OBYTNÁ ČTVRŤ BEROUN - PÍSKOVNA
Dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

katerina@sulcova.eu / +420 724 677 562
Mgr. Kateřina Šulcová

držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na základě
rozhodnutí MŽP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (č.j. 88949/ENV/14; prodloužení č.j. MZP/2020/710/728)
v Praze dne 15. 09. 2020

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

OBSAH
ÚVOD

7

A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1
OBCHODNÍ FIRMA
A.2
IČ
A.3
SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
A.4
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

19
19
19
19
19

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

19

B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.

B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.

C.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
19
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
19
Kapacita (rozsah) záměru
19
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
22
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
26
Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních
důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
28
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
29
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
44
Výčet dotčených územně samosprávných celků
44
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 správních orgánů, které budou tato rozhodnutí
vydávat
44
ÚDAJE O VSTUPECH
Půda
Voda
Ostatní přírodní zdroje
Energetické zdroje
Biologická rozmanitost
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

44
44
47
52
52
54
56

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
B.III.2. Odpadní vody
B.III.3. Odpady
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
B.III.5. Doplňující údaje

63
63
66
73
81
84

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

85

C.1.

85

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

C.2.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM
ÚZEMÍ A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHRAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA OVZDUŠÍ, VODY, PŮDY, PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ ROZMANISTOSTI, KLIMATU,
OBYVATELSTVA A VAŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO MAJETKU A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ
ARCHITEKTONICKÝCH A ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ
85
C.2.1. Počáteční akustická situace a vibrace
86
1/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
C.2.2. Klimatické poměry (změna klimatu)/znečištění ovzduší
C.2.3. Geologické a geomorfologické poměry
C.2.4. Půda, ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území
C.2.5. Hydrogeologické poměry
C.2.6. Voda
C.2.7. Územní systém ekologické stability/významné krajinné prvky
C.2.8. Krajinný ráz
C.2.9. Zvláště chráněná území/přírodní parky/památné stromy
C.2.10. NATURA
C.2.11. Biologická rozmanitost - fauna, flóra
C.2.12. Staré ekologické zátěže
C.2.13. Historický vývoj území, ochrana kulturních památek a archeologických nálezů
C.2.14. Obyvatelstvo
C.3.

87
90
93
94
95
96
97
97
98
98
107
107
107

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ
NEPOVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT
107

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIK MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
110
D.I.

D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
D.I.4.
D.I.5.
D.I.6.
D.I.7.
D.I.8.
D.I.9.
D.II.

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, POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ
A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, KUMULACE ZÁMĚRU S JINÝMI
STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ JINÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
110
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
110
Vlivy na ovzduší a klima
117
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
122
Vlivy na povrchové a podzemní vody
127
Vlivy na půdu
130
Vlivy na horninové prostředí, přírodní zdroje
131
Vlivy na biologickou rozmanitost
131
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
136
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
138
CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI
MOŽNÝCH NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ Z NICH PLYNOUCÍCH
139

D.III. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
NA MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
140
D.IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ
OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE

2/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VZTAHUJÍ K FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE
PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY D.II. A REAKCÍ NA NĚ
140
D.V.

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
144

D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A
HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
148
E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

148

F.

ZÁVĚR

149

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

149

H.

PŘÍLOHY

160

3/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1

Dopravně-inženýrské podklady
Dopravně-inženýrské podklady - doplnění (PPU spol. s r.o., červenec 2020)

PŘÍLOHA 2

Hlukové studie
Hluková studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019)
Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu provozu dopravy záměru na akustickou
situaci v ul. Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec 2020)
Stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště – vliv provozu střelnice (GreifAkustika, s.r.o., září 2020)

PŘÍLOHA 3

Rozptylové studie
Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing. Pavel
Balahura, říjen 2019)
Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing. Pavel
Balahura, srpen 2020)

PŘÍLOHA 4

Přírodovědné průzkumy území „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“
Přírodovědný průzkum území projektu „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a
2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019)
Odborné stanovisko k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v
názoru Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., červenec 2020)

PŘÍLOHA 5

Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum (TERRA FLORIDA v.o.s., srpen 2019)

PŘÍLOHA 6

Výkresová část
Situace architektonická
Situace – zákres záměru do katastrální mapy
Zákres do územního plánu
Situace – dopravní řešení
Situace ZOV
Typické půdorysy/řezy/pohledy

PŘÍLOHA 7

Vypořádání vyjádření obdržených k oznámení záměru

4/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM ZKRATEK
a.s.
AOPK
BaP
BAT
BPEJ
BREF
č.
č.j.
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČSN
EIA

akciová společnost
Agentura ochrany přírody a krajiny
benzo(a)pyren
nejlepší dostupné techniky
bonitovaná půdně ekologická jednotka
referenční dokumenty BAT
číslo
číslo jednací
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
čistírna odpadních vod
česká technická norma
environment impact assessement
(posouzení vlivů na životní prostředí)
hl. m. hlavní město
HPP
hrubá podlažní plocha
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
IAD
individuální automobilová doprava
IP
intenzivní péče
IPPC
Integrovaná prevence a omezování
znečištění
k. ú.
katastrální území
KPP
koeficient podlažních ploch
KZ
koeficient zeleně
LAeq
ekvivalentní hladina akustického tlaku
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
N
odpady kategorie nebezpečné
n. m. nad mořem
NP
nadzemní podlaží
NPU
národní památkový ústav
NV
nařízení vlády

O
OA
odst.
PHM
PP
PS
PUPFL
s. r. o.
Sb.
SFŽP
SÚ
SZn.
SZÚ
TNA
TOC
TSK
US EPA

odpady kategorie ostatní
osobní automobil
odstavec
pohonné hmoty
podzemní podlaží
parkovací stání
pozemky určené k plnění funkce lesa
společnost s ručením omezeným
sbírka
Státní fond pro životní prostředí
sídelní útvar
spisová značka
Státní zdravotní ústav
těžký nákladní automobil
těkavé organické látky
technická správa komunikací
americkou Agentura pro ochranu
životního prostředí
ÚAP
územně analytické podklady
ul.
ulice
ÚPn
územní plán
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
VVURÚ vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území
VVN
velmi vysoké napětí
WHO světová zdravotnická organizace
ZOV
zásady organizace výstavby
ZPF
zemědělský původní fond
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ÚVOD
Název/charakter/kapacita záměru
Předkládaná dokumentace záměru se zabývá posouzením vlivů výstavby a provozu záměru O b y t n á č t v r ť
B e r o u n – P í s k o v n a umístěného na severovýchodním okraji města Beroun, v místní části Závodí, k. ú.
Beroun (dále záměr) na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.
Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů. Stavby budou užívány k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní
(u bytového domu H a bytového domu E). Součástí záměru je i související dopravní a technická
infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické infrastruktury.
Všechny objekty navrhované výstavby jsou novými stavbami, budou navrženy jako stavby trvalé. Součástí
záměru jsou i vybrané dočasné stavby (např. zařízení staveniště), které budou sloužit jen pro potřeby
výstavby záměru.
Záměr je předběžně členěn na následující hlavní stavební a inženýrské objekty ve čtyřech etapách výstavby.
Stavební objekty:
SO.01 OBJEKTY BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ
Bytový dům A, B, C, D, E, F, G, H, I (1 PP až 4 + 1 NP)
Bytové domy T1 až T4 (1 PP až 4 NP)
Rodinné domy: Blok I, II, III – řadové rodinné domy typu B (garáž vpravo) – celkem 14 RD
Blok IV, V, VI – řadové rodinné domy typu C (ve svahu) – celkem 12 RD
Blok VII – řadový dům typu A (garáž vlevo) – celkem 8 RD
Blok VIII, IX – řadové rodinné domy typu D (ve svahu) – celkem 10 RD
Blok X – rodinné domy typu E (dvojdomy) – celkem 4 RD
Energocentrum sever a jih (1 PP)
SO.03 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
Inženýrské objekty:
Kanalizační řady, přípojky, areálové kanalizace – splaškové
Kanalizační řady, přípojky, areálové kanalizace, retenční a akumulační nádrže – dešťové
Vodovodní řady, přípojky a areálové vodovody
Plynovodní řady, přípojky
Tepelné sítě – řady, přípojky, areálové sítě
Kabelová síť elektro VN, trafostanice
Kabelová síť elektro NN
Sítě elektronické komunikace
Přeložky a dočasné přípojky nebo řady (bez rozlišení druhu)
Plocha řešeného území zasažená posuzovaným záměrem činí 86 500 m2.

7/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V následující tabulce jsou uvedeny základní předpokládané kapacity záměru.
Celková hrubá podlažní plocha (HPP) nadzemní části

38 736 m2

Zastavěná plocha

11 580 m2

Hlavní funkční využití

bydlení

Doplňková funkční využití

obchodní/administrativní
(u bytového domu H bude v 1. PP jedna nájemní
jednotka – kavárna /60 m2/; u bytového domu E
budou v 1. PP dvě nájemní jednotky – 2 x dětská
skupina /116 m2/, v 1. NP budou nebytové prostory
tvořené 250 m2 administrativní plochy a 96 m2
obchodní plochy. V objektu H, ve 2. NP se dále budou
nacházet 2 ateliery)

Celkový počet bytů v BD

226

Celkový počet RD

48

Celkem osob (včetně nebytových funkcí)

795

Maximální počet nadzemních podlaží (NP)

4 + 1 NP (u BD)

Počet podzemních podlaží (PP)

1 PP

Počet parkovacích stání pro záměr Beroun Pískovna

540

Způsob vytápění

kogenerační jednotky (KGJ) a plynové kotle (PK)

Podkladové studie vyhodnocení
Informace o záměru pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel dle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou
ov architekti s.r.o. (květen 2020).
Podkladem vyhodnocení vlivů na životní prostředí byla dále řada odborných samostatných studií, které jsou
uvedeny v přílohách předkládané dokumentace nebo jsou citovány v seznamu Literatury na konci
dokumentace.
Demolice/ Příprava území/ Sanace
Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení.
Původní objekty skladového areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným
Městským úřadem v Berouně, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016,
nabylo právních účinků dne 31. 5. 2016.
Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy nacházející se na řešených
pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy budou sloužit jako
staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť po již
zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Stavební pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužitý a areál odpojen od všech inženýrských sítí.
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby byly vytěžené
prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému
zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
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Dále je lokalita situována v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které byly
v minulosti rovněž intenzivně těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou
štěrkopísků, tak následným zavážením vytěžených prostorů.
Z výše uvedených historických důvodů byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnul vrtné, vzorkovací, laboratorní
a vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění zemin/odpadů.
Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na povrchu terénu ve
smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických
aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během
výstavby na lokalitě. V případě navážek tedy platí, že pokud by s ním bylo nakládáno jako s odpadem, lze
tento materiál deponovat na skládce ostatního odpadu, není nutné je skládkovat na skládce nebezpečného
odpadu.
Pro navrhovaný záměr nebyla na základě průzkumu kontaminace navrhována žádná sanace ve smyslu
rekultivačním; stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou významněji
kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné skládky.
Kumulace záměru
Realizace stavby je plánována v několika etapách. Momentálně nejsou známy žádné časové ani věcné vazby
stavby na záměry v blízkém okolí. Jednotlivé části stavby v rámci celého záměru budou koordinovány tak,
aby stavby vedlejší podmiňující užívání staveb hlavních byly dokončeny a zkolaudovány před dokončením
staveb hlavních. Součástí záměru bude vybudování nových inženýrských a dopravních sítí a přeložka
stávajícího plynovodu DN 350 nacházejícího se v jižní části stavebního pozemku.
Dokumentace
Záměr je zařazen do Kat. II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do bodů:
Bod 109:

Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu (500 míst).
Pozn.: Počet navržených parkovacích stání je 540.

Bod 108:

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha)
Pozn.: Rozloha zájmového území záměru je cekem 86 500 m2.

