bude splněn v max. denních
koncentracích v zákonných limitech (denní průměr).
V závěru studie je uvedeno: „Pro jednotlivé hodnocené ukazatele bylo provedeno srovnání
s jejich imisními limity. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu u nejvíce ovlivněného bodu lze
příspěvky považovat za nízké.
Výpočet byl proveden pro max. obrátkovost vozidel a topnou sezónu.
Cílový stav imisní zátěže provozem nového zařízení a stávajícího imisního pozadí budou
v průměru ročních a denních koncentrací v zákonných limitech s dostatečnou rezervou pro další
zdroje znečištění ovzduší.
Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému
zhoršení imisní situace v oblasti, či dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.
Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.“
Lze konstatovat, že vliv záměru na kvalitu ovzduší při vlastním provozu záměru bude trvalý, ale
malý (imisní situace se proti stávající zhorší pouze nepatrně).
Vlivy v období provozu na klima
Klimatická změna je globální fenomén, a proto je nutné ji hodnotit v rámci většího územního
celku. Realizací záměru dojde k postupné výstavbě nového obytného sídla se související
infrastrukturou. Vzhledem k dlouhodobému a postupnému časovému horizontu výstavby
nedojde k náhlé změně klima ovlivňujících faktorů v oblasti. Pravděpodobně největší vliv na klima
budou mít emise skleníkových plynů z budoucí dopravy a lokálních topenišť, další nepřímý vliv
bude mít spotřeba elektrické energie.
Předložený záměr je plně v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR v kap. 3.3.3. Adaptační opatření vodního režimu v krajině a vodním hospodářství je v bodě
3.3.3.1. doporučeno - v ploše povodí, kde je navrženo v max. míře snížení a zpomalení
povrchového odtoku vody a zvýšení retence vody v krajině…, významnou roli hraje systém
nádrží a mokřadů. V bodě 3.3.3.2., kde je doporučeno zavádět systémy přírodě blízkého
odvodnění i na dopravních plochách, decentralizovaný systém hospodaření se srážkovými
vodami atd.
V kap. 3.4.1. Vliv změny klimatu na urbanizovanou krajinu, kde jsou uvedena obdobná nápravná
opatření navržená záměrem i uvedená výše, včetně doporučeného ozelenění lokalit.
Výstavba je navržena v součinnosti s nejmodernějšími poznatky technologií výstavby (izolace
atd.), uspořádání, odvod vod atd.
Adaptační opatření v urbanizovaných územích (hospodaření s vodou, ekologicky šetrnější
budovy, čistá doprava apod.) by měla vést ke snížení ekologické stopy a zlepšení kvality života
obyvatel jakožto projevu odpovědného řízení sídel.“
Jako kompenzační opatření pro zmírnění vlivu záměru na klima bude provedena například
výsadba zeleně (parky, aleje) na ploše záměru.
Není předpokládaná zranitelnost záměru vzhledem ke klimatické změně, při extrémních a
dlouhotrvajících klimatických podmínkách (záplavy, vítr, sucho, sněhové srážky, atd.), které by
způsobily nesjízdnost komunikací, případně zastavení zásobování záměru energetickými médii,
Nový Zeleneč

Stránka | 92

by chod záměru musel fungovat v nouzovém režimu. Na takovéto dlouhotrvající extrémní
podmínky není záměr navrhován.
Záměr nemá významný vliv ani nebude ovlivněn klimatem a jeho změnou (zvýšení průměrné
teploty vzduchu, krátké, ale intenzivní srážky, mírný úbytek srážek, atd.). Území ani vlastní záměr
nejsou citlivé a zranitelné v souvislosti se změnou klimatu. Vliv záměru na klima bude trvalý, ale
malý (klimatická situace se proti stávající zhorší pouze nepatrně).

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace,
záření, vznik rušivých vlivů):
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy v období výstavby
Pro fázi realizace záměru nebyla zpracována hluková studie. Realizace bude probíhat po
etapách (I., II., III. a IV.) a v rámci každé etapy bude výstavba jednotlivých objektů probíhat
postupně a nahodile, a to podle toho, jak se podaří parcely pro výstavbu rodinných domů prodat
stavebníkům/majitelům. Z hlediska zajištění ochrany okolní zástavby proti šíření hluku
a prašnosti budou v rámci každé etapy instalovány dočasné mobilní protihlukové stěny, které
budou po ukončení dané etapy demontovány.
Vliv výstavby záměru na hlukovou situaci bude malý.
Vlivy v období provozu
Jelikož bude záměr realizován ve 4 etapách, je i hlučnost ze stacionárních zdrojů i dopravy
hodnocena v rámci jednotlivých etap (I. – IV.).
Při výpočtu stacionárních zdrojů hluku při provozu záměru nebyla provedena korekce hluku,
všechny zdroje byly zapnuty na plný nepřetržitý výkon.
V závěru hlukové studie pro období provozu se uvádí: „Jednoznačně lze vyhodnotit plnění limitů
pro stacionární zdroje při provozu záměru v denní i noční době ve venkovním chráněném
prostoru nejblíže a nejvíce ovlivněných obytných staveb v rámci všech etap záměru.
U hlukové zátěže z dopravy budou plněny denní hygienické limity se zohledněním příslušných
korekcí pro hluk z dopravy u všech sledovaných bodů, kromě ref. bodu č. 1. Hygienické limity
se zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy budou v ref. bodu č. 1 překračovány také
v nočním období. Vzhledem k navržené PHS dojde ve výhledu v rámci všech etap ke snížení
hlukové zátěže u tohoto bodu. V současném stavu je v noci překračován hygienický limit se
zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy také u ref. bodu č. 2. Vzhledem k navržené
PHS dojde u tohoto bodu v rámci všech etap záměru k poklesu do mezí zákonného limitu.
Hygienické limity pro hluk z dopravy budou po realizaci záměru plněny u všech referenčních
bodů ve všech etapách (u referenčního bodu Et2_1 byla ověřena nutnost snížení rychlosti na
blízké komunikaci č. III/10162 ze stávajících 90 km/h na 50 km/h).“
Vliv provozu záměru na hlukovou situaci bude trvalý, malý při realizaci nápravných opatření
navržených v hlukové studii.
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Vliv z hlediska produkce vibrací
Nepředpokládá se, že by výstavba či provoz uvažovaného záměru měly být významným zdrojem
vibrací. Při přípravě a provozu záměru budou respektovány požadavky nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vliv realizace záměru lze v daném směru hodnotit jako nulový, během provozu záměru jako
nulový.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. Záměr zasahuje do vodních toků
Zelenečský potok (ID 112710000100) a Čelákovický potok (ID 110700000100). Pro období
provozu a výstavby bude zpracován povodňový a havarijní plán. Ve stávajícím stavu je retenční
schopnost plochy záměru dostatečná a záměr se nenachází v záplavovém území. Pro realizaci
záměru bude nutné vytvořit retenční plochy s dostatečnou kapacitou, více viz příloha č. 10.
Vlivy v období výstavby
Realizace výstavby bude probíhat postupně po jednotlivých objektech. V místě stavby budou jen
mobilní WC. Jiné splaškové odpadní vody nebudou vznikat.
Dešťové vody budou zasakovány v místě dopadu.
Některé objekty mohou být podsklepené, nebude však zasahováno do vod podzemních ani
povrchových. Vzhledem k možnému podsklepení některých budov může v základech docházet
ke kontaktu s podzemní vodou. Nicméně k zásahu pod úroveň hladiny podzemní vody nebude
docházet. Základové konstrukce budou tvořeny železobetonem bez příměsi chemických látek,
proto vliv na podzemní vody bude minimální nebo nulový.
Vliv záměru bude malý z důvodu možné kontaminace horninového prostředí a vod.
Vlivy v období provozu
Zdrojem pitné vody pro objekty záměru bude nový veřejný vodovod. Podzemní ani povrchové
vody nebudou čerpány.
Odpadní splaškové vody budou likvidovány v centrální ČOV svedené do Čelákovického potoka
jako recipientem. Centrální ČOV bude situována na ploše OV, mezi potokem a budoucím
areálem školy a školky. Topologie území umožňuje gravitační nátok na ČOV pouze z části, proto
musí být v místech, kde gravitační nátok není možný, zpracovatelem projektu ČOV navrženo
před technologickou linkou čerpání.
Pro případ výpadku elektrického proudu má provoz vodojemu záložní zdroj.
Odpadní vody budou sváděny do nové ČOV, která se bude skládat ze dvou identických větví o
kapacitě 2x2500 EO. Jedná se o typizovanou řadu, která je schopna při spuštění průběžně zajistit
čistění od 700 EO do max. kapacity 5 tis. EO.
Kvalita vypouštěných odpadních vod je dána nař. vl. č. 401/2016 Sb., v souladu s přílohou č. 1.
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Kvalita vypouštěných odpadních vod

Tab. 33

CHSKCr
P (mg/l)
120

BSK5

NL

N-NH4

Pcelk.

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

P (mg/l)

M (mg/l)

170

25

50

30

60

15

30

3

8

P – přípustná koncentrace
M – maximální koncentrace

Výpočet odtoku splaškových vod
Průměrný denní přítok OV - splašky (1 EO = 150 l/d):
Q24 = Q24,m + Qb = (3500 ∙ 150) + 0,2(3500 ∙ 150) = 630,0 m3/d
Maximální denní přítok OV na ČOV:
Qd = kd x Q24 = 1,5 x 630 = 945,0 m3/d = 39,4 m3/h = 11,0 l/s
Vliv provozu záměru na kvalitativní a kvantitativní parametry povrchové a podzemní vody při
vlastním provozu záměru lze označit za málo významný, z důvodu změny odtokových poměrů
povrchových vod a z důvodu realizace nového kanalizačního systému přímo v zájmovém území.