Příslušným úřadem k vedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
Předložená dokumentace je vyhotovena v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu přílohy č. 4 k tomuto zákonu. Zpracovatel dokumentace postupoval při zpracování dle
Metodického sdělení MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 a č.j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017).
 Podkladem vyhodnocení je dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou ov architekti s.r.o.
(květen 2020) a odborné studie (viz Přílohy dokumentace či seznam Literatury na konci dokumentace).
 Základní opatření na ochranu životního prostředí, která vyplynula v průběhu posouzení z odborných
studií a platné legislativy, byla projednána s oznamovatelem, resp. projektantem záměru a jsou jeho
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součástí (podrobně uvedeno v kap. D.IV dokumentace). S jejich plněním se automaticky počítá. Tato
opatření budou při přípravě, realizaci a provozu záměru beze zbytku splněna.
 Před vypracováním dokumentace byl využit institut předběžného projednání záměru s dotčenými
subjekty a jejich připomínky a požadavky byly v dokumentaci zohledněny (vyjádření dotčených orgánů
státní správy a samosprávy jsou uvedena průběžně v textu dokumentace).
 V předložené dokumentaci byly rovněž zohledněny veškeré připomínky dotčených orgánů státní
správy, samosprávy, občanských sdružení a veřejnosti uplatněné k oznámení. Jejich podrobné
vypořádání je součástí přílohy 7 dokumentace.
Důvody předložení dokumentace záměru
Nutnost posouzení záměru Obytná čtvrť Beroun – Pískovna podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů vyplynula ze Závěru zjišťovacího řízení (č.j. 083242/2020/KUSK, Sp. Zn.
SZ_049700/2020/KUSK ze dne 15. 6. 2020).
Z předloženého oznámení, vyjádření k němu obdržených a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho
umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí došel
příslušný úřad k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a proto požaduje zpracovat
dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu, ve které je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:
1. Vlivy na ovzduší (zejména vliv stavebních prací a zapracování opatření na snížení vlivů dopravy).
V Rozptylové studii nebyl hodnocen vliv stavebních prací na imisní situaci v lokalitě, přestože se bude
jednat o období více než 4 let a nelze tedy říci, že by se jednalo o krátkodobý vliv. Ve špičkovém období
odvozu vykopané zeminy se předpokládá denní odvoz cca 200 tun zeminy, což odpovídá 20 těžkým
nákladním vozidlům za den (celkem 40 pohybů nákladních vozidel za den). Vzhledem k tomu, že na
blízké dopravní stanici imisního monitoringu v Berouně dochází v posledních letech k překračování
denního imisního limitu pro prachové částice a vypočtené příspěvky prachových částic z vyvolané
dopravy jsou vysoké, požaduje odbor ochrany ovzduší MŽP zahrnout do výpočtu rozptylové studie i
opatření na snížení vlivu dopravy.
Rozptylová studie dále vyhodnocuje imisní příspěvky oxidu dusičitého, benzenu, prašného aerosolu
frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Již ve výchozím stavu byl ovšem překročen imisní limit pro roční
koncentraci benzo(a)pyrenu, a to v jižní části zájmového území. Ve zbývajícím území, které tvoří větší
část hodnoceného území, byl limit pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu splněn.
Vypořádání: Přílohou dokumentace (Příloha 3) je Rozptylová studie, která hodnotí vliv stavebních prací
na imisní situaci v lokalitě (Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci,
Ing. Pavel Balahura, srpen 2020).
Výsledky rozptylové studie potvrdily, že realizace výstavby záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“
nebude mít významný vliv na dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Vypočtené
imisní příspěvky ve vztahu k průměrným ročním koncentracím všech sledovaných znečišťujících látek
budou velmi málo významné až zanedbatelné. Z hlediska krátkodobých koncentrací může výstavba
záměru dočasně ovlivnit imisní situaci v blízkém okolí staveniště stavby. Proto byla v rozptylové studii
navržena opatření zaměřená na snížení vlivu stavební činnosti na imisní zatížení dotčeného území. Tato
opatření jsou ze studie převzata a zahrnuta do kapitoly D.IV. Dokumentace.
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Z analýzy výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav v roce 2025,
který předpokládá realizaci plánovaného záměru, vyplynulo, že příspěvek průměrnými ročními
koncentracemi benzo(a)pyrenu bude u hodnocené zástavby dosahovat hodnot v řádu tisícin ng/m3 (do
0,5 % imisního limitu). Pro předmětný záměr není nutné dle zákona č. 201/2012 Sb. navrhovat žádná
kompenzační opatření.
2. Vlivy z hlediska poměrů hluku ve stávajícím území – přítomnost střelnice.
Hluková studie (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019) nehodnotila samostatně hluk vyvolaný stavebními
pracemi záměru. Uvedení hodnoceného záměru do provozu nebude mít dle hlukové studie významný
vliv na akustickou situaci v zájmovém území. V chráněném venkovním prostoru staveb navrhovaného
záměru budou hladiny hluku ze silniční dopravy na komunikacích II. třídy dosahovat hodnot 40,7 až
51,5 dB ve dne a hodnot 33,5 až 44,3 dB v noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB budou splněny.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky hlukové studie, které uvádějí
předpokládanou hlukovou zátěž ze související dopravy a ze stacionárních zdrojů záměru. Po posouzení
z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS Středočeského kraje konstatuje, že
v hlukové studii zcela chybí posouzení vlivu provozu střelnice, která je umístěna ve vzdálenosti cca
100 m od navrhovaného obytného souboru. Vzhledem k využívání střelnice nejen v pracovních dnech
ale i o víkendu může docházet k ovlivňování budoucí zástavby nadměrným hlukem z provozu střelnice.
Vypořádání:
Pro předkládanou dokumentaci byla vypracována Akustická studie - Stanovení požadavků na
neprůzvučnost obvodového pláště – vliv provozu střelnice (Greif-Akustika, s.r.o., září 2020; Příloha 2
dokumentace).
Předmětem této akustické studie bylo stanovit požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho
částí dle ČSN 73 0532, které jsou dotčené hlukem z provozu střelnice SBTS Městský klub Beroun, p.s.
vzdálené cca 100 m od nejbližšího bytového domu A, který se nachází v severovýchodním rohu lokality.
Výpočty bylo zjištěno, že hlukem z provozu střelnice jsou nejvíce exponované objekty bytových domů A,
B, C, D a T1. Jejich severní a východní fasády jsou exponovány hlukem okolo LAeq,8h ≈ 65 dB. Podrobně
viz Akustická studie.
V následující tabulce jsou uvedeny normové požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho
částí. Při splnění předpokladů vzatých do výpočtu Akustické studie a při dodržení požadované
vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště, budou splněny hygienické limity hluku v chráněných
vnitřních prostorech staveb.
Normou požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R’w (vážená stavební neprůzvučnost) a
vážená (laboratorní) neprůzvučnost oken Rw
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Pro vyhodnocení hluku ze stavební činnosti byla pro stupeň DUR vypracována samostatná Akustická
studie (Ing. Balahura, říjen 2019).
Na základě výsledků zpracované hlukové studie je možno konstatovat, že úroveň hluku v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb zájmového území nepřesáhne v průběhu výstavby plánovaného
záměru při zadaných akustických parametrech hodnotu hygienického limitu hluku pro hluk ze stavební
činnosti (65 dB) v době od 7:00 do 21:00 hod.
3. Nakládání s vodami.
Ze strany z.s. Berounská zeleň je požadováno přepracování hydrogeologické studie, a to především
v otázce vsakování vod a také k technické proveditelnosti způsobu likvidace dešťové vody
v plánovaném území. Rozboru a popisu možnosti vsakování je v dokumentu věnován jediný odstavec,
což je velmi nedostatečné. Ve studii také chybí důraz na návrh dostatečné plochy zelených střech, které
zadržují dešťové srážky a zlepšují mikroklima lokality, zároveň napomáhají snižovat energetickou
náročnost (chlazení) budovy. Navržená plocha zelených střech není dostatečná.
Dále je požadováno dopracování hydrologické studie z hlediska řešení povrchových toků i v případě
povodňových stavů – svah rozkládající se od železnice po vrchol Šibenec a u golfu je pro případ
vydatných přívalových dešťů odvodněn pouze jedním propustkem pod železničním svrškem v místě
připojení Jiráskovy ulice na Slavašovskou, což je pro případ povodně nedostatečné. V jiných místech
odtok není, což způsobuje (zejména u napojení ulic Kaplířova, Vřesová, Šípková, U pískovny) stání
dešťové vody na vozovce po několik desítek hodin. Historicky se v území plánovaného komplexu
Pískovna nacházel rybníček. V zamýšleném komplexu Pískovna je tedy nutno vyřešit odtok dešťových
srážek i pro případ vydatných dešťů pod železničním svrškem a komunikací Lidická. V tomto ohledu je
zcela zásadní odvodnění potoku číslo 10281960, který se nachází na severním okraji zájmového území,
plocha povodí tohoto pozemku činí cca 3 km2. Již současný stav je z hlediska povodní nevyhovující a
hrozí rozlití do nové zástavby, což pravděpodobně znamená, že by mohlo dojít k zatopení cizích
pozemků, které v současné době nebyly záplavou ohroženy, konkrétně pozemků 1943/17 (vlastníkem
jsou pan J.Š. a paní L.Š.). Za účelem správného provedení uvedených úprav požaduje z.s. doplnit
výkresy profilu koryta, včetně vizualizací. Ve výkresu (příloha 6) je vidět zachování stávající tůně a
přiléhajícího mokřadu již z větší části mimo území investora. Tůň i mokřad se nachází východně od
vjezdu k objektu BD-A, vzhledem k zajímavosti této tůně o ploše cca 50 m2 a jejím přínosům z hlediska
přirozeného vsakování a zpomalení toku vody, ale i lokálního biotopu potoka (VKP a lokální biokoridor);
12/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

z.s. požaduje zachování této tůně a jejího stávajícího napojení na pozemky mimo zájmové území. Za
tímto účelem požaduje z.s. doplnit detailní výkres napojení potoka a objektu BD-A, včetně
navrhovaných parkových úprav podél koryta. Pozn. z.s. uvádí, že podle stávající dokumentace se
navržené řešení zdá relativně ohleduplné, ale míra detailu nedovoluje spravedlivé posouzení. Proto
požaduje pouze její doplnění.
Vypořádání:
Vyhodnocení vsakování vod v území bylo podrobně prověřeno vsakovacími zkouškami. Byla tedy
ověřena reálná situace v území.
Záměr rovněž pozitivně přispěje k ovlivnění mikroklimatických podmínek v území, a to i díky návrhu
zelených střech. Při výstavbě záměru bude veškerá pokácená zeleň (celkem 186 stromů) kompenzována
náhradními výsadbami v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových tvarů stromů se střední a
větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic lesních) ve volných
plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
Na střechách objektů bytových domů jsou navrženy zelené střechy; střešní zeleň je další součástí
strategie využití dešťových vod, plochy na střechách pomáhají zadržet vodu v území, a znovu ji výparem
vrací zpět a tím přispívají k vylepšení mikroklimatu v území a stabilizaci vodního režimu. Budovy se
zelenými střechami se méně přehřívají, a zeleň pomáhá zachytávat škodlivé částice z ovzduší. Navrženy
jsou převážně extenzivní střešní zahrady na 70 % plochy bytových domů, celkem 3 742 m2 v tloušťce
substrátu 15 cm. Dále se jedná o plochy na garážích o rozloze 678 m2, kde je navržena intenzivní zeleň.
Z hlediska řešení povrchových toků předkládá oznamovatel tři možné varianty řešení, které v různé míře
revitalizují stávající koryto, resp. jej zachovávají. Všechny tři varianty může oznamovatel realizovat, a
to na základě konečného výběru dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Pro všechny varianty platí skutečnost, že po realizaci záměru dojde jednoznačně k zásadnímu zmenšení
odtoku srážkových vod z území ve vlastnictví investora, a to řádovým způsobem. Veškeré vody
normových srážek budou beze zbytku likvidovány na vlastním pozemku. Při přívalových deštích pak
skutečné problémy vycházejí z rozsahu korytem odvodňovaného území nad posuzovaným záměrem,
které stavebník ani při nejlepší vůli nemůže ovlivnit.
Varianta 1: Revitalizace koryta a jeho zkapacitnění pro převedení zvýšených průtoků
Součástí stavebního záměru bude úprava koryta a revitalizace stávající vodoteče na severní straně
areálu. Úpravy vodoteče budou umožňovat obyvatelům bližší interakci s vodou a budou tak mít
příležitost nahlédnout do jindy skrytého cyklu srážkových vod ve městě. Jedná se o přítok do Berounky
v říčním km 36,8. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních požadavků v souvislosti s rozvojem
územního celku – rozšíření zástavby. Navrženou úpravou dojde významnému zvýšení estetického
účinku na člověka, kdy mezi výškovými skoky (prahy) je meandrující koryto, zajišťující pohyb vody i při
malých přítocích (což je vzhledem k pouze občasným průtokům významné vylepšení stávajícího stavu).
Navazující pěšina i nová výsadba stromů podél koryta dále dotváří přírodnější ráz tohoto území.
Současně budou splněny další cíle, které splňují požadavky správce toku (LESY ČR), a to zkapacitnění
koryta pro převedení průtoku stoleté povodně Q100, což znamená zvětšení průtočného profilu, výměna
stávajících nekapacitních propustků za větší, zpevnění vybraných částí koryta vodoteče.
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Varianta 2: Revitalizace koryta s ponecháním severovýchodní části v původním tvaru a jeho
zkapacitnění pro převedení zvýšených průtoků
Toto řešení je modifikací řešení dle Varianty 1, rozdíl spočívá v ponechání části vodoteče u bytového
domu A v původním tvaru a výškovém uspořádání. Spolu s tímto je zde navrženo ponechání části
stávajících vzrostlých stromů (těch, u kterých to zdravotní stav dovoluje).
Toto území je ze strany některých iniciativ chybně nazýváno jako „tůň“ či „mokřad“, což odporuje
skutečnosti a je vyvráceno doplňujícími informacemi biologického průzkumu.
Varianta 3: Vyčištění koryta s jeho ponecháním v původním tvaru a kapacitě
Toto řešení ponechává kryto vodoteče v původním tvaru, rovněž není nijak zvětšován jeho průtočný
profil. U propustků je ponechána stávající dimenze, dochází pouze k jejich výměně. Rozliv vody při
povodňových stavech je řešen na území investora, a to vhodnými technickými opatřeními:
-

osazením vstupů nejbližších objektů (BD A, řada ŘRD I a část řady ŘRD VII) nad výškovou kótu možné
úrovně vody při Q100.

-

tyto objekty nebudou podsklepeny

-

vytvoření rozlivových ploch pro případy povodňových událostí – prostor parkingu před objektem BD
a zahrady a prostor u vodoteče přilehlých rodinných domů.

4. Dopravní napojení a jeho vliv (především vzhledem k ulicím Slavašovská a Vojanova).
Dle došlých vyjádření je dopravní zajištění celé stavby Beroun – Pískovna nedostatečně vyřešené,
neopírá se o relevantní analýzu dopravního zatížení lokality (a to ani stávajícího, ani budoucího) a je
postaveno na nepřesných údajích (skutečné parametry Vojanovy ulice neodpovídají údajům uvedeným
v dokumentaci).
Zamýšlené připojení obytné zóny Beroun – Pískovna ulicí Vojanovou a Slavašovskou bude nadměrně
zatěžovat stávající zástavbu, doporučuje se, aby investor zvážil i další možnosti, jak novou zástavbu
připojit na stávající páteřní komunikaci (Lidická), a to tak aby nedošlo k zahlcení staré zástavby na
Závodí (která by už nyní měla být pojednána mnohem spíše v režimu obytné zóny, než aby docházelo
k tak zásadnímu navyšování objemu dopravy).
Komunikace Slavašovská v úseku od napojení na Pražskou ke křižovatce s ulicí Jiráskova tvoří jediné
přípojné místo pro severní část Závodí, a to jak pro automobilovou dopravu, tak pro pěší a cyklisty.
V případě nárůstu dopravy, ať další zástavbou v oblasti Golf resortu, připravovaným projektem Pražské
předměstí, Jižní svahy a/nebo uvažovaným propojením s uvažovaným obytným komplexem Pískovna
(naroste počet vozidel, chodců i cyklistů, kteří budou chtít Slavašovskou ulicí projet oběma směry) se
průjezdnost části ulic Slavašovská mezi připojením ulic Jiráskova a Pražská významně sníží. Fyzický stav
a parametry předmětné komunikace však nárůst dopravy neumožňují a důsledkem by bylo ohrožení
zdraví účastníků dopravního provozu, zejména pěších a cyklistů.
Město Beroun v nedávné době zveřejnilo záměr paralelních a nových obslužných komunikací. Jednou
z nich je propojení existující asfaltové komunikace z Golf Resort se silnicí 118 (Pražská) u čerpací stanice
EuroOil. Tato komunikace by mohla napomoci odlehčení automobilové dopravy ze zájmové oblasti.
Komunikace Vojanova začíná napojením z ulice Jiráskova a jako slepá končí na svém severním okraji
u soukromého pozemku č. parc. 1991/1. V tomto místě byla projektována točna pro vozidla IZS a
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komunálních služeb, dosud nebyla postavena. Příjezd k pozemku č. parc. 1991/1, který se nachází
výškově o ca 2 m níže než severní konec Vojanovy ulice, je pouze ze severu po prašné vyježděné cestě
od železničního přejezdu. Komunikace se kříží se 4 ulicemi a má charakter klidnější ulice sloužící
obsluze rodinných domů, které ji lemují po obou stranách.
Provedené sčítání dopravy z podzimu 2019 u křižovatky Vojanova – U pískovny uvádí nejvyšší průjezd
vozidel za den v počtu 153 (vč. 18 nákladních) v obou směrech, především ve směru západ – východ.
V severní části Vojanovy, směrem k uvažovanému souboru Pískovna, 32 vozidel, vč. 2 nákladních za 24
hodin. Tento počet vozidel nemůže být brán jako odraz provozu v dané oblasti! V procesu výstavby je
několik rodinných domů a výstavba na dalších 7 parcelách v této časti Vojanovy ulice není ani zahájena.
Po úplném dokončení zástavby na již vybudovaných parcelách může počet vozidel vzrůst o dalších 42
vozidel, tedy na 74 vozidel za 24 hodin. Po zamýšleném protažení ulice Máchova a zástavbě
uvažovaných parcel, vzroste počet dopravních prostředků o dalších min. 45 vozidel, tedy na 120 vozidel
za 24 hodin. Uvažované napojení ulice Vojanova na zamýšlený bytový komplex Pískovna by zvýšil
současný provoz v její severní části až 13 x a po zástavbě parcel ve Vojanově by počet projíždějících
automobilů čítal cca 470 vozidel! I přesto, že napojení ulice Vojanova, je investorem zamýšleno jako
sekundární dopravní napojení, je zde velká pravděpodobnost využívání tohoto napojení obyvateli
„Pískovna" a obyvateli dalších lokalit – směr Hýskov, Kladno a zpět, jako primárního.
Vypořádání:
Dopravně-inženýrská studie byla na základě výše uvedených požadavků doplněna (PPU spol. s r.o.,
červenec 2020).
Na základě výše uvedeného bodu vyjádření byl pro účely Dokumentace EIA vypracován Dodatek
hlukové studie – vyhodnocení vlivu provozu dopravy „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ na akustickou
situaci (Ing. Balahura, srpen 2020).
Dodatek k hlukové studii byl vypracován na základě podkladů předaných objednatelem, které byly
doplněny místním šetřením.

Součástí podkladů byly rovněž nové údaje o intenzitách silniční dopravy na širší komunikační síti
zájmového území včetně ulic Slavašovská, Vojanova a Jiráskova dle jejich jednotlivých úseků (stanoveny
místním šetřením společností PPU, spol. s r.o. pro roky 2019 a 2025) – viz tabulka níže, která pro
demonstraci uvádí stávající intenzity dopravy v porovnání s intenzitami v roce 2025 ve stavu bez
záměru/se záměrem.
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hluku) pro všechny varianty hodnocení byly získány
výpočetním postupem na základě matematického modelování hlukové zátěže v dotčeném území.
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Podrobné údaje z Dodatku hlukové studie k vyhodnocení provozu dopravy záměru jsou zapracovány
v příslušných kapitolách předkládané Dokumentace záměru a jsou k dispozici v rámci samostatné
přílohy Dokumentace (Příloha 2).
Modelové výpočty byly v Dodatku hlukové studie realizovány pomocí počítačového programu Cadna A
pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí. Algoritmus modelových výpočtů
hluku silniční dopravy vychází ze schválené „Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“
(RNDr. M. Liberko a kol., Planeta MŽP číslo 2/2005) a z aktualizovaných metodických pokynů pro
výpočet hluku „Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2018“ (EKOLA group, spol. s r.o.).
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hluku) v chráněných venkovních prostorech staveb zájmového
území byly vypočteny v 10 referenčních výpočtových bodech umístěných ve vzdálenosti 2 m před
fasádami vybraných objektů (rodinné domy v ul. Vojanova a Slavašovská).
Přestože je po realizaci plánovaného záměru předpokládán nárůst intenzit automobilové dopravy
na sledovaných komunikacích Vojanova a Slavašovská, na základě výsledků modelových výpočtů
provedených pro výhledovou akustickou situaci v roce 2025 lze konstatovat, že výsledná úroveň hlukové
zátěže způsobené dopravou na komunikacích Vojanova a Slavašovská bude dosahovat hodnot 43,6 až
54,6 dB ve dne a hodnot 33,0 až 44,7 dB v noci. Uvažované hygienické limity hluku 55/45 dB pro
den/noc budou tedy splněny.
5. Vlivy na biologickou rozmanitost.
Dle z.s. Berounská zeleň si předložené studie v některých bodech odporují a obzvlášť analýza pana
Farkače se jeví jako nevyvážená. Pravděpodobně jde o chybu, kdy většina zájmového území leží
v původní pískovně – oploceném brownfieldu. Díky tomu, pravděpodobně průzkum proběhl právě
pouze uvnitř oploceného areálu, a tak opomenul okrajové části jako např. vodoteč IDVT 10281960,
nebo prameniště jižní vodoteče IDVT 10281328, které ani v suchých letech nevysychá. Závěr studie, že
v dotčeném území se nevyskytují obojživelníci a plazi, je nesmyslný. Přímo na území je vodoteč s velkou
tůní a navazujícím mokřadem (mokřad je již mimo dotčené pozemky investora), takže lze předpokládat
hojný výskyt obojživelníků. Zhruba 0,9 km proti proudu vodoteče (VPK a evidovaného lokálního
biokoridoru) se nachází dřívější rybník “v Lesích” a mokřadní prameniště “v Potůčkách”, které je již
součástí nadregionálního biokoridoru.
Výskyt plazů v Pískovně byl potvrzen pozorováním a zdokumentován. Pro účely komentáře k této
zprávě provedl z.s. namátkové amatérské pozorování během 3 po sobě jdoucích dnů, které vedlo
k nálezu 1 ropuchy a 2 slepýšů. Navíc v sousedící lokalitě “Třešňovka” byl prokázán výskyt vzácné a
silně ohrožené užovky hladké. Z.s. nemá pochyb, že v zájmovém území žijí obojživelníci, ještěrky i další
plazi.
Proto z.s. požaduje plán na speciální zacházení s těmito chráněnými a ohroženými druhy živočichů,
zejména:
Z hlediska obojživelníků:
- omezení technických zásahů do koryt obou vodotečí (10281960 a 10281328) výhradně na dobu
jejich zimního spánku, tj. mimo dobu jejich výskytu v korytech vodotečí (popř. jiné odborné
opatření k jejich ochraně před stavbou a v průběhu stavby).
- zachování vodoteče 102811960 jako lokálního biokoridoru mezi lokalitou “V Potůčkách” a
Berounkou, tj. zejména zachování tůně na vodoteči a nepoškození přímo navazujícího mokřadu,
který je již mimo zájmové území (z velké části není již v majetku investora). Jde de facto o přesné
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provedení podle stávající výkresové dokumentace a její další doplnění o detaily a prvky vhodné
pro migraci obojživelníků (technický výkres profilu koryta v jednotlivých částech, vizualizace,
technický výkres koryta v části tůně, detailní stavební výkres napojení koryta vodoteče v místě
tůně a komunikace k objektu BD-A včetně samotného objektu, vizualizace parkových úprav kolem
koryta). Pozn. z.s. uvádí, že podle stávající dokumentace se navržené řešení zdá relativně
ohleduplné, ale míra detailu nedovoluje spravedlivé posouzení. Proto požaduje pouze její
doplnění.
Z hlediska plazů:
- příprava vhodných odchytových stanovišť (zimovišť) a jejich transport v době jejich biologické
neaktivity (popř. jiné odborné opatření pro jejich ochranu před zahájením stavby).
Celkově z.s. doporučuje nový průzkum v době vegetační i biologické aktivity v oblasti povodí severního
toku i jižního toku (nálezy z okolí ukazují mloka skvrnitého, skokana zeleného, užovku obojkovou) a
dále na hranici lesa, kde byl potvrzen výskyt zajímavých bezobratlých (mj. roháče obecného).
Na základě aktualizovaného průzkumu doporučuje z.s. revidovat opatření proti snížení biodiverzity tak,
aby záměr nepoškozoval zdejší prostředí.
Vypořádání: Na základě obdržených vyjádření a jednotlivých připomínek týkajících se biologické
rozmanitosti byl pro účely zpracování Dokumentace EIA proveden aktualizovaný průzkum lokality
včetně fotodokumentace, zaměřený především na osídlení vodotečí, mokřadu a tůněk (Odborné
stanovisko, doc. Farkač, červenec 2020). Tento průzkum je v plném znění vč. fotodokumentace součástí
přílohy Dokumentace (Příloha 4).
K výše uvedeným připomínkám ze strany spolku Berounská zeleň lze na základě dokumentu doc.
Farkače uvést následující:
1. Vodoteč, „tůňka“ a „mokřad“ podle projektové dokumentace záměru dotčeny nebudou a budou
zachovány, dokonce s optimisticky vypadající budoucností – s vodou. Nicméně problém této
vodoteče spočívá především v tom, že vodu postrádá (např. foto 1 a 2 z přírodovědného průzkumu
v roce 2018). Samozřejmě po několika dnech dešťů (viz foto ve vyjádření Berounské zeleně z.s. na
str. 2) může laik vyhodnotit tento stav jako statut dlouhodobý. Stav sporného místa v červenci 2020
(fotografie č. 3-16). jasně ukazuje, že se zde voda v rozporu s tvrzením Berounské zeleně z.s. trvale
nevyskytuje a že toto místo je nyní bez vody a je stresováno přemnoženými prasaty divokými
hledajícími potravu (fotografie č. 5-6 a č. 10-11). Rozmnožování skokana zeleného či dokonce mloka
skvrnitého je v těchto místech zcela nereálné, a především biotopově nemožné.
2. Požadavek na „transport plazů v době jejich biologické neaktivity“ je poněkud nelogický, neboť
vykopávat „slepýše a ještěrky“ ze zimních úkrytů a potom je někam transferovat je z pohledu
ochrany a zachování těchto druhů absolutně zavádějící a nefunkční řešení. Transfery se musí dělat
naopak v době aktivity transferovaných živočichů, aby transferované živočichy bylo možné odchytit
živé a aby byla naděje na úspěch takové činnosti, kdy jsou jedinci po přestěhování schopni další
samostatné existence na nové lokalitě.
3. Co se týče přítomnosti zvláště chráněného druhu brouka roháče obecného (Lucanus cervus),
v hodnoceném území není jediná vhodná dřevina pro jeho vývoj a udržitelnou populaci, jeho
přítomnost „v okolí“ indikuje prostou přítomnost v okolí.
4. Podle odborníků z Berounské zeleně z.s. z lokality vymizí ťuhýk lesní. Pouze upozorňujeme, že takový
druh na lokalitě zjištěn nebyl, dokonce ani žádný takto pojmenovaný druh na území ČR nežije. Na
lokalitě byl v okrajové části zjištěn ťuhýk obecný (Lanius collurio), který zde ale nehnízdil.
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5. K doporučení Berounské zeleně z.s. „revidovat opatření proti snížení biodiverzity tak, aby záměr
nepoškozoval zdejší prostředí“ je nutné podotknout, že není zřejmé, jestli aktuální prostředí
(zarůstající) pískovny a průmyslových areálů je skutečně místem, kde je „biodiverzita“ nějak
smysluplně přírodně měřitelná.
Podrobné vyhodnocení lokality z hlediska biologické rozmanitosti je součástí kap. C.2.11 Biologická
rozmanitost – fauna, flóra a D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost předkládané Dokumentace. V kap.
D.I.7 Dokumentace jsou i podrobně popsány kácení a ochrana dřevin i návrh krajinářských a sadových
úprav.
6. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních k
oznámení záměru.
Vypořádání: Veškeré připomínky uplatněné k oznámení jsou podrobně vypořádány v samostatné
příloze Dokumentace (Příloha 7).
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

OBCHODNÍ FIRMA

Pod Klukem s.r.o.

A.2

IČ

291 38 710

A.3

SÍDLO (BYDLIŠTĚ)

Pod Kesnerkou 2553/40, 150 00 Praha 5

A.4

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE
René Frank
Pod Kesnerkou 2553/40
150 00 Praha 5
tel.: +420 603 430 902

B.

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Kat. II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Bod 108:

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha)
Pozn.: Rozloha zájmového území záměru je cekem 86 500 m2.

Bod 109:

Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu (500 míst).
Pozn.: Počet navržených parkovacích stání je 540.

Příslušným úřadem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a vydání závazného stanoviska
dle § 9a citovaného zákona je Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského
kraje.
B.I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů. Stavby budou užívány k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní
(u bytového domu H a bytového domu E). Součástí záměru je i související dopravní a technická
infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické infrastruktury.
Všechny objekty navrhované výstavby jsou novými stavbami, budou navrženy jako stavby trvalé. Objekty
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bytových a rodinných domů budou napojeny na sítě technické infrastruktury: na vodovodní řad, kanalizaci,
plyn, elektro VN, slaboproudé vedení a teplovod. V prostoru budoucí stavby se nachází stávající trasa
plynovodu, kterou bude nutné přeložit do nové trasy.
Součástí záměru jsou i vybrané dočasné stavby (např. zařízení staveniště), které budou sloužit jen pro
potřeby výstavby záměru.
Stavební pozemek, areál bývalé pískovny, je v současné době nezastavěný, nevyužívaný a je odpojen
od všech inženýrských sítí. Zájmové území je ohraničené na severní straně administrativně-skladovým
areálem stavební firmy Strabag. Původní objekty skladového areálu zasahující do zájmového území byly
demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem v Berouně,
č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016, nabylo právních účinků dne 31.
5. 2016.
Před zahájením výstavby záměru budou v zájmovém území pouze odstraněny stávající zpevněné plochy
nacházející se na řešených pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy
budou sloužit jako staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť
po již zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Plocha řešeného území vymezená posuzovaným záměrem činí 86 500 m2.
V následující tabulce jsou uvedeny základní předpokládané kapacity záměru.
Celková hrubá podlažní plocha (HPP) nadzemní části

38 736 m2

Zastavěná plocha

11 580 m2

Hlavní funkční využití

bydlení

Doplňková funkční využití

obchodní/administrativní
(u bytového domu H bude v 1. PP jedna nájemní
jednotka – kavárna /60 m2/; u bytového domu E
budou v 1. PP dvě nájemní jednotky – 2 x dětská
skupina /116 m2/, v 1. NP budou nebytové prostory
tvořené 250 m2 administrativní plochy a 96 m2
obchodní plochy. V objektu H, ve 2. NP se dále budou
nacházet 2 ateliery)

Celkový počet bytů v BD

226

Celkový počet RD

48

Celkem osob (včetně nebytových funkcí)

795

Maximální počet nadzemních podlaží (NP)

4 + 1 NP (u BD)

Počet podzemních podlaží (PP)

1 PP

Počet parkovacích stání pro záměr Beroun Pískovna

540

Způsob vytápění

kogenerační jednotky (KGJ) a plynové kotle (PK)

Záměr je předběžně členěn na následující hlavní stavební a inženýrské objekty ve čtyřech etapách výstavby.
SO.01 OBJEKTY BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ
Bytový dům A, B, C, D, E, F, G, H, I ( 1PP až 4 + 1 NP)
Bytové domy T1 až T4 (1 PP až 4 NP)
Rodinné domy: Blok I, II, III – řadové rodinné domy typu B (garáž vpravo) – celkem 14 RD
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Blok IV, V, VI – řadové rodinné domy typu C (ve svahu) – celkem 12 RD
Blok VII – řadový dům typu A (garáž vlevo) – celkem 8 RD
Blok VIII, IX – řadové rodinné domy typu D (ve svahu) – celkem 10 RD
Blok X – rodinné domy typu E (dvojdomy) – celkem 4 RD
Energocentrum sever a jih (1PP)
SO.02 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Demolice
Kácení
Hrubé terénní úpravy
SO.03 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
SO.04 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY, ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
Krajinářské úpravy
Čisté terénní úpravy
Revitalizace vodního toku
SO.05 OPLOCENÍ, OPĚRNÉ STĚNY A DROBNÁ ARCHITEKTURA
Oplocení
Opěrné stěny
Drobná architektura
SO.06 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Inženýrské objekty:
IO.100 a výše