D.I.5 Vlivy na půdu
Vliv záměru na půdy a způsob jejich užívání
Záměr je umístěn na pozemcích náležejících do ZPF s třídou ochrany č. I., II., III. a IV.
V posledních letech byly plochy ZPF využívány k intenzivnímu monokulturnímu zemědělskému
hospodaření. Parcely pod ochranou ZPF jsou dle ÚP obce charakterizovány jako „bydlení“, nebo
„plochy smíšené obytné“. Byly vyjmuty ze ZPF. Plocha záměru se nachází také na pozemku
náležejícím do PUPFL. Pozemek PUPFL bude zachován, ale bude zasaženo jeho ochranné
pásmo. Výjimka pro umístění stavby v OP lesa bude řešena v navazujícím stupni PD. Celý záměr
je etapizován, aby nedošlo k fragmentaci krajiny.
Vyjmutí další etapy ze ZPF lze žádat až po vyčerpání kapacity předchozí etapy v souladu se
schváleným ÚP.
Vliv výstavby záměru na ZPF a PUPFL bude malý, ale trvalý.

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr je umístěn mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území. Záměr svým provozem
nezpůsobí nadměrnou spotřebu surovin či zdrojů.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nulové.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy):
Zájmová lokalita je tvořena zejména zemědělskými pozemky, dále se zde nalézají vodní plochy
a uprostřed záměru les viz příloha č. 7 – Fotodokumentace. Na polích probíhalo minimálně 15 let
pěstování rostlinných monokultur. V místě záměru se nevyskytují zvláště chráněná území,
dálkový migrační koridor nebo migračně významné území, nevyskytují se zde ani tůňky. Dle
urbanistické studie se zde nachází mokřad, komplexní biologické hodnocení však existenci
mokřadu neprokázalo. Potenciálně nejhodnotnější přírodní stanoviště se nachází v místech lesa
uprostřed plochy záměru a v okolí místních vodotečí. Les je však součástí krajinářské koncepce
výstavby záměru, takže nebude kácen a nedojde k jeho významnému ovlivnění. Na stanovištích
v okolí Čelákovického a Zelenečského potoka nebyl biologickým hodnocením prokázán dobrý
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biologický stav. Na základě těchto a dalších skutečností, je v závěru biologického hodnocení
konstatováno, že realizací záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění místních
biotopů (při realizaci vhodných opatření dojde u některých biotopů dokonce ke zlepšení jejich
stavu). Biologické hodnocení prokázalo výskyt zvláště chráněných druhů koroptev polní a rod
čmelák, pro které bude třeba zažádat o výjimku dle § 56 odst. 2 (Výjimka ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů) dle zákona 114/1992 Sb.
Vliv záměru na faunu, floru a ekosystémy při výstavbě bude malý, při provozu nulový (může mít
během provozu vliv mírně pozitivní – retenční nádrže, parky a obecní zeleň se může stát
stanovištěm vzácných organismů).
Vliv na soustavu Natura 2000
Záměr není realizován na pozemcích nebo v blízkosti územní soustavy Natura 2000. Možný vliv
záměru na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem příslušného orgánu ochrany
přírody – Krajským úřadem Středočeského kraje.
Vliv záměru na soustavu Natura 2000 lze tedy vyhodnotit jako nulový.
Vliv na zvláště chráněná území
Uvažovaný záměr se nenachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) a ani v jeho těsné
blízkosti.
Vliv záměru na zvláště chráněná území bude nulový.
Vliv na přírodní parky
V místě záměru a blízkém okolí se žádný přírodní park nenachází. Nejbližší přírodní park
Škvorecká obora - Králičina se nachází cca 8 km jižně od záměru.
Vliv záměru na přírodní parky bude nulový.