Kanalizační řady, přípojky, areálové kanalizace - splaškové

IO.200 a výše

Kanalizační řady, přípojky, areálové kanalizace, akumulační a retenční nádrže – dešťové

IO.300 a výše

Vodovodní řady, přípojky a areálové vodovody

IO.400 a výše

Plynovodní řady, přípojky

IO.500 a výše

Tepelné sítě – řady, přípojky, areálové sítě

IO.600 a výše

Kabelová síť elektro VN, trafostanice

IO.700 a výše

Kabelová síť elektro NN

IO.800 a výše

Sítě elektronické komunikace

IO.900 a výše

Přeložky a dočasné přípojky nebo řady (bez rozlišení druhu)

Podkladem pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel dle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je dokumentace pro vydání územní rozhodnutí zpracovaná
firmou ov architekti s.r.o. (květen 2020).
Podkladem vyhodnocení vlivů na životní prostředí byla dále řada odborných samostatných studií, které jsou
uvedeny v přílohách předkládané dokumentace nebo jsou citovány v seznamu Literatury na konci
dokumentace.
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B.I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Středočeský

Město: Beroun
k. ú.:

Beroun

Záměr bude umístěn na severovýchodním okraji města Beroun, v místní části Závodí, k. ú. Beroun na
pozemcích č. p. 1943/6; 1943/14; 1943/15; 3244; 6781; 6782.
Zájmové území je ohraničené na severní straně administrativně-skladovým areálem stavební firmy Strabag,
ze západní strany komunikací Vojanova a přilehlými skladovacími či výrobními halami, z jižní strany
nezastavěnými pozemky určenými k výstavbě individuálních rodinných domů a ze strany východní pak
lesním pozemkem.
Pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužívaný, odpojený od všech inženýrských sítí, je oplocený a
je pro veřejnost neprůchodný.
Soupis pozemků dotčených záměrem je uveden v kap. B.II.1. Půda. Přesné umístění záměru je patrné
z výkresové dokumentace, která je součástí Přílohy předkládané dokumentace.
Areál bývalé pískovny je svažitý směrem k západu, orientovaný do údolí řeky Berounky. Terén je velmi
pozměněný těžbou písku a druhotnými navážkami, původní reliéf je zachován pouze v lesnaté východní
části. Na severní a jižní hraně pozemku investora se nachází občasné vodoteče – oba potoky vedou
v řešeném území ve volném korytě. Dostatek vody má severní potok jen ve srážkově bohatých obdobích
roku. Okolí potoka v severovýchodní části představuje trvale zamokřenou půdu. Území je zároveň součástí
nivy řeky Berounky, od řeky je odděleno dopravními stavbami železnice a silnice, a pásem rodinných domů.
Obrázek 1 Umístění záměru v širších územních vztazích

Zdroj: mapy.cz
Ochranná pásma
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se pozemek z hlediska územního systému
ekologické stability (prvky ÚSES) nachází v ochranném pásmu stávající části funkčního nadregionálního
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biokoridoru NRBK K55 „Týřov, Křivoklát-Karlštejn, Koda“, vedený v trase vodního toku Berounky
s břehovými porosty a místy i s trvalými travními porosty (V - osa vodní; č. 2) a po zalesněných svazích a
vrších severovýchodně města (MH - osa mezofilní hájová; č. 3). Ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru K55 není v dokumentaci ÚSES přímo vyznačeno, vymezeno je v maximální šíři 2 km na každou
stranu osy NRBK, což v sobě zahrnuje rovněž zájmové území záměru.
V širším zájmovém území jsou součástí nadregionálního biokoridoru lokální biocentra LBC 11 "V potůčkách"
a LBC 10 "Veselá". Tyto lokální biokoridory nezasahují do zájmového území.
Údolní niva potoka v severní části řešeného území (IDVT 10281960) je v územní studii krajiny uvedena jako
lokální biokoridor, přičemž niva potoka je zároveň chráněna jako významný krajinný prvek (VKP), dle § 3,
odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Registrované VKP se v zájmovém území
nevyskytují.
Východní část pozemku je dotčena ochranným pásmem lesa v zákonné šířce 50 m. Dle předchozích
konzultací s Městem Beroun, Odborem životního prostředí a Odborem územního plánování a regionálního
rozvoje, byly veškeré stavební objekty umístěny do minimální vzdálenosti 20 m od okraje lesa.
Pozemek více není součástí zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000; rovněž se zde
nenachází žádný památný strom vyžadující ochranu.
V posuzovaném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin,
chráněná ložisková území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných surovin.
Z hlediska vodního zákona se pozemky dotčené stavbou nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.
Pozemky se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, na pozemcích se nenacházejí žádné
stavby s památkovou ochranou. Nejedná se o území s možnými archeologickými nálezy.
Z hlediska ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury je záměr koordinován s jednotlivými
správci inženýrských sítí. V prostoru budoucí stavby se nachází stávající trasa plynovodu, kterou bude nutné
přeložit do nové trasy.
Obrázek 2 Detail zájmového území na ortofotomapě – pozemky určené k výstavbě

Zdroj: Dendrologický průzkum (TERRA FLORIDA v.o.s., 08/2019)
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Soulad s územním plánem
Funkční využití stavebního pozemku SM (smíšené městského typu) je rozdělené do několika lokalit.
V největší ploše převažuje funkce P8c - smíšené využití území městského typu specifické, v jižní části
přechází do plochy 8a - bydlení individuální v rodinných domech, a dále do 8b - smíšené využití území
městského typu specifické – nízkopodlažní zástavba.
Dle ÚP se v případě plochy P8c jedná o plochu určenou k přestavbě s předpokládanou transformací do nové
obytné čtvrtě. Cílem přestavby tohoto území má být revitalizace a ozdravění městské čtvrtě a její kvalitní
rozvoj.
Podmínkou územního plánu pro další rozhodování v daném území bylo vypracování územní studie (Pozn.
Studie byla vypracována a je podkladem vyvěšeným na oficiálních stránkách města Beroun). Ta byla
z důvodu potřebné koordinace prostorového, dopravního a technického řešení nutná vypracovat jako celek
pro lokality 8a, 8b a P8c.
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování je přílohou dokumentace (viz kap. H Přílohy).
Obrázek 3 Umístění záměru na podkladu ÚP města Beroun (úplné znění, účinné od 10. 10. 2018)

Zdroj: město-beroun.cz
V následujícím přehledu je uveden přehled souladu záměru s KZ v jednotlivých funkčních plochách.
Regulativ SM - SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ městského typu
Předkládaný návrh odpovídá požadavkům, stanoveným územním plánem. V lokalitě jsou navrženy rodinné
řadové domy do max. 2 + 1NP a bytové domy do max. 4 + 1NP. Tím je splněn požadavkem na hlavní funkční
využití. V oblasti se dále nalézají nezbytné technické stavby, parkoviště, dětská hřiště a doprovodné služby.
Vše primárně sloužící budoucím obyvatelům. Parkování pro obyvatele je zajištěno na vlastních pozemcích
objektů.
Koeficient zeleně (KZ)
Rozloha funkční plochy SM

73 919 m2
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Rozloha řešené části ve funkční ploše SM

73 919 m2

Koeficient zeleně dle ÚP

KZ = 0,55

Požadavek ÚP
Započitatelná plocha zeleně (v řešené části SM) min. 73 919 x 0,55 = 40 655 m2
Návrh
Plocha zeleně – rostlý terén

39 835 m2

Plocha zeleně – zeleň na konstrukci

1 043 m2

Plocha zeleně celkem

40 878 m2

KZ pro řešenou část funkční plochy:

KZ = 40 878 / 73 919 = 0,553

Porovnání
Započitatelná plocha zeleně:

40 878 m2 ≥ 40 655 m2

Koeficient zeleně (KZ):

0,553

≥

0,55

Návrh z hlediska ploch zeleně vyhovuje požadavkům ÚP.

Regulativ VD – Drobná výroba a výrobní služby
Týká se části řešeného území v JZ rohu. Návrh splňuje požadavek ÚP na přípustné funkční využití a počítá
s umístěním plochy okrasné zeleně s mobiliářem pro relaxaci, vsakovacího objektu a suchého polderu,
jakožto nezbytné technické vybavenosti v území.
Koeficient zeleně (KZ)
Rozloha funkční plochy VD

16 446 m2

Rozloha řešené části ve funkční ploše VD

2 405 m2

Koeficient zeleně dle ÚP

KZ = 0,35

Požadavek ÚP
Započitatelná plocha zeleně (v řešené části SM) min. 2 405 x 0,35 = 842 m2
Návrh
Plocha zeleně – rostlý terén

1 652 m2

Plocha zeleně – zeleň na konstrukci

0 m2

Plocha zeleně celkem

1652 m2

KZ pro řešenou část funkční plochy:

KZ = 1 652 / 2 405 = 0,69

Porovnání
Započitatelná plocha zeleně:

1 652 m2 ≥ 842 m2

Koeficient zeleně

0,69

≥ 0,35

Návrh z hlediska ploch zeleně vyhovuje požadavkům ÚP.
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Regulativ ZO – SÍDELNÍ ZELEŇ specifická
Návrh splňuje požadavek na hlavní funkční využití a počítá s revitalizací stávajícího vodního toku a
doprovodných ploch zeleně. Plochy ochranné zeleně jsou nezastavitelné.
Územím vede nezbytná liniová dopravní a technická infrastruktura.

Plochy veřejných prostranství
73 927 m2

Rozloha lokality P8c

Plocha veřejného prostranství min. 5 % z plochy řešené lokality
Požadavek ÚP
Minimální plocha pro veřejná prostranství (pro lokalitu P8c)

min. 73 927 x 0,05 = 3 696 m2

Návrh
Plocha veřejných prostranství

4 596 m2

Porovnání
Započitatelná plocha veřejných prostranství:

4 596 m2 ≥ 3 696 m2

Požadavek ÚP splněn, návrh plochy veřejných prostranství vyhovuje.

Plochy pro dopravu v klidu
Parkování pro rezidenty území je v případě řadových domů na vlastních pozemcích. Parkovací místa pro
rezidenty bytových domů jsou v převážné části umístěna v podzemních podlažích. Zbývající parkovací stání
k bytům jsou umístěna na terénu na vlastních pozemcích patřících k bytovým domům. V uličním profilu a
na hromadném parkovišti se nacházejí další parkovací stání, která slouží pro obyvatele a návštěvníky území.
Počet navržených parkovacích stání

540 PS

Návrh z hlediska počtu parkovacích stání vyhovuje požadavkům ÚP.
B.I.4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru
Charakter stavby:

trvalá/novostavba

Předkládaný záměr je navržen jako stavba trvalá. Výjimku tvoří objekty zařízení staveniště, které jsou
navrženy jako objekty dočasné s dobou trvání po dobu výstavby záměru.
Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů. Stavby budou užívány k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní
(u bytového domu H a bytového domu E). Součástí záměru je i související dopravní a technická
infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické infrastruktury.
Všechny objekty navrhované výstavby jsou novými stavbami, budou navrženy jako stavby trvalé. Součástí
jsou i vybrané dočasné stavby (např. zařízení staveniště), které budou sloužit jen pro potřeby výstavby
záměru.
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Stavební pozemek je v současné době oplocený, neprůchozí, nezastavěný, nevyužitý a je odpojen od všech
inženýrských sítí.
Dotčené území vykazuje v plném rozsahu znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly
v minulosti provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby
byly vytěžené prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke
zpětnému zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Demolice původních objektů v zájmovém území byly projednávány v předstihu v samostatném správním
řízení.
Původní objekty skladového areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným
Městským úřadem v Berouně, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016,
nabylo právních účinků dne 31. 5. 2016.
Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy nacházející se na řešených
pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy budou sloužit jako
staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť po již
zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Záměr je předběžně členěn na následující stavební objekty:
Bytový dům A, B, C, D, E, F, G, H, I (1 PP až 4 + 1 NP)
Bytové domy T1 až T4 (1 PP až 4 NP)
Rodinné domy: Blok I, II, III – řadové rodinné domy typu B (garáž vpravo) – celkem 14 RD
Blok IV, V, VI – řadové rodinné domy typu C (ve svahu) – celkem 12 RD
Blok VII – řadový dům typu A (garáž vlevo) – celkem 8 RD
Blok VIII, IX – řadové rodinné domy typu D (ve svahu) – celkem 10 RD
Blok X – rodinné domy typu E (dvojdomy) – celkem 4 RD
Energocentrum sever a jih (1PP)
Pro posuzovaný záměr je navrženo celkem 540 parkovacích stání, která budou umístěna z větší části
na povrchu. Pouze část parkovacích stání je navržena v garážích u BD (150 PS).
Možnost kumulace s jinými záměry
Realizace stavby je plánována v několika etapách. Momentálně nejsou známy žádné časové ani věcné vazby
stavby na záměry v blízkém okolí. Jednotlivé části stavby v rámci celého záměru budou koordinovány tak,
aby stavby vedlejší podmiňující užívání staveb hlavních byly dokončeny a zkolaudovány před dokončením
staveb hlavních. Součástí záměru bude vybudování nových inženýrských a dopravních sítí a přeložka
stávajícího plynovodu DN 350 nacházejícího se v jižní části stavebního pozemku.
V rámci obdržených vyjádření k oznámení záměru Obytná čtvrť Beroun – Pískovna byly ze strany veřejnosti
jako potenciálně kolizní zmíněny záměry Golf Resort Beroun, rodinné domy Jižní svahy v Berouně a rodinné
domy Hýskov.
Oznamovateli není v současné době známa jakákoliv plánovaná stavební činnost v rámci areálu Golf
Resortu, projekt Jižní svahy je teprve před fází ÚR. Projekt „Unikátní bydlení Pod vrchem Kluk – Hýskov
u Berouna“ je v současné době téměř dokončen. Poslední domy budou dle harmonogramu výstavby
dokončeny v roce 2021, zatímco zahájení výstavby záměru Beroun – Pískovna se plánuje nejdříve na rok
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2021. Z hlediska vlivů na ovzduší a akustickou situaci je lokalita RD v Hýskově značně vzdálená zájmové
lokalitě Beroun – Pískovna, z hlediska dopravního zatížení a obslužných tras záměru je také již poměrně
vzdálená.
Se zprovozněním záměru Beroun – Pískovna je dle harmonogramu výstavby počítáno v roce 2025. Záměry
zasazované do stejného zájmového území v podobném časovém horizontu (např. možná výstavby domů
Jižní svahy) bude nutné koordinovat se záměrem Beroun – Pískovna v navazujících stupních projektové
dokumentace a během výstavby.
B.I.5.