D.I.8 Vliv na krajinu a její ekologické funkce
Krajinný ráz
Záměr výstavby sídla „Nový Zeleneč“ je navržen v katastrálním území Mstětice na západním
okraji stejnojmenné místní části obce Zeleneč (v nadmořské výšce cca 240 m n.m.) mimo
obytnou zástavbu na stávajících polích. Záměr je z východu lemován silnicí II/101, za kterou se
nachází průmyslová oblast s areálem spol. ČEPRO a golfové hřiště. Ze severu je plocha záměru
vymezena Zelenečským potokem, za kterým se nacházejí zemědělské pozemky. Na horizontu
je patrna průmyslová a obytná zástavba obce Zápy. Na západní straně se vedle plochy záměru
nalézají zemědělské pozemky na horizontu lemované liniovou vegetací Zelenečského potoka.
Na jihu tvoří hranici záměru Čelákovický potok, pohledovou dominantou zde je zejména budova
vědecko – technického parku, nachází se zde několik dalších budov umístěných ve vzrostlé
vegetaci. Za těmito prvky se nachází železniční trať. V pozadí jsou patrny některé průmyslové
objekty obce Jirny. Přímé pohledy budou z blízké silniční komunikace II/101 a okolní zástavby,
některé prvky nového sídla bude pravděpodobně možné zahlédnout i z okolních obcí (zdroj
terénní průzkum).
Realizací záměru nové koncepční bytové výstavby dojde k zatraktivnění stávajících
monotónních zemědělských ploch s nízkou krajinářskou hodnotou. Součástí bude i citlivá
a uvážená výsadba zeleně (solitérní, liniové, parkové úpravy …). V projektu není uvažováno
s výškovými budovami a prvky, které by se svým charakterem vymykaly běžným krajinářským
zvyklostem v okolí záměru.
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Na závěr lze konstatovat, že původní krajinný ráz daného území nebude negativně ovlivněn,
právě naopak urbanisticky promyšlený návrh nové bytové výstavby dává předpoklad zlepšení
krajinného rázu území.
Pro lepší představivost jsou v příloze 16 zobrazeny vizualizace záměru k danému stupni PD.
Vzhledem k možnému vývoji dlouhodobé výstavby záměru doporučujeme zpracovat vizualizaci
a hodnocení krajinného rázu před každou etapou výstavby z důvodu možných změn již
realizovanou výstavbou a změnami v okolí.
Vliv záměru na krajinu a její ráz bude v etapě výstavby nulový, v etapě provozu nulový.
Vliv na územní systém ekologické stability (ÚSES)
V řešeném území se nenachází žádný prvek nadregionální a regionální úrovně ÚSES, ani zde
nezasahují ochranná pásma NRBK. Pro navrhované krajinářské řešení je zásadní posílení velmi
nízké ekologické stability zemědělsky využívané krajiny. Navrhované lokální biokoridory,
biocentra a interakční prvky logicky navazují na územní systém ekologické stability a návrhy
územních plánů okolních obcí. Vytvořením větších celků stabilních porostů i drobných
krajinotvorných prvků – doprovodná zeleň podél vodotečí, aleje v krajině, remízy, solitéry, sady,
louky, pastviny bude podporována celková ekologická stabilita a krajinný ráz.
Území záměru nezasahuje do žádného regionálního a nadregionálního prvku ÚSES.
ÚSES na lokální úrovni do plochy záměru sice zasahuje, ale nebude negativně ovlivněn, ale
právě naopak bude rozšířen o nově navržené lokální biokoridory a biocentra, což přispěje
k posílení ekologické stability území, viz plochy zeleně v příloze č. 17a.
Vliv na ÚSES během realizace a provozu záměru bude nulový.
Vliv na významné krajinné prvky a památné stromy
V místě záměru se nachází vodní toky Zelenečský a Čelákovický potok s nízkým ekologickým
potenciálem. Do Zelenečského potoka nebude zasahováno. Čelákovický potok bude využit jako
recipient pro přečištěnou vodu z nově vybudované ČOV. Uprostřed záměru se nachází les, který
nebude pokácen. Je počítáno s jeho zahrnutím do krajinářské koncepce záměru.
V jižní části záměru se nachází památný strom „Mstětický klen“. Tento strom bude zahrnut do
koncepce záměru. Je počítáno s jeho zapojením a důslednou ochranou v rámci vzniku nových
zelených ploch v záměru.
Vliv záměru na významné krajinné prvky a památné stromy bude malý.

D.I.9 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů:
Území záměru nespadá do památkové rezervace či zóny. V místě záměru nejsou nemovité
budovy ani pomníky. Záměr nebude mít negativní vlivy na kulturní památky, památkové
rezervace a památkové zóny.
V místě záměru nejsou evidované archeologická naleziště. Vzhledem k pravidelnému
zemědělskému hospodaření (orání), nejsou předpokládané archeologické nálezy v orniční
vrstvě. V případě historického nálezu během hrubých terénních prací, bude postupováno podle
zákona č. 20/1987, o státní památkové péči.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky bude během realizace záměru nulový,
během provozu záměru nulový.
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D.II. Charakteristika rizik při nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich
plynoucích.
Fáze realizace záměru
- riziko úniku ropných látek z dopravního prostředku nebo stavebního stroje během výstavby
jednotlivých staveb
- riziko požáru
Fáze provozu záměru
- riziko úniku ropných látek z dopravních prostředků
- riziko požáru
Únik ropných látek z dopravních prostředků
V případě havárie dopravního prostředku či stavebního stroje hrozí úkapy provozních tekutin.
Pro maximální eliminaci rizika budou na strojích a dopravních prostředcích prováděny pravidelné
a průběžné prohlídky technického stavu. Mohlo by dojít k úniku paliva nebo mazacího či
hydraulického oleje. Případná havárie by byla neprodleně odstraněna běžnými prostředky pro
likvidaci následků havárie tohoto typu. Kontaminovaná zemina by byla odtěžena, uložena do
nepropustného kontejneru a předána specializované firmě k odstranění podle úrovně
kontaminace (biodegradace, uložení na vhodnou skládku, spálení ve spalovně nebezpečných
odpadů).
Oleje budou používány v hydraulice pracovních strojů. Výměnu zajistí specializovaná firma
vybavená příslušným zařízením zabraňujícím úkapům při výměně (záchytné vany).
Požár
Požár budovy lze považovat za mimořádnou událost spojenou s únikem emisí škodlivin. Riziko
požáru je možné u dopravního prostředku nebo stavebních objektů. Při požáru unikají do ovzduší
toxické zplodiny hoření. Tímto může dojít u některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších
přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vzhledem k charakteru záměru je riziko požáru
velmi nízké.
Hasebním zásahem může být zdrojem ohrožení životního prostředí voda, která byla použita
k likvidaci požáru.
Případný zásah při hašení požáru bude proveden nejbližší jednotkou Hasičského sboru ČR.
Identifikovaná rizika vs. vlivy, které z nich plynou:
- riziko úniku ropných látek z dopravního prostředku – při úniku ropných látek z dopravního
prostředku může dojít ke kontaminaci půdy (lokální – dopad pouze v areálu) nebo ke kontaminaci
vod podzemních a povrchových (ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel – významné).
- riziko požáru – při hoření dochází k zvýšenému úniku emisí do ovzduší, složení je závislé na
materiálech, které hoří (ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel – velmi významné).
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D.III. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Během výstavby lze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví označit za malé – malé,
většina vlivů je vázána na realizaci záměru, tj. vlivy budou krátkodobé – vždy realizace jedné
etapy cca 2 roky – celý záměr se bude realizovat v horizontu desítek let.
Záměr bude mít malý vliv na podzemní a povrchové vody, malý vliv na půdu a na veřejné zdraví
(hlukovou situaci a nárůst emisí) a klima. Ostatní složky životního prostředí nebudou ovlivněny
vůbec nebo jen minimálně, nebo krátkodobě (cca 24 měsíců – po dobu výstavby).
Během provozu lze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví označit za nulové až malé,
trvalé. Malý trvalý negativní vliv způsobený provozem záměru bude na ZPF a krajinný ráz. Vliv
na veřejné zdraví bude při realizaci záměru také mírně negativní, hodnocen jako nulový – malý
z důvodu přivedení komunikací (zvýšení emisí a hlukové zátěže). Vliv na povrchové a podzemní
vody bude málo významný především z důvodu změny odvodu srážkových vod.
Vlivy záměru se budou omezovat zejména na plochu záměru, případně na nejbližší okolí záměru,
ve větších vzdálenostech se neprojeví. Mimo území záměru se budou projevovat zejména vlivy
záměru související s dopravou vyvolanou záměrem, odváděním dešťových vod a odstraněním
či využitím odpadů vzniklých při realizaci a provozu.
Vlivy dopravy se projeví ovlivněním imisní a hlukové situace podél dopravních tras.
Pro potřeby posouzení záměru byla zpracováno Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hlukové
a imisní zátěže lokality na zdraví obyvatel. Hodnocení zpracovala Ing. Jitka Růžičková v březnu
2020, viz příloha 20.
Na základě provedené analýzy je v jejím závěru uvedeno:
„Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě, jsou
akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Nový Zeleneč.
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem a rušení hlukem ve spánku ze stacionárních zdrojů a
hlukem z dopravy bylo provedeno pro obyvatele zástavby nejblíže k posuzovanému záměru a
lze konstatovat, že po realizaci záměru dojde ke snížení stávající hlukové zátěže.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, benzen a
bnzo(a)pyren. Na základě výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat,
že imisní příspěvky hodnocených škodlivin jsou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat,
že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty na celou
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny a hluk
v důsledku realizace záměru „Nový Zeleneč“ předpokládat zvýšené riziko zdravotních účinků. “
Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce.
Z níže uvedeného celkového shrnutí lze vyvodit, že nepříznivé vlivy posuzovaného záměru při
důsledném dodržení všech nápravných opatření nepřekračují ekologickou únosnost území a
neznamenají ohrožení životního prostředí.
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Tab. 34
Souhrnný přehled vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti
Hodnocený aspekt

Míra vlivu při výstavbě záměru

Míra vlivu při provozu záměru

Vliv záměru na veřejné zdraví obyvatelstva včetně sociálně ekonomických vlivů
Vliv na veřejné zdraví

1

1

Vliv záměru na vybrané fyzikální a biologické charakteristiky prostředí
Vliv na hlukovou situaci

1

1

Vliv na produkci vibrací

0

0

Vliv záměru na vybrané složky životního prostředí
Vliv na půdu

1

1

Vliv na kvalitu ovzduší

1

1

Vliv na horninové a př. zdroje

0

0

Vliv na povrch. a podzem. vody

1

2

Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu

1

0

Vliv na flóru

1

0

Vliv na Natura 2000

0

0

Vliv na zvláště chráněná území

0

0

Vliv na ÚSES

0

0

Vliv na přírodní parky

0

0

Vliv na významné kraj. prvky

0

0

Vliv na památné stromy

0

0

Vliv na klima

1

1

Vliv záměru na krajinu
Vliv na krajinu a její ráz

0

0

Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky
Vliv na hm. majetek a kul. památky

0

0

Vzhledem k umístění, rozsahu a charakteru záměru nehrozí ovlivnění životního prostředí a
veřejného zdraví za státní hranicí.
Vlivy přesahující státní hranici v období výstavby i provozu budou nulové.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné.
Pro přípravu, výstavbu i provoz záměru nejsou navrhována téměř žádná opatření či podmínky
nad rámec povinností vyplývajících za zvláštních právních předpisů.
Návrhy opatření a podmínek jsou uváděny přímo v příslušných kapitolách dokumentace záměru,
kde jsou tyto vlivy hodnoceny. Jedná se zejména o návrh opatření ke snížení možných vlivů na
veřejné zdraví.
Pro jednoduchost a přehlednost jsou nápravná opatření stručně shrnuta a rozdělena na:
• Období přípravy záměru
• Období provozu záměru
Kurzívou jsou uvedena nápravná opatření vyplývající z platné legislativy.
Období přípravy záměru
•

V rámci další projektové přípravy záměru bude zpracován plán organizace výstavby, jehož
součástí bude návrh opatření ke snížení negativních vlivů výstavby záměru na okolní
obytnou zástavbu.