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních
důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí

Zdůvodnění umístění záměru
Stavební pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužitý a areál odpojen od všech inženýrských sítí.
Realizace záměru bude krokem ke zkvalitnění stávajícího nevyhovujícího využití části území Berouna Závodí.
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Lokalita je zároveň situována
v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které byly v minulosti rovněž intenzivně
těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou štěrkopísků, tak následným
zavážením vytěžených prostorů.
Oznamovatel a investor stavby již od počátku přípravy projektu komunikuje s orgány státní správy,
samosprávy i správci sítí. Projekt reaguje i na případné změny podmínek v území a aktuální potřeby města
a postupný rozvoj technické, dopravní infrastruktury i stav životního prostředí.
Hlavní funkcí záměru bude bydlení s doplňkovou funkcí obchodní/administrativní (u bytového domu H a
bytového domu E).
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předkládaný záměr je navržen a z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel posouzen v jedné
variantě, která vychází z platného ÚP města Beroun.
Z hlediska řešení povrchových toků předkládá oznamovatel tři možné varianty řešení, které v různé míře
revitalizují stávající koryto, resp. jej zachovávají. Všechny tři varianty může oznamovatel realizovat, a to na
základě konečného výběru dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Pro všechny varianty platí skutečnost, že po realizaci záměru dojde jednoznačně k zásadnímu zmenšení
odtoku srážkových vod z území ve vlastnictví investora, a to řádovým způsobem. Veškeré vody normových
srážek budou beze zbytku likvidovány na vlastním pozemku. Při přívalových deštích pak skutečné problémy
vycházejí z rozsahu korytem odvodňovaného území nad posuzovaným záměrem, které stavebník ani při
nejlepší vůli nemůže ovlivnit.
Varianta 1: Revitalizace koryta a jeho zkapacitnění pro převedení zvýšených průtoků
Součástí stavebního záměru bude úprava koryta a revitalizace stávající vodoteče na severní straně areálu.
Úpravy vodoteče budou umožňovat obyvatelům bližší interakci s vodou a budou tak mít příležitost
nahlédnout do jindy skrytého cyklu srážkových vod ve městě. Jedná se o přítok do Berounky v říčním km
36,8. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních požadavků v souvislosti s rozvojem územního celku
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– rozšíření zástavby. Navrženou úpravou dojde významnému zvýšení estetického účinku na člověka, kdy
mezi výškovými skoky (prahy) je meandrující koryto, zajišťující pohyb vody i při malých přítocích (což je
vzhledem k pouze občasným průtokům významné vylepšení stávajícího stavu). Navazující pěšina i nová
výsadba stromů podél koryta dále dotváří přírodnější ráz tohoto území.
Současně budou splněny další cíle, které splňují požadavky správce toku (LESY ČR), a to zkapacitnění koryta
pro převedení průtoku stoleté povodně Q100, což znamená zvětšení průtočného profilu, výměna stávajících
nekapacitních propustků za větší, zpevnění vybraných částí koryta vodoteče.
Varianta 2: Revitalizace koryta s ponecháním severovýchodní části v původním tvaru a jeho zkapacitnění
pro převedení zvýšených průtoků
Toto řešení je modifikací řešení dle Varianty 1, rozdíl spočívá v ponechání části vodoteče u bytového domu
A v původním tvaru a výškovém uspořádání. Spolu s tímto je zde navrženo ponechání části stávajících
vzrostlých stromů (těch, u kterých to zdravotní stav dovoluje).
Toto území je ze strany některých iniciativ chybně nazýváno jako „tůň“ či „mokřad“, což odporuje
skutečnosti a je vyvráceno doplňujícími informacemi biologického průzkumu.
Varianta 3: Vyčištění koryta s jeho ponecháním v původním tvaru a kapacitě
Toto řešení ponechává kryto vodoteče v původním tvaru, rovněž není nijak zvětšován jeho průtočný profil.
U propustků je ponechána stávající dimenze, dochází pouze k jejich výměně. Rozliv vody při povodňových
stavech je řešen na území investora, a to vhodnými technickými opatřeními:
-

osazením vstupů nejbližších objektů (BD A, řada ŘRD I a část řady ŘRD VII) nad výškovou kótu možné
úrovně vody při Q100.

-

tyto objekty nebudou podsklepeny

-

vytvoření rozlivových ploch pro případy povodňových událostí – prostor parkingu před objektem
BD a zahrady a prostor u vodoteče přilehlých rodinných domů.

B.I.6.

Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované
prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry

Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Kapitola je zpracována na základě dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou ov architekti
s.r.o. (květen 2020) a odborných studií (viz Přílohy dokumentace či seznam Literatury na konci
dokumentace).
V kapitole je popsáno urbanistické a architektonické řešení záměru, dále technologické a technické
zabezpečení záměru i demolice/příprava území pro stavbu a zásady organizace výstavby.
Urbanistické a architektonické řešení záměru
Urbanistické řešení a kompozice prostorového řešení záměru
Stavební pozemek se nachází v severní části města Beroun, ve čtvrti s názvem Pražské předměstí. Podél
dotčeného území na jeho západní straně vede železniční dráha a za ní paralelně hlavní ulice Pražského
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předměstí – ulice Lidická. Území je dopravně napojeno na severní straně na ulici Lidickou stávající
bezejmennou komunikací. Na jihu bude území napojeno na ulici Vojanovu, která prochází mezi stávajícími
rodinnými domy.
Nové komunikace vytvoří obslužnou síť nového areálu. Povedou ve směru západ-východ, nahoru do svahu
a ve směru sever-jih povedou spíše po vrstevnici.
Jako hlavní přístupová trasa pro cyklisty a pěší z města funguje zklidněná ulice Na Hrázi, na kterou je napojen
chráněný přechod přes koleje ulicí U Berounky a U Pískovny. Ta dále navazuje na novou obslužnou ulici,
prodlouženou Máchovu.
Z hlediska kompozice a výsledků geologického průzkumu, byly do západní části území umístěny řadové
domy. Do východní části, byly umístěny objekty bytových domů, které mají větší měřítko, ale naopak
rozvolněnější zástavbu. Zástavba tak přechází z husté struktury řadových domů do rozvolněnější zástavby
k okraji lesa. Přes nižší rodinné domy je umožněn z bytových domů výhled dolů ze svahu.
Celé území je navrženo jako prostupné pro pěší a propojuje okolní území mezi sebou včetně přilehlého lesa.
Na území navrhovaného obytného souboru budou provedeny parkové úpravy, vznikne dětské hřiště a bude
zde umístěn městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
Parkování pro řadové rodinné domy bude vždy zajištěno na vlastním pozemku. Parkování pro obyvatele
bytových domů bude částečně v podzemních garážích bytových domů, na parkovacích plochách zřízených
na přilehlých pozemcích u bytových domů a na parkovacích stáních vybudovaných v zálivech nových
komunikací.
Komunikace pojezdové i pro pěší budou mít povrch z betonové dlažby, parkovací stání budou ze
zatravňovací dlažby. Předzahrádky bytových domů budou oploceny. Zahrady rodinných domů budou
oploceny.
Rodinné domy budou seskupeny do následujících bloků:
Blok I 4 řadových rodinných domů typu B
Blok II 5 řadových rodinných domů typu B
Blok III 5 řadových rodinných domů typu B
Blok IV 4 řadových rodinných domů typu C
Blok V 4 řadových rodinných domů typu C
Blok VI 4 řadových rodinných domů typu C
Blok VII 8 řadových rodinných domů typu A
Blok VIII 5 řadových rodinných domů typu D
Blok IX 5 řadových rodinných domů typu D
Blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD)
Stávající využití řešeného území
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Na mapě z roku 1968 jsou na
jižním okraji zájmového prostoru zaznamenány dvě pískovny: 10 m hluboká pískovna „Na cvičišti“ severně
od erozní deprese, tzn. v jižní části lokality a 5–6 m hluboká pískovna „v Závodí“ jižně od pískovny „Na
cvičišti“, zasahující do prostoru lokality svou severní částí.
30/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou
docházelo částečně i ke zpětnému zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Dále je lokalita situována v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které byly
v minulosti rovněž intenzivně těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou
štěrkopísků, tak následným zavážením vytěžených prostorů.
Zájmové území je v současném stavu ohraničené na severní straně administrativně-skladovým areálem
stavební firmy Strabag, ze západní strany komunikací Vojanova a přilehlými skladovacími či výrobními
halami, z jižní strany nezastavěnými pozemky určenými k výstavbě individuálních rodinných domů a ze
strany východní pak lesním pozemkem.
Pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužívaný, odpojený od všech inženýrských sítí, je oplocený a
je pro veřejnost neprůchodný.
Z výše uvedených historických důvodů byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnoval vrtné, vzorkovací, laboratorní a
vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění zemin/odpadů. Pro navrhovaný
záměr nebyla na základě výsledků průzkumu kontaminace navrhována žádná sanace ve smyslu
rekultivačním; stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou významněji
kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné skládky.
Architektonický návrh
Řadové domy
Řadové domy jsou navrženy tak, aby utvářely malé skupiny o max. počtu 8 domů. Tyto skupiny jsou
odděleny cézurami (cézura = záměrně uvolněná plocha v souvislém zastavění, která souvisí s přirozenými
vlastnostmi území). Tím je umožněna prostupnost a přehlednost území.
Řadové domy typu C a D jsou řešeny jako „split level“. Dochází tak k plynulému propojení interiéru
s exteriérem, východ na terén je v 1.NP vždy v úrovní podlahy. U domu typu D je podlaha hlavního obytného
prostoru směřujícího do zahrady o půl podlaží výše, než vstup do domu, u domu typu C je obytný prostor
otevřený do zahrady o půl podlaží níže než vstup.
Všechny řadové domy jsou členěny tak, že polovina fasády každého domu ustupuje od stavební čáry o 2,5
m. Tím jsou vytvořeny u vstupů do domů niky, které vytvářejí soukromý prostor chráněný před pohledy
okolí. Fasády domů obrácené do zahrady mají stejné členění, ústup od fasády je ale pouhý 1 m. V prostoru
niky a před ní bude umístěna terasa s pergolou.
Materiálové řešení řadových domů potrhuje jejich rytmizaci. Barva fasády bude světlá, ustoupené části
fasád budou mít tmavý keramický obklad. Velká okna budou mít tmavé úzké rámy. Zábradlí před okny bude
subtilní ocelové tyčové v černé barvě.
Bytové domy
Jedná se o izolované bytové domy s počtem nadzemních podlaží 4–5. Bytové domy budou umístěné výše
ve svahu než rodinné domy. Z jejich obytných prostor bude tedy pěkný výhled na okolní přírodu, a to jak
směrem ke svahu, do lesa, tak směrem na město a na řeku pod ním.
Bytové Domy B, D, H a I - chodbové
Jsou navrženy jako domy obdélníkového půdorysu s poměrem stran cca 1:2. Domy budou podsklepené se
4 nadzemními podlažími a s plochou střechou. Komunikační systém domů bude chodbový. Hlavní schodiště
je u západního průčelí domu, má přirozené větrání a osvětlení okny. Přístup do bytů bude z jedné chodby
31/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

situované uprostřed budovy. Byty orientované na západ budou mít přístup na průběžné lodžie. Byty
situované na východ budou mít lodžie izolované. Omítka fasád bude strukturovaná, barva fasády bude
světlá, rámy oken budou tmavé, zábradlí francouzských oken a lodžií bude z tyčové oceli. Střechy bytových
domů budou osázeny extenzivní zelení.
Bytové domy A, C, E, F, G - věžové
Jsou navrženy jako domy s obdélníkovým půdorysem s poměrem stran cca 3:4. Některé z nich budou
podsklepené. Domy budou mít 5 nadzemních podlaží a plochou střechu. Poslední podlaží bude ustoupené
od západní fasády. Komunikační systém bude schodišťový. Byty jsou soustředěné okolo vertikálního
komunikačního jádra, které je umístěné uvnitř dispozice. Schodiště je nepřímo větrané a osvětlené, byty
jsou rozvinuty po celém obvodě půdorysu. Byty orientované na západ budou mít přístup na průběžné lodžie.
Byty situované na východ budou mít lodžie izolované. Omítka fasád bude strukturovaná, barva fasády bude
světlá, rámy oken budou tmavé, zábradlí francouzských oken a lodžií bude z tyčové oceli. Střechy bytových
domů budou osázeny extenzivní zelení.
Bytové domy T1, T2, T3, T4 - terasové
Terasové bytové domy budou umístěné v severovýchodní části území, těsně u lesa v nejvýše položených
částech areálu. Bude se jednat o podsklepené bytové domy se čtyřmi nadzemními podlažími. Nadzemní
podlaží budou po patrech postupně ustupovat, vzniklé terasy budou na ustupujících částech půdorysu kryté
pergolou. Hlavní schodiště bude umístěno u průčelí domu, bude přirozeně osvětlené a větrané okny.
Přístupy do bytů budou z hlavní podesty schodiště. Omítka fasád bude strukturovaná, ve světlé barvě, rámy
oken budou tmavé, zábradlí francouzských oken a lodžií bude z tyčové oceli. Střechy bytových domů budou
osázeny extenzivní zelení.
Technologické zabezpečení záměru
Popis technologického a technického zabezpečení záměru zahrnuje následující okruhy:


Energocentra



Vytápění



Vzduchotechnika, větrání a chlazení



Kanalizace a vodovod



Plynovod



Elektroinstalace

Jejich popis je proveden v podrobnosti potřebné pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva. Větší podrobnost je k dispozici ve zprávě DUR záměru Obytná čtvrť Beroun – Pískovna
a bude nadále předmětem navazujících stupňů projektové dokumentace.
Navrhovaný záměr je možné napojit na veškeré sítě technické infrastruktury potřebné pro výstavbu
i provoz objektu. Jednotlivá řešení byla předjednána s příslušnými správci technické infrastruktury.
Rozmístění jednotlivých technologických zařízení v rámci celého areálu Beroun – Pískovna je patrné
z obrázku č. 2 Hlukové studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019;
Příloha 2 dokumentace) „Umístění stacionárních zdrojů hluku v areálu záměru Obytná čtvrť Beroun –
Pískovna“.
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Energocentra a vytápění
Zdrojem tepla pro vytápění bude centrální zásobování teplem. Jednotlivé etapy budou napojeny Součástí
obytného souboru je návrh dvou ENERGOCENTER (EC sever a EC jih) s kogenerační jednotkou, kde bude
probíhat kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu.
Kogenerační jednotky budou napojené plynovodními přípojkami na plynovod. Vedle bytového domu B bude
v 1. PP vybudováno „energocentrum sever“, vedle bytového domu H bude vybudováno „energocentrum
jih“.
Tepelné příkony instalovaných zařízení (pro každé energocentrum):


plynové kotle = 600 kW (2x 300 kW),



kogenerační jednotka (plynový motor) = 510 kW.

Teplá voda k vytápění a studená voda pro chlazení bude rozváděna z energocenter areálovými rozvody do
všech objektů bytových a rodinných domů.
Součástí každého energocentra bude:


1 kogenerační jednotka (zemní plyn) /KGJ



2 plynové kotle (zemní plyn) /PK



4 akumulační nádrže na teplou vodu /AKU



v EC jih se bude instalovat absorpční chladící jednotka /ACHJ



v EC sever se bude instalovat kompresorová chladící jednotka /KCHJ



1 bateriová akumulace el. energie /BAT



změkčovací stanice vody

V letním období bude kogenerační jednotka využívána ve spojení s absorpční chladící jednotkou pro
chlazení. Výhodou tohoto spojení je zejména využití tepla kogenerační jednotky i mimo topnou sezónu,
čímž je možnost dosáhnout vyššího i efektivnějšího ročního provozu kogenerační jednotky. Jedná se tedy
o trigenerační jednotky.
V zimním období, kdy potřeba dodávaného tepla k distribuci do sítě bude vyšší než výroba v kogenerační
jednotce, se bude vyrobené teplo z KGJ dodávat přímo do tepelné sítě, zbývající potřeba tepla bude
zajištěna provozem plynových kotlů.
Obě energocentra budou navzájem propojena potrubím topné i chladné vody. Provoz kogeneračních
jednotek bude celoroční.
V areálu bude vybudována nová trafostanice se dvěma transformátory. Tato trafostanice bude propojena
s vnější distribuční sítí ČEZ Distribuce a s kogeneračními jednotkami obou energocenter. Elektrická energie
bude distribuována prostřednictvím lokální distribuční sítě, přebytky budou dodávány do distribuční sítě.
Pozn.: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla oproti klasické výrobě energií umí teplo využít efektivně a
zužitkovat ho na teplo do otopné soustavy a na ohřev teplé užitkové vody s nižšími požadavky na vstupní
palivo. Motor i generátor produkují teplo, které je odváděno vodou přes oddělovací výměník, do topného
systému. Zdroj energie je tak využit dvakrát, a účinnost zařízení je tak podstatně vyšší. V době, kdy je
kogenerační jednotka mimo provoz, je teplo dodáváno buď to z akumulačního zásobníku, nebo z jiného
zdroje tepla, v tomto případě z plynového kotle.
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Kogenerační jednotka (KGJ)
Z důvodu omezení hlučnosti bude jednotka opatřena protihlukovým zakrytováním. Kapota KGJ bude
vybavena ventilací, z prostoru strojovny nasává vzduch pro odvedení tepelné zátěže a současně spalovací
vzduch. Ventilační vzduch se odvede vzduchotechnickým potrubím opatřeným tlumičem hluku do
venkovního prostoru. V zimním období lze teplý ventilační vzduch využít pro temperaci vnitřního prostoru
strojovny.
KGJ je vybavena okruhem chlazení plnicí směsi (spalovací vzduch a zemní plyn) ohřáté stlačením
v turbokompresoru. V tomto technologickém okruhu bude zařazena malá chladící jednotka se sníženou
hlučností - bude se instalovat ve venkovním prostoru na úrovni terénu vně energocentra.
Plynové teplovodní kotle (PK)
Teplovodní stacionární kondenzační kotle s plynovým hořákem.
Odvedení spalin
Spaliny z kogenerační jednotky a kotlů se budou odvádět vymezeným prostorem v sousedním objektu nad
střechu tohoto objektu. Pro odvod spalin z kotlů budou použity přetlakové komíny, pro odvod spalin
z kogenerační jednotky se použije vysoko-přetlakový systém (dle ČSN EN 1443).
Instalovaná zařízení budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Vzduchotechnika
Bytové domy
Větrání prostoru garáží bude nucené podtlakovým způsobem s odvodem znehodnoceného vzduchu nad
střechu objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude přes mříže ve vjezdových vratech. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude zajištěný přes odsávací výustky odsávacím ventilátorem v potrubím nad
střechu objektu. Vzduch z daného prostoru bude odváděný jednotlivými výustkami na potrubí. V potrubí
budou zařazené tlumiče hluku, případně protipožární klapky. Spouštění zařízení bude v návaznosti na
detekci koncentrace CO, nebo podle časového režimu.
Větrání pobytových místností bude u všech bytů řešeno přirozeným způsoben, tedy otevíratelnými okny.
Větrání hygienických zázemí a technických místností bytů bude řešeno jako nucené podtlakové, lokálními
odvodními ventilátory s odvodem na střechu.
Prostor kuchyní bude větraný přirozeně okny. Nad varnými plochami budou osazeny kuchyňské digestoře s
předpokládaným vzduchovým výkonem max. 250 m3/hodinu. Odvodní potrubí od digestoří bude zaústěno
do stoupacího potrubí, které bude umístěné v instalačních šachtách. Stoupací potrubí budou navržena na
75% současnost chodu ventilátorů, napojených na danou stoupačku. Nad střechou objektu bude
znehodnocený vzduch vyfukovaný do venkovního prostředí.
Technické místnosti (strojovny, rozvodny, úklidové komory apod.) ve společných prostorech budou větrány
způsobem dle jejich charakteru, tedy buď přetlakově, nebo podtlakově. Přívod, případně odvod, vzduchu z
daných prostorů zajistí jednotlivé ventilátory v potrubí. Distribuce vzduchu ve vnitřním prostoru bude
zajištěná výustkami na VZT potrubí. V potrubí před a za ventilátorem budou umístěné tlumiče hluku.
Větrání chráněných únikových cest bude řešeno v návaznosti na požadavky podrobnějšího řešení PBŘ.
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Pro chlazení bytových prostor je uvažován systém rozvodu s chladící vodou. Chladící voda bude vyrobena
centrálně v areálovém zdroji a areálovými rozvody přivedena do každého z objektů do technické místnosti.
Objektový rozvod pak bude řešen jako tlakově nezávislý. V chlazených místnostech budou osazeny jednotky
typu fan coil v nástěnném nebo podstropním provedení. Spotřeba chladu bude měřena na měřičích
spotřeby chladu na odbočce pro každý byt.
Rodinné domy řadové
Větrání pobytových místností u rodinného domu bude řešeno přirozeným způsoben, tedy otevíratelnými
okny.
Větrání hygienických zázemí a technických místností bytů bude řešeno jako nucené podtlakové, lokálními
odvodními ventilátory s odvodem na střechu.
Prostor kuchyní bude větraný přirozeně okny. Nad varnými plochami budou osazeny kuchyňské digestoře s
předpokládaným vzduchovým výkonem max. 500 m3/hodinu. Odvodní potrubí od digestoří bude zaústěno
do stoupacího potrubí, které bude umístěné v instalačních šachtách, a bude vyvedené nad střechu objektu.
Nad střechou objektu bude znehodnocený vzduch vyfukovaný do venkovního prostředí.
Větrání garáží bude řešeno jako přirozené, neuzavíratelnými otvory v obvodových konstrukcích.
Větrání technických místností v rámci jednotlivých bytů (prádelny, čistící místnosti apod.) bude řešené
lokálními ventilátory osazenými v jednotlivých místnostech, které budou napojené na stoupací potrubí a
budou vyústěné nad střechou objektu. Spouštění těchto ventilátorů bude samostatným vypínačem a
v místnostech, kde lze předpokládat umístění pračky nebo sušičky bude chod ventilátoru řízený dle
teplotně-vlhkostního čidla.
Pro chlazení bytových prostor každého z domů je uvažován systém rozvodu s chladící vodou. Chladící voda
bude vyrobena centrálně v areálovém zdroji a areálovými rozvody přivedena do každého z domu do
technické místnosti. Objektový rozvod pak bude řešen jako tlakově nezávislý. V chlazených místnostech
budou osazeny jednotky typu fan coil v nástěnném nebo podstropním provedení. Spotřeba chladu bude
měřena na měřičích spotřeby chladu v technické místnosti.
Kanalizace a vodovod
V souladu s požadavky ČSN 75 6760 bude objekt odvodněn systémem oddílné kanalizace. Svodná potrubí
vycházející z objektu budou napojena pomocí kanalizačních přípojek do navrhované vnější oddílné
kanalizace.
Dešťová kanalizace
Systém dešťové kanalizace zajistí odvodnění střechy objektu od dešťových vod.
Odvodnění střech je navrženo gravitačním systémem. Střechy budou odvodněny pomocí vnitřních, resp.
vnějších střešních vtoků. Odpadní potrubí jsou svedena pod podlahu, kde na ně navazují svodná potrubí
vyvedená z objektu do kanalizačních šachet přípojek dešťové kanalizace.
Splašková kanalizace
Systém splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod vznikajících při provozu
hygienického a technologického zázemí objektů. Odvodnění objektů od splaškových vod je zajištěno
gravitačním způsobem.
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Splaškové odpadní vody budou odváděny systémem připojovacích, odpadních a svodných potrubí. Odpadní
potrubí budou svedena pod podlahu, kde na ně navazují svodná potrubí vyvedená z objektu do
kanalizačních šachet přípojek.
Odvětrání kanalizačního systému splaškové kanalizace bude zajištěno pomocí odpadních potrubí
vyvedených na střechu objektu, kde budou ukončeny ventilačními hlavicemi.
Vodovod
Zásobování objektů vodou bude zajištěno pomocí vodovodních přípojek navazujících na venkovní vodovod,
které jsou řešeny samostatnou částí PD.
Domovní vodovod
Vodovodní přípojka bude přivedena do objektu, kde je ukončena hlavním domovním uzávěrem vody a
vodoměrnou sestavou. Na ni navazuje hlavní ležatý rozvod a následně stoupací potrubí k odběrní místa
v jednotlivých nadzemních podlažích. Ze stoupacích potrubí jsou napojena připojovací potrubí vedené
k jednotlivým hygienickým uzlům. Rozvody jsou vedeny v příčkách, nebo předstěnách.
Příprava TV
Příprava TV bude v jednotlivých objektech prováděna centrální pomocí nepřímo vytápěných zásobníků. Na
přívodu studené vody do ohřívačů bude osazena pojistná a uzavírací sestava s přepadem do kanalizace.
Rozvod TV bude vybaven cirkulačním okruhem s nuceným oběhem pomocí cirkulačního čerpadla. V souladu
s požadavky ČSN 06 0320 bude v pravidelných intervalech prováděno na přechodnou dobu periodické
zvyšování teploty TV na min. 70 °C – zamezení tvorby bakterií (Legionella).
Plynovod
Plynová přípojka bude přivedena do hlavního uzávěru plynu k oběma energocentrům. HUP a měření bude
umístěno v nice umístěné na průčelí objektu kogenerační jednotky.
Na území plánovaného obytného souboru se nacházejí veřejné STL plynovody. Přes území vede stávající STL
plynovod profilu DN 350 z oceli. Další stávající STL plynovod profilu D 50 se nachází poblíž křižovatky ulice
Lidické se silnicí č. 118 směrem na Železnou. Oba plynovody jsou v provozování společnosti GasNet sro.
Stávající STL plynovod profilu DN 350 bude přeložen v části své trasy na stavebním pozemku tak, aby byla
umožněna výstavba nového obytného souboru. Přeložka bude realizována na pozemku parc. č. 1943/6
v k. ú. Beroun. U nového STL plynovod vznikne ochranné pásmo dle zák. 158/2009 Sb., tj. 1,0 m na každou
stranu od půdorysu.
Elektroinstalace
Silnoproud
V areálu bude vybudována nová kompaktní trafostanice 22/0,4kV/2x400kVA. Jednotlivé objekty budou
připojeny prostřednictvím nově budovaných rozvodů NN.
Bytové domy
Na fasádě každého bytového domu bude osazena přípojková (rozpojovací) skříň. Z této skříně jsou pak
provedeny vývody vnitřní elektroinstalace do elektroměrového rozváděče. V tomto rozváděči budou
umístěny elektroměry pro jednotlivé bytové jednotky a společnou spotřebu spolu s rozvaděčem pro
společnou spotřebu a datovými rozvaděči.
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Stoupací vedení bude provedeno v instalační šachtě ve společných prostorách chodby domu. Kabely budou
vedeny na kabelovém stoupacím žebříku. Do každé bytové jednotky bude proveden jeden samostatný
kabelový přívod, který bude ukončen na vstupních svorkách bytové rozvodnice umístěné ve vstupních
prostorách bytu nebo v technické místnosti. Před přepětím bude objekt chráněn třístupňovou ochranou v
síti TN-C-S.
V technické místnosti v suterénu budovy bude umístěna skříň hlavního ochranného pospojení, kam budou
připojeny ochranné vodiče, uzemňovací přívody k potrubí, kovovým konstrukčním částem atd.
V koupelnách, v technických místnostech apod., bude provedeno doplňkové ochranné pospojování.
Rodinné domy
Před každým objektem na hranici pozemku bude v kiosku osazena přípojková (rozpojovací) skříň. Z těchto
skříní budou provedeny vývody pro vnitřní elektroinstalaci jednotlivých domů.
Slaboproud
V okolí objektů jsou navržena nová vedení těchto podzemních sítí SEK: CETIN, EUROSIGNÁL.
Bytové domy
Z veřejných rozvodů obou operátorů budou do jednotlivých objektů provedeny rozvody SEK, ukončené
v technické místnosti samostatným rozváděčem. Vnitřní rozvody budou součástí návrhu v dalším stupni PD.
Přepokládá se následující vybavení objektů slaboproudými systémy:


Interkom (domácí telefony) - standardem bude audiokomunikace, interkom propojí vybrané dveře,
kde bude stanoven režim kontrolovaného přístupu a odchodu dle požadavku objednatele;



Společná televizní anténa STA - v objektech předpokládáme zřízení rozvodu STA s příjmem pozemní
ho digitálního TV signálu z antény na střeše;



Strukturovaná kabeláž - předpokládá se provedení těchto rozvodů v bytech jednotlivých domů;



Autonomní požární hlásiče – v souladu s platnými předpisy bude každý byt vybaven autonomním
detektorem požáru.

Rodinné domy
Rozvod obou operátorů bude ukončen zaslepenou trubkou na hranici pozemku. Po výběru operátora bude
rozvod protažen do připravené rozvodnice uvnitř objektu. Vnitřní rozvody budou součástí návrhu v dalším
stupni PD.
Přepokládáme následující vybavení RD slaboproudými systémy:


Strukturovaná kabeláž;



Autonomní požární hlásiče – v souladu s platnými předpisy bude každý rodinný dům vybaven
autonomními detektory požáru;



Poplachový zabezpečovací systém – EZS, který zajistí vytvoření plášťové ochrany rodinného domu.
Budou zde instalovány magnetické kontakty, detektory pohybu a případně tříštění skel (v
místnostech s okny).
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Zásady organizace výstavby
Příprava území pro stavbu/demolice/sanace
Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení.
Původní objekty skladového areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným
Městským úřadem v Berouně, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016,
nabylo právních účinků dne 31. 5. 2016.
Před zahájením výstavby záměru budou v zájmovém území pouze odstraněny stávající zpevněné plochy
nacházející se na řešených pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy
budou sloužit jako staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť
po již zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Pro navrhovaný záměr nebyla na základě výsledků průzkumu kontaminace navrhována žádná sanace ve
smyslu rekultivačním; stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou
významněji kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné skládky.
Výstavba záměru
Charakter staveniště/zábor pozemků
Předpokládá se, že stavba bude probíhat ve 4 etapách.
Součástí Přílohy 6 předkládané Dokumentace je Výkresová dokumentace, kde jsou rovněž podrobné Situace
ZOV pro jednotlivé etapy výstavby.
1. etapa bude zahrnovat: blok I 4 řadových rodinných domů typu B, blok II 5 řadových rodinných domů typu
B, blok III 5 řadových rodinných domů typu B a bytové domy A, B, C, D.
2. etapa bude zahrnovat: blok IV 4 řadových rodinných domů typu C, blok V 4 řadových rodinných domů
typu C, blok VI 4 řadových rodinných domů typu C a bytové domy E, F, G, H, I.
3. etapa bude zahrnovat: Bytové domy T1, T2, T3, T4.
4. etapa bude zahrnovat: blok VII 8 řadových rodinných domů typu A, blok VIII 5 řadových rodinných domů
typu D, blok IX 5 řadových rodinných domů typu D a blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD).
Pro potřeby výstavby v jednotlivých etapách budou využívány centrálně řešené plochy (pro všechny 4
předběžně navrhované etapy):


Sociální a administrativní zařízení staveniště bude řešeno v severozápadní části staveniště na ploše
PZS (sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci),



Pro manipulaci a odstav vozidel stavby a stavební mechanizace bude užívána plocha PM pod
plochou PS - severozápadní část staveniště,



Pro provozní potřeby výstavby a skládku stavebního materiálu je navržena plocha PS (mezi
administrativní částí a manipulační s odstavem vozidel). Plocha bude sloužit k umístění jednotlivých
skladových kontejnerů podle potřeb zhotovitele stavby a k uložení kusového stavebního materiálu.