•

Srážkové vody budou v max. míře retenovány a vsakovány v místě. Vzhledem ke
geologickému podloží je vsak velmi omezen a bude třeba zajistit dostatečnou retenční
kapacitu – umělé vsakování poldry a následný bezpečnostní přepad do vodních toků
z veřejných ploch. U každého domu bude řešen odvod srážkových vod samostatně přímo
v místě spadu - vsakováním.

•

Před vyústěním dešťové kanalizace do vodních toků budou umístěny usazovací nádrže pro
separaci štěrku a písku, technické řešení bude dle požadavku DOSS a Povodí Labe s.p.

•

Vyústění dešťových kanalizací a přepadů z poldrů do vodních toků a nádrží budou opevněna
lomovým kamenem, technické řešení bude dle požadavku DOSS a Povodí Labe s.p.

•

Zpracování projektu ozelenění.

•

Zpracovat vizualizaci a hodnocení krajinného rázu před každou etapou výstavby v případě
změn ve srovnání s projednaným stavem a případnými změnami v okolí.

•

Bude zabezpečen biologický dozor během příprava realizace výstavby, který bude mimo jiné
dohlížet na:
o

Uvážlivé kácení a ochrana významných stromů.

o

Na realizací sadových úprav a případné náhradní výsadby.

o

Realizaci revitalizace vybraných částí vodního toku - Čelákovický potok.

o

Průběžná kontrola a návrh managementu na realizovaných – revitalizovaných
plochách.

o

Správné načasování jednotlivých etap výstavby s cílem minimalizace zásahu do
přírodních systémů.

o

Průběžný návrh opatření ke snížení ruderalizace lokality.

•

Realizace nápravných opatření vedoucích k minimalizaci ruderalizace lokality.

•

Vytvoření náhradních hnízd pro čmeláka, v souladu s navazujícím rozhodnutím o udělení
výjimky, které bude vydáno krajským úřadem.

•

Postupná etapizace výstavby bude v souladu se schváleným územním plánem.
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•

Obec Jirny bude zařazena mezi účastníky řízení při projednávání dalších stupňů PD.

•

Vybudování okružní křižovatky v místě křížení významných komunikací č. II/101
a č. III/10162.

•

Průjezdní úsek silnice II/10162 bude rozšířen na 6,5 m a doplněn zelenými pásy,
cyklistickými pásy a chodníky.

•

Realizovat nápravná opatření vyplývajících z hlukové studie.

•

Realizace PHS mezi jednotlivými etapami výstavby.

•

Při výstavbě nejbližších budov ke stávající obytné zástavbě budou i přes plnění hygienických
limitů hluku pro období výstavby instalovány protihlukové stěny pro snížení hlučnosti a
prašnosti.

•

Možnost narušení faktorů pohody v době výstavby jednotlivých objektů bude maximálně
omezena zejména v nočních hodinách a v době pracovního klidu vhodnými organizačními
opatřeními – budou zapracovány do plánu organizace výstavby.

•

Z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší v období výstavby budou plněny podmínky PZKO,
např. zkrápění ploch skladovaných sypkých materiálů za účelem snížení prašnosti.

•

Výhledově budou na ČOV svedeny OV ze staré zástavby Mstětic, areálu ČEPRO a okolních
hal, spadajících do povodí Čelákovického potoka.

•

Odůvodněné připomínky a návrhy opatření vzešlá z vyjádření dotčených úřadů,
samosprávných celků a veřejnosti budou zapracovány do žádostí o vydání navazujících
rozhodnutí a dodržována při provozu záměru.

•

Budou prováděna případná měření v rozsahu požadavků orgánů státní správy v oblasti
životního prostředí a veřejného zdraví.

•

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s rozhodnutím orgánu ZPF a
zákonem č. 334/1992 Sb. např. provádět skrývku odděleně pro jednotlivé půdní horizonty,
místa s uloženými zeminami zabezpečit proti zaplevelení a odplavování.

•

Vlastní příprava a výstavba záměru bude v souladu s platnými právními předpisy např. se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V plánu
organizace výstavby musí být zohledněna všechna možná rizika.

•

Evidence odpadů vzniklých při stavbě jednotlivých objektů bude předložena v rámci jejich
kolaudace.

•

V místě výstavby budou umístěny v dostatečném
pro případnou likvidaci úniku ropných látek.

množství

sanační

prostředky

Období provozu záměru
•

Dopravní omezení průjezdu NA včetně snížení rychlosti před vjezdem do obytné zóny na
komunikaci č. III/10162.