Hygienické, administrativní a provozní potřeby zařízení staveniště budou řešeny v sestavě mobilních
objektů kontejnerového typu, dočasně umístěné na ploše PZS.
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O konečném typu buněk a rozsahu sestavy rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých potřeb.
Kontejnery typových vnějších rozměrů jsou stohovatelné max. ve třech nadzemních podlažích.
Sestava bude napojena na staveništní rozvody elektrické energie, vody a kanalizace.
Vnitřní a vnější osvětlení staveniště a osvětlení jeřábů bude zajištěno ze staveništního rozvodu elektrické
energie.
Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém, resp. připraveném stavu
(cementobetony, asfaltobetony apod.). Na vnitřních volných plochách staveniště budou umístěny míchačka
malty pro vyzdívky a sila na suché maltové směsi.
Mimostaveništní plochy nejsou vzhledem k rozlehlému staveništi navrhovány.
Situování zařízení staveniště, manipulačních a skladovacích ploch staveniště, zábor pozemků v jednotlivých
etapách výstavby včetně navržených skupin plošné ochrany stávajících dřevin je uveden v Příloze 6 „Situace
ZOV“ předkládané dokumentace.
Zajištění stavební jámy a založení objektů
Bytové domy
Založení objektů bytových domů je navrženo hlubinné na velkoformátových pilotách. Nad těmito pilotami
bude založení plošné na železobetonové monolitické základové desce. V lokalitě se na navrhovaných
úrovních základových spár ani v jejich blízkosti nenachází spodní voda, hydroizolace bude tedy řešena
běžnými povlakovými systémy, nebo systémem tzv. bílé vany. Zajištění stavebních jam bude v převážném
rozsahu řešeno svahováním, jen ve výjimečných případech sklonitějších původních svahů bude doplněno
dočasně kotveným záporovým pažením.
Rodinné domy řadové
Založení rodinných domů je pro geologicky příznivější části území (vrchní vrstva navážek 0–2 m) možno
realizovat jako plošné (vysoké dvoustupňové betonové základové pasy – dolní stupeň je navržen
železobetonový monolitický betonovaný přímo do výkopu). Horní stupeň je možné realizovat ze ztraceného
bednění šířky cca 500 mm, které bude zmonolitněno. Pod podlahovými ŽB deskami bude nutné provést
řádné přehutnění stávajících navážek. S ohledem na kvalitu navážek však je i pro tyto objekty doporučeno
realizovat založení hlubinné.
Pro menší část domů v jižní části je s ohledem na vyšší mocnost navážek počítáno s hlubinným založením
pomocí velkoprůměrových pilot. Mezi pilotami a stěnami 1.NP jsou navrženy železobetonové monolitické
základové trámy cca 600 x 600 mm. Pod podlahovými ŽB deskami bude nutné provést řádné přehutnění
stávajících navážek.
Ochrana staveniště
Obvod staveniště v kontaktu s veřejným prostorem bude oplocen plným nebo perforovaným plotem výšky
2,0 m. Oplocení bude dočasné, do konce stavby bude zlikvidováno.
Obvod stavebních jam spodních staveb bytových domů bude do doby dokončení spodní hrubé stavby
náležitě ohrazen.
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, popř. vyznačeny
provizorním dopravním značením.
Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat:
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technický dozor stavebníka - 2 osoby trvale;



autorský dozor projektanta - 3 osoby občasně;



koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby – zatím neurčen (bude řešeno v dalších
stupních);



koordinátor bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby – trvale, zatím neurčen.

Zhotovitel stavby zajistí rovněž přiměřenou ostrahu staveniště.
Příjezdové/odjezdové trasy stavby
Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily.
Příjezd k hlavnímu staveništi bude veden obousměrně ulicemi Lidická, komunikací II/118 a bezejmennou
účelovou komunikací v severní části řešeného území.
Odjezd vozidel bude obousměrný bezejmennou účelovou ulicí v severní části, komunikací II/118 a ulicí
Lidickou. Pro vybrané etapy bude využita i bezejmenná ulice vedoucí podél tratě na západní straně areálu,
tato se napojuje na severní účelovou komunikaci.
Příjezdové a odjezdové trasy stavby, stejně tak i intenzity obslužné staveništní dopravy jsou podrobněji
popsány v kap. B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu předkládané dokumentace.
Harmonogram stavebních prací
Předpokládá se, že stavba bude probíhat ve 4 etapách:
1. etapa:
- blok I 4 řadových rodinných domů typu B,
- blok II 5 řadových rodinných domů typu B,
- blok III 5 řadových rodinných domů typu B a
- bytové domy A, B, C, D.
2. etapa:
- blok IV 4 řadových rodinných domů typu C,
- blok V 4 řadových rodinných domů typu C,
- blok VI 4 řadových rodinných domů typu C a
- bytové domy E, F, G, H, I.
3. etapa:
- bytové domy T1, T2, T3, T4.
4. etapa bude zahrnovat:
- blok VII 8 řadových rodinných domů typu A,
- blok VIII 5 řadových rodinných domů typu D,
- blok IX 5 řadových rodinných domů typu D a
- blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD).
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Předběžný termín výstavby je následující:
Zahájení stavby

1. pol. 2021

Dokončení stavby

2. pol. 2025

Stavební činnost jednotlivých etap bude zároveň rozdělena do několika fází:
SO.01 OBJEKTY BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ
SO.02 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Demolice
Kácení
Hrubé terénní úpravy
SO.03 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
SO.04 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
Krajinářské úpravy
Čisté terénní úpravy
Revitalizace vodního toku
SO.05 OPLOCENÍ, OPĚRNÉ STĚNY A DROBNÁ ARCHITEKTURA
Oplocení
Opěrné stěny
Drobná architektura
SO.06 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Doba nasazení a četnost stavebních strojů
U bytových domů je vertikální přeprava materiálu a zařízení řešena kombinovaně:


Provedení nosných konstrukcí stavby bude zajištěno použitím otočného věžového jeřábu pro každý
objekt bytového domu. Projektant navrhuje použít jeřáb s max. pracovním vyložením ramena 30 m.



Jeřáby budou kotveny do vlastních základů, navrženy jsou mimo objekty bytových domů.



Montáž a demontáž věžových jeřábů bude provedena kolovým jeřábem o vlastní únosnosti nad 20 t.



Po dokončení hrubé vrchní stavby bude dopravní obsluha jednotlivých objektů bytových domů
zajišťována nákladním nebo osobním výtahem.



Pracovní a pomocné lešení, instalované při fasádách budov bude využito pro instalaci zateplení objektů
a provedení finálních povrchových úprav.



Pro montáž hmotnějších komponentů v pozdějších fázích realizace jednotlivých BD budou dále využity
mobilní jeřáby či zdvihací plošiny.
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U rodinných domů bude vertikální přeprava materiálu řešena základním způsobem: pomocí stavebních
vrátků, mechanicky z lešení či vnitřky objektů po schodištích. V ojedinělých případech pomocí mobilních
jeřábů.
Tabulka 1 Výčet předpokládaných stavebních strojů a zařízení použitých během stavebních prací
Stavební technologie
Nákladní automobil
Věžový jeřáb

Předpokládaný typ
TATRA 815

Autodomíchávač betonu
Malý nákladní automobil
Buldozer
Pásové rýpadlo
Hutnicí stroj
Vrtná souprava
Čerpadlo betonu
Ponorný vibrátor betonu
Elektrické kladivo
Svářečka elektrická
Hladička na betonové desky

IVECO, TATRA
AVIA
CATERPILLAR
CAT
LUMAQ
BAUER
PUTZMEISTER
ENAR
PIJONÄR
KM 350
LUMAQ

LIEBHERR

LwA [dB]
101
80
103
95
109
106
107
107
103
98
110
90
106

Předpokládaná pracovní doba
Stavební práce a s nimi spojený provoz obslužné dopravy stavby budou probíhat po celou dobu realizace
výstavby pouze v denní době v rozmezí od 7:00 do 21:00 hod. Realizace hlučných stavebních prací (hrubé
terénní úpravy, zakládání a realizace hrubé spodní stavby) bude probíhat pouze v době od 8:00 do 18:00
hodin. V průběhu pracovního dne je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hodiny.
K provedení stavebních prací v rozsahu předmětné projektové dokumentace v daném čase je v největší
etapě a v nejsilnější směně předpokládáno nasazení nejvýše:
- 180 výrobních pracovníků a
- 20 technickohospodářských pracovníků.
Kácení a ochrana stávající zeleně
Ke kácení je navrženo 186 stromů, vyžadujících povolení ke kácení. Z navržených stromů jsou některé nejen
v kolizi se stavebním záměrem, ale také jsou ve velmi špatném zdravotním stavu bez další perspektivy růstu
a vývoje. S ohledem na velikosti stávajících stromů nelze uvažovat o jejich přesazení.
U keřů, keřových a porostních skupin je navrženo ke kácení celkem 6 576 m2 dřevin, ve 24 porostních
skupinách. Porosty jsou převážně stromové, pouze částečně (u dvou skupin) se jedná o keřové porosty.
Mapování a kácení dřevin v souvislosti s výstavbou záměru je podrobně popsáno v kap. C.2.11. Biologická
rozmanitost předkládané dokumentace.
Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou v celkovém počtu 642 stromů - z toho 320 alejových
tvarů stromů se střední a větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic
lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
Ochranná opatření u jednotlivých stromů jsou navržena u pěti solitérních stromů (Salix alba č. 4, Salix
caprea č. 5, Pinus sylvestris – č. 28, 31 a 32 v dendrologickém průzkumu). Vlastní ochrana bude provedena
oplocením do výšky 2 m na hranici chráněného kořenového prostoru, tedy 1,5 m od okapového okraje
42/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

koruny. Ostatní stromy jsou součástí skupin, nebo se jejich koruny alespoň dotýkají, takže byly sdruženy do
ochrany plošné.
Vzhledem k hodnotným porostům na okraji řešeného území je navržena plošná ochrana u porostních
skupin, o celkové rozloze 12 948 m2 – z toho bude přímo oplocená část u skupin č. PO1 – PO3, o rozloze
1 060 m2, u skupin č. PO4 a 5 bude provedeno pouze liniové oplocení ze strany stavby.
Navržené ochranné plochy zahrnují jak ponechávané porostní skupiny, tak jednotlivě měřené stromy, které
se v porostech nacházejí.
Situování v tabulce níže uvedených navržených skupin plošné ochrany stávajících dřevin je patrné z Přílohy
6 „Situace ZOV“ předkládané dokumentace.
Tabulka 2 Navržené skupiny plošné ochrany dřevin pro záměr Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
označení
skupiny

charakteristika

obvod m

plocha m2

PO1

oplocení po celém obvodu skupiny, 1 m od
okapových korun

138

808

PO2

oplocení po celém obvodu skupiny, 1 m od
okapových korun

66

212

PO3

oplocení po celém obvodu skupiny, 1 m od
okapových korun

26

40

PO4

oplocení pouze ze strany stavby (viz vyznačená
linie), 1 m od okapových korun

168

3 744

PO5

oplocení pouze ze strany stavby (viz vyznačená
linie), 1 m od okapových korun

347

8 144

celkem

745

12 948

Převzato z DUR: Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, část Krajinářské úpravy do souhrnné technické zprávy (TERRA
FLORIDA v. o. s., 10/2019)

Při stavebních činnostech budou obecně dodržena ochranná opatření u zachovávaných dřevin při provádění
stavby podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18 920).
Vymezení po celém obvodu stavby na hranici porostů je nezbytné kvůli zamezení průjezdu stavební techniky
přes porosty. Ochrana se týká i všech dalších stromů, které se nacházejí na sousedních pozemcích, a mohly
by být ovlivněny stavbou, nebo prováděním terénních úprav při přípravách stavby.
Zákon o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, není tedy provedeno porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami.
Pozn.: Nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques) jsou definované jako nejúčinnější a
nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou
vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu
zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé
dopady na životní prostředí jako celek.
Při stavební činnosti i samotném provozu záměru bude uplatňována řada opatření a postupů, která přispějí
k eliminaci nebo alespoň zmírnění případných negativních dopadů na životní prostředí. Jejich výčet je
uveden v následující podkapitole, řada dalších je nedílnou součástí projektové dokumentace, včetně ZOV.
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B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby

2021

Předpokládaný termín ukončení stavby

2025

Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení. Původní objekty skladového
areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem v Berouně,
č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016, nabylo právních účinků dne 31.
5. 2016.
B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:

Středočeský

Město:

Beroun

k. ú.:

Beroun

B.I.9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 správních orgánů, které budou tato rozhodnutí
vydávat

V následujícím přehledu jsou uvedeny hlavní navazující rozhodnutí týkající se životního prostředí
a zdraví obyvatel a správní orgány, které je budou vydávat.


Rozhodnutí o umístění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-



Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-

Městský úřad Beroun, Odbor výstavby

Pozn.: Záměrem je bezprostředně dotčeno ochranné pásmo lesa na pozemku parc. č. 1939/2. Vydání územního rozhodnutí či
stavebního povolení podléhá souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K vydání tohoto souhlasu je
kompetentní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona.



Povolení ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-



Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí

Souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry dle zákona
č. 254/2001 Sb., v platném znění
-

Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

Půda

Pozemky dotčené záměrem jsou ve stávajícím stavu převážně tvořené zpevněnými plochami. Dle výpisu
z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
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Pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužívaný, odpojený od všech inženýrských sítí, je oplocený a
je pro veřejnost neprůchodný.
Záměr bude umístěn v k. ú. Beroun na pozemcích uvedených níže v tabulce.
Zábor pozemků záměrem bude činit cca 86 500 m2.
Tabulka 3 Přehled dotčených pozemků záměrem (k.ú. Beroun)
p.č.
pozemku

výměra
(m2)

vlastník

druh pozemku

způsob
využití

omezení
vlastnického
práva

Pozemky ve vlastnictví stavebníka (pozemky k dělení), na kterých bude umístěna hlavní stavba
1943/6

79880

Pod Klukem s.r.o.

ostatní plocha

jiná plocha

není
evidováno

3244

292

Pod Klukem s.r.o.

zastavěná
plocha a
nádvoří

součástí je
stavba - jiná
stavba

není
evidováno

6781

665

Pod Klukem s.r.o.

ostatní plocha

jiná plocha

6782

462

Pod Klukem s.r.o.

ostatní plocha

jiná plocha

není
evidováno
není
evidováno

Pozemky dočasného záboru – sever, západ (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu)
Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Cembrit a.s., Lidická 302/91,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun

64

1935/4

472

1935/9

664

Město Beroun

ostatní plocha

1935/10

471

Město Beroun

ostatní plocha

1936/2

93

Cembrit a.s., Lidická 302/91,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun

vodní plocha

1943/9

394

Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ostatní plocha

1943/14

241

Pod Klukem s.r.o.

ostatní plocha

1943/15

1651

Pod Klukem s.r.o.

ostatní plocha

1943/22

1320

1943/24

245

2170/21

28

Město Beroun

ostatní plocha

silnice

2170/25

36

Město Beroun

ostatní plocha

silnice

2170/26

25

Město Beroun

ostatní plocha

silnice

Roztočil Daniel, Máchova 765,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun
Roztočil Daniel, Máchova 765,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun

ostatní plocha

neplodná
půda

1935/3

ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha

neplodná
půda
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
koryto
vodního
toku umělé
ostatní
komunikace
neplodná
půda
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

není ev.

není ev.
není ev.
není ev.
není ev.

není ev.
není
evidováno
není
evidováno
věcné
břemeno
není
evidováno
není
evidováno
není
evidováno
není
evidováno
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2170/52

34

Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

2170/53

2451

Lesy České republiky, s.p.

2320/1

41940

2320/5

10911

2185/1

29526

Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Cembrit a.s., Lidická 302/91,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun
Středočeský kraj, právo
hospodařit: Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje

ostatní plocha

silnice

není
evidováno

ostatní plocha

silnice

není
evidováno

ostatní plocha

dráha

není ev.

ostatní plocha

dráha

věcné
břemeno

ostatní plocha

silnice

věcné
břemeno

Pozemky dotčené napojením vodovodu – jih (do ulice Vojanova)
Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ostatní plocha

ostatní
komunikace

věcné
břemeno

ostatní plocha

ostatní
komunikace

věcné
břemeno

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

věcné
břemeno
věcné
břemeno
věcné
břemeno
věcné
břemeno
věcné
břemeno

1943/23

122

1943/26

99

1943/27

41

1943/28

111

1991/1

2807

1991/9

3513

1991/11

1338

Město Beroun

ostatní plocha

1995/3

97

Město Beroun

ostatní plocha

145

Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

vodní plocha

1995/4

Město Beroun
Roztočil Daniel, Máchova 765,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun
Roztočil Daniel, Máchova 765,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun
Roztočil Daniel, Máchova 765,
Beroun-Závodí, 26601 Beroun

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha

ostatní plocha

jiná plocha
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
koryto
vodního
toku umělé

není ev.

není ev.

Stavební činnost na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví oznamovatele záměru, je koordinována s jejich
vlastníky.
Dočasné zábory
V průběhu stavby dojde k několika dočasným záborům, konkrétní pozemky viz tabulka výše. Zábory budou
provedeny z důvodu napojení nových inženýrských sítí na stávající řady zejména v ulici Vojanova (vodovod).
ZPF/PUPFL
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani určených
k plnění funkce lesa (PUPFL).
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Pozn.: Záměrem je bezprostředně dotčeno ochranné pásmo lesa na pozemku parc. č. 1939/2. Vydání územního rozhodnutí či
stavebního povolení podléhá souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K vydání tohoto souhlasu je
kompetentní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona.

Bilance zeminy
Ve fázi výstavby budou prováděny zemní práce při výkopu stavební jámy. Celková bilance zeminy, která
bude odtěžena, ať už znečištěná či neznečištěná, bude souhrnně pro všechny etapy následující.
Pozn.: V zájmovém území byl s ohledem na historické využití lokality proveden průzkum kontaminace bývalé
pískovny. Průzkumem bylo zjištěno, že stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku
v zájmovém území nelze bez provedení rozboru využít na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č.294/2005 Sb.
(byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických aromatických uhlovodíků). U těchto navážek
bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během výstavby na lokalitě.
Tabulka 4 Bilance zemních prací dle ZOV
Typ zemních prací
Výkop stavební jámy
Zpětný zásyp
Konečná úprava terénu
Mimostaveništní přesun

Objem

Odvoz
3

49 200 m
39 750 m3
10 700 m3

9 450
0
0

Dovoz
3

m
m3
m3

0
0
10 700

Celkem
3

m
m3
m3

9 450
0
10 700
20 150

m3
m3
m3
m3

Neznečištěná zemina bude v malé míře odvezena mimo staveniště k dalšímu využití v souladu s platnou
legislativou, většina zeminy bude dle odhadů na staveništi deponována a použita k zásypům a finálním
terénním úpravám.
S kontaminovanými zeminami bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a se schváleným projektem
sanace.
B.II.2.

Voda

Fáze výstavby
Voda pro potřeby technologické výstavby a pro hygienické objekty, umístěné v sestavě ZS, bude zajištěna
dočasnou vodovodní přípojkou, napojenou z předstihu vybudovaného vodovodního řadu, vedeného podél
západní hrany staveniště. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Za vodoměrem bude přípojka
prodloužena k sestavě dočasných objektů, které budou umístěny na ploše PZS v severní části staveniště. Po
ukončení stavby budou přípojka i vodoměrná šachta zrušeny.
Propočet spotřeby vody pro fázi výstavby byl proveden pro největší plánovanou etapu (II. etapu).
Qdmax

maximální denní spotřeba
Qdmax = Qd × kd, kde:

kd

koeficient spotřeby vody; k = 1,25

Qd

denní spotřeba vody: Qd = Qda + Qdv + Qdt

Qda

denní spotřeba vody administrativními pracovníky stavby
Qda = A × Qna, kde:
A

počet administrativních pracovníků; A = 15 osob
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Qna

normová spotřeba vody administrativními pracovníky

Qna = 60 l/prac./den
Qda = 900 l/den
Qdv

denní spotřeba vody výrobními pracovníky stavby
Qdv = V × Qnv, kde:
V

počet výrobních pracovníků; V = 150 osob

Qnv

normová spotřeba vody výrobními pracovníky; Qnv = 120 l/prac./den

Qdv = 18 000 l/den
Qdt

denní spotřeba vody pro technologické účely, odborný odhad
délka pracovní doby

10 hod

předpokl. max. hodinová spotřeba

1 200 l/hod

Qdt = 12 000 l/den
Qdmax

=

38 625 l/den

Přepočet teoretické spotřeby vody:
Qhod

=

3 218 l/hod

Qsec

=

0,89 l/sec

Celková maximální denní spotřeba vody ve fázi výstavby je odhadována na 37,5 m3/den.
Technologická voda bude využívána pro oplach nákladních aut vyjíždějících ze staveniště, pro kropení
prašného materiálu, pro ošetřování čerstvého betonu a pro míchání suchých maltových směsí.
V době sucha bude probíhat kropení komunikací jako ochrana proti nadměrnému prášení a očista vozidel a
stavebních strojů.
Fáze provozu
Ve fázi provozu budou vznikat v souvislosti s posuzovanou stavbou nároky na potřebu vody pitné, užitkové
i požární.
Stávající stav
Na území plánovaného obytného souboru se nenachází žádný veřejný vodovodní řad. Nejbližší vodovodní
řad profilu DN 100 z litiny se nachází na severní straně území poblíž křižovatky ulice Lidické se silnicí II/118.
Další vodovodní řad profilu D 90 je v ulici Vojanova, kde je stávající zástavba rodinných domů. Oba vodovodní
řady provozuje společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (VaK Beroun).
Navrhovaný stav
Pitná voda
Požadavkem budoucího provozovatele vodovodních řadů v navrhovaném obytném souboru – společnosti
VaK Beroun je zaokruhování vodovodů obytného souboru na stávající městskou vodovodní síť. Nově
navržené vodovodní řady budou napojeny na jižní straně areálu na stávající vodovodní řad profilu D 90 ve
Vojanově ulici (parc. č. 1991/11 v k.ú. Beroun) a po napojení nového obytného areálu se napojí na severní
straně areálu na stávající vodovodní řad profilu DN 100 poblíž ulice Lidické (parc. č. 1943/15 v k.ú Beroun).
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Nově navržené vodovodní řady budou vedeny převážně v nově navržených komunikacích společně
s ostatními sítěmi (vodovodní řad V1, V2 a V4). Jedna větev vodovodního řadu v jižní části území bude
vedena v nezpevněném terénu v souběhu s dešťovou kanalizací (vodovod V3). Na vodovodní řady budou
napojené přípojky pro zásobení jednotlivých objektů. Vodoměry budou umístěny ve vodoměrných šachtách
na pozemcích majitele nemovitosti nebo přímo v objektu.
Nově navržené vodovody jsou profilu DN 100, DN 150, D 110 a D 160 celkové délky cca 1 380 m, materiál
PE. Výstavbou nových vodovodů a přípojek vzniknou i nová ochranná pásma. Dle zák. č. 274/2001 Sb. činí
ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce u potrubí do profilu DN 500. Veřejné vodovody budou předány do
vlastnictví a provozování VaK Beroun.
Předpokládaná potřeba pitné vody je uvedena pro jednotlivé typy bydlení v následujících tabulkách.
Tabulka 5 Předpokládaná spotřeba pitné vody v BD dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 120/2011 Sb.
Bytové domy (A, B, C, D, E, F, G, H, I) potřeba pitné vody
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb.
Objekt

počet osob

ČSN
755455

95,9
l/os/den

35 m3/rok Qm = 1,29

l/den

m3/rok

Qmax
m3/den

Qhod
l/hod

Qhod
l/sec

Qpříp
l/sec

Kh = 2,3

Bytový dům A

52

4 986,80

1 820,00

6,43

616,49

0,171

1,99

Bytový dům B

60

5 754,00

2 100,00

7,42

711,34

0,198

1,65

Bytový dům C

52

4 986,80

1 820,00

6,43

616,49

0,171

1,99

Bytový dům D

60

5 754,00

2 100,00

7,42

711,34

0,198

1,65

Bytový dům E

71

6 808,90

2 485,00

8,78

841,75

0,234

1,99

Bytový dům F

47

4 507,30

1 645,00

5,81

557,21

0,155

1,99

Bytový dům G

47

4 507,30

1 645,00

5,81

557,21

0,155

1,99

Bytový dům H

62

5 945,80

2 170,00

7,67

735,05

0,204

1,65

Bytový dům I

60

5 754,00

2 100,00

7,42

711,34

0,198

1,65

Tabulka 6 Předpokládaná spotřeba pitné vody v BD Terasy dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 120/2011 Sb.
Bytové domy Terasy (T1, T2, T3, T4) potřeba pitné vody
Objekt

počet osob

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb.

ČSN
755455
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Bytové domy Terasy (T1, T2, T3, T4) potřeba pitné vody
95,9
l/os/den

35 m3/rok Qm = 1,29

l/den

m3/rok

Qmax
m3/den

Qhod
l/hod

Qhod
l/sec

Qpříp
l/sec

Kh = 2,3

Bytový dům T1

23

2 205,70

805,00

2,85

272,68

0,076

1,20

Bytový dům T2

23

2 205,70

805,00

2,85

272,68

0,076

1,20

Bytový dům T3

23

2 205,70

805,00

2,85

272,68

0,076

1,20

Bytový dům T4

23

2 205,70

805,00

2,85

272,68

0,076

1,20

Tabulka 7 Předpokládaná spotřeba pitné vody v RD dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 120/2011 Sb.
Rodinný dům řadový (A,B,C,D) a dvojdomek (E)

potřeba pitné vody
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb
a prováděcí vyhlášky 120/2011 Sb.

Objekt

počet osob

95,9
35 m3/rok Qm = 1,29 Kh = 2,3
l/os/den

ČSN
755455

l/den

m3/rok

Qmax
m3/den

Qhod
l/hod

Qhod
l/sec

Qpříp
l/sec

Řadový dům A

4

383,60

140,00

0,49

47,42

0,013

0,56

Řadový dům B

4

383,60

140,00

0,49

47,42

0,013

0,63

Rodinný dům 1-12

4

383,60

140,00

0,49

47,42

0,013

0,59

Na základě odborné konzultace s VaK Beroun je v reálu uvažováno s vyšší reálnou potřebou vody ve výši
130 l/obyv./den. V rodinných a bytových domech bude celkem 795 obyvatel. Výše vypočtené spotřeby
budou tedy v reálu o něco vyšší, konkrétně roční spotřeba vody bude 37 723 m3 namísto výše dle prováděcí
vyhlášky č. 120/2011 Sb. vypočtených 27 825 m3.

Denní průměrná potřeba vody

Qd = 795 x 130 = 103 350 l/den = 103,35 m3/den

Maximální denní potřeba vody

Qmax= kd x Qd = 1,5 x 103 350 = 155 025 l/den = 155,03 m3/den

Maximální hodinová potřeba

Qh = kh x Qmax = 2,1 x 155 025 : 86 400 = 3,77 l/s

(kde koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5, koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1)

Potřeba vody za rok

Qr = Qd x 365 = 37 723 m3/rok
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Požární voda
Dle požadavku řešení protipožárního zabezpečení stavby jsou v obytném souboru navrženy dva nadzemní
hydranty o požadované vydatnosti min. 6 l/s.
Teplá voda
Teplá voda bude připravována centrálně v kogeneračních jednotkách (viz detailní popis energocenter v kap.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru této dokumentace).
Potřeba tepla k ohřevu teplé vody je uvedena v následující souhrnné tabulce.
Tabulka 8 Předpokládaná potřeba tepla k ohřevu TV
POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TV
Bytové domy (A, B, C, D, E, F, G, H, I)
při 3,5 kWh/os/den
Objekt

počet osob

potřeba tepla za
den

potřebný výkon

potřeba
tepla

kWh/den

kW

GJ/rok

Bytový dům A

52

182,00

36,00

239

Bytový dům B

60

210,00

46,00

276

Bytový dům C

52

182,00

34,00

239

Bytový dům D

60

210,00

46+

276

Bytový dům E

71

248,50

35,00

327

Bytový dům F

47

164,50

35,00

216

Bytový dům G

47

164,50

35,00

216

Bytový dům H

62

217,00

46,00

285

Bytový dům I

60

210,00

46,00

276

Bytové domy Terasy (T1, T2, T3, T4)
Bytový dům T1

23

80,50

36,00

105,8

Bytový dům T2

23

80,50

46,00

105,8

Bytový dům T3

23

80,50

34,00

105,8

Bytový dům