•

Ozelenění zájmového území v souladu s projektem ozelenění a následná údržba zeleně a
revitalizovaných částí vodních toků.

•

Provoz zařízení bude organizačně zabezpečen takovým způsobem, který maximálně omezí
možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě a možnost narušení
faktorů pohody.
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•

Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevněných
komunikacích.

•

V etapě provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalovaných
technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.

•

Záměr bude provozován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a s ním souvisejících předpisů v platném znění. Požadavky orgánu ochrany veřejného
zdraví vzešlé z průběhu posuzování záměru podle zákona EIA budou respektovány
v navazujících řízeních.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
pro hodnocení vlivů
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a
hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí:
Vlivy zpracované v této dokumentaci nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
dokumentace.
Určité neznalosti jsou dány stupněm přípravy záměru. Další nejasnost je dána neznalostí
konečných dodavatelů vlastních staveb záměru.
Absence těchto údajů však nemůže ovlivnit hodnocení vlivů záměru na zdraví a životní prostředí.
V pochybnostech při zpracování byla vždy volena horší varianta pro období provozu i realizace
záměru.
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
-

literární údaje
terénní průzkumy
osobní jednání
studie k záměru

D.VI. Charakteristika obtíží při zpracování dokumentace
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích:
Použité prognostické metody v oblasti hluku, emisí a imisí jsou postaveny na poznatcích, které
jsou v současnosti dostupné a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současným stupněm poznání. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Hodnocený záměr byl v rámci dokumentace záměru řešen z hlediska umístění a kapacity v jedné
aktivní variantě. Tato varianta je výsledkem kompromisu mezi požadavky investora a možnostmi
dotčeného území.
Nulovou variantou je nerealizace záměru.
Vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je provedeno
pro navrhovaný stav.
Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je hodnoceno srovnáním se
stávajícím stavem v území.
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F. ZÁVĚR
Zpracovaná dokumentace hodnotí vlivy realizace a provozu nové obytné výstavby „Nový
Zeleneč“. V dokumentaci byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného
negativního ovlivnění životního prostředí.
Z hlediska adaptace krajiny na probíhající klimatické změny je navrhovaný záměr v souladu se
Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a z hlediska biologické rozmanitosti
krajiny vylepšuje lokálně možnost diverzifikace – revitalizace vodních toků, ozelenění.
Vzhledem k charakteru úprav a charakteru provozu lze konstatovat, že záměr nezpůsobí
významné zhoršení emisních a hlukových vlivů, že budou eliminovány všechny možné negativní
vlivy, které by mohla realizace a provoz záměru přinést a že je záměr dobře zabezpečen jak
z hlediska funkčnosti, následný monitoring vzhledem k účelu pro bydlení není navrhován.
Zpracovatel předkládané dokumentace nenalezl důvody závažného negativního ovlivnění
životního prostředí v důsledku realizace záměru.
Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo organizačně
zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v době přípravy,
realizace a provozu záměru.
Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany stavitele. Na základě výše
uvedených rozborů je možné konstatovat, že je v silách investora realizovat záměr tak, aby
nebyly výrazně negativně ovlivněny antropogenní ani přírodní systémy a celkově životní
prostředí.
Vzhledem k uvedeným výsledkům hodnocení vlivů záměru „Nový Zeleneč“ je možné záměr
investora za dodržení podmínek uvedených v bodě D.IV., doporučit k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Název záměru: „Nový Zeleneč“
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Zeleneč, Jirny, Zápy
Mstětice, Jirny, Zeleneč, Stránka u Brandýsa nad Labem

Popis záměru
Záměrem investora je vystavět atraktivní bytovou výstavbu v těsném zázemí Prahy. Sídlo vyroste
severně od vlakové stanice Mstětice, kde se od sametové revoluce, na rozdíl od okolních obcí,
nekonal žádný stavební rozvoj. Cílem projektu je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a
pracovních příležitostí. Vzhledem k silnému magnetismu Prahy a předpokládanému počtu
obyvatel sice není možné vystavět úplně samostatnou bytovou výstavbu, přesto bude nové sídlo
v odpovídající míře obsahovat občanskou vybavenost, malé obchody a služby včetně pracovních
příležitostí. Zásadní výhodou nové výstavby je dostupnost na stávající kapacitní kolejovou
dopravu, která územím prochází, a vhodné dopravní napojení na dálnici D10 a D11.
Koncept dopravní studie, který hodnotí nejvíce zatíženou křižovatku silnic II/101 a III/10162, je
uveden v příloze č. 14.
Kapacita záměru:
Celková vymezená plocha
včetně všech stávajících komunikací

1 145 843 m2

Stávající komunikace

46 571 m2

Plochy zeleně PUPFL

18 231 m2

Nové plochy pro bydlení i s občanskou vybaveností

485 645 m2

Nové plochy technické infrastruktury

6 814 m2

Nové plochy komunikací, včetně chodníků pro pěší a parkovacích stání a sítí
tech. infrastruktury

168 037 m2

Nové plochy sportovišť

20 850 m2

Nové plochy zeleně včetně vodních ploch

399 695 m2

Počet budoucích obyvatel je odhadován na cca 3500 obyvatel, všechna technická infrastruktura
je dimenzována min. na 3500 ob., vzhledem k nejasnosti socioekonomického vývoje společnosti
a demografickému vývoji lokality, není možné určit přesný počet obyvatel v nové zástavbě.
Souhrnné vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Během výstavby lze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví označit za malé – malé,
většina vlivů je vázána na realizaci záměru, tj. vlivy budou krátkodobé – vždy realizace jedné
etapy cca 2 roky – celý záměr se bude realizovat v horizontu desítek let.
Záměr bude mít malý vliv na podzemní a povrchové vody, malý vliv na půdu a na veřejné zdraví
(hlukovou situaci a nárůst emisí) a klima. Ostatní složky životního prostředí nebudou ovlivněny
vůbec nebo jen minimálně, nebo krátkodobě (cca 24 měsíců – po dobu výstavby).
Během provozu lze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví označit za nulové až malé,
trvalé. Malý trvalý negativní vliv způsobený provozem záměru bude na ZPF a krajinný ráz. Vliv
na veřejné zdraví bude při realizaci záměru také mírně negativní, hodnocen jako nulový – malý
z důvodu přivedení komunikací (zvýšení emisí a hlukové zátěže). Vliv na povrchové a podzemní
vody bude málo významný především z důvodu změny odvodu srážkových vod.
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Vlivy záměru se budou omezovat zejména na plochu záměru, případně na nejbližší okolí záměru,
ve větších vzdálenostech se neprojeví. Mimo území záměru se budou projevovat zejména vlivy
záměru související s dopravou vyvolanou záměrem, odváděním dešťových vod a odstraněním
či využitím odpadů vzniklých při realizaci a provozu.
Vlivy dopravy se projeví ovlivněním imisní a hlukové situace podél dopravních tras.
Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce.
Z níže uvedeného celkového shrnutí lze vyvodit, že nepříznivé vlivy posuzovaného záměru při
důsledném dodržení všech nápravných opatření nepřekračují ekologickou únosnost území a
neznamenají ohrožení životního prostředí.

Tab. 35
Souhrnný přehled vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti
Hodnocený aspekt

Míra vlivu při výstavbě záměru

Míra vlivu při provozu záměru

Vliv záměru na veřejné zdraví obyvatelstva včetně sociálně ekonomických vlivů
Vliv na veřejné zdraví

1

1

Vliv záměru na vybrané fyzikální a biologické charakteristiky prostředí
Vliv na hlukovou situaci

1

1

Vliv na produkci vibrací

0

0

Vliv záměru na vybrané složky životního prostředí
Vliv na půdu

1

1

Vliv na kvalitu ovzduší

1

1

Vliv na horninové a př. zdroje

0

0

Vliv na povrch. a podzem. vody

1

2

Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu

1

0

Vliv na flóru

1

0

Vliv na Natura 2000

0

0

Vliv na zvláště chráněná území

0

0

Vliv na ÚSES

0

0

Vliv na přírodní parky

0

0

Vliv na významné kraj. prvky

0

0

Vliv na památné stromy

0

0

Vliv na klima

1

1

Vliv záměru na krajinu
Vliv na krajinu a její ráz

0

0

Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky
Vliv na hm. majetek a kul. památky
0
1
2
3
4

0

0

vliv nulový (nepravděpodobný, krátkodobý – v řádu dní až měsíc, vratný)
vliv malý (málo pravděpodobný, krátkodobý – v řádu měsíců až rok, vratný)
vliv málo významný (pravděpodobný, střednědobý – v řádu měsíců až rok, vratný)
vliv významný (pravděpodobný, dlouhodobý – řádově roky, vratný)
vliv nepřijatelný (pravděpodobný, nevratný, prokazatelně působící zhoršení složek ŽP a
tím má negativní vliv i na zdraví obyvatelstva)
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Podrobné zdůvodnění a popis vlivů je uveden v příslušné kapitole včetně odkazu na příslušné
přílohy.
Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze při jeho přípravě a provozu označit
za akceptovatelné. Životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno
nad únosnou míru.
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H. PŘÍLOHY
1. Stanovisko příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace – územně plánovací informace
2. Stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
3. Plná moc k zastupování
4. Situace záměru
5. Rozptylová studie
6. Hluková studie
7. Fotodokumentace
8. Biologické hodnocení
9. Územní plán Mstětice
10. Hydrotechnické výpočty
11. Situace hrubých terénních úprav
12. Hydrogeologická sonda
13. Inženýrsko - geologický průzkum
14. Dopravní studie
15. Vliv na krajinný ráz
16. Vizualizace záměru
a. Celkový pohled
b. Náměstí
17. Mitigační opatření
a. Návrh ploch zeleně
b. Návrh vodních ploch
18. Mapa etapizace záměru
19. Koordinované stanovisko životního prostředí Krajského úřad Středočeského kraje ke změně
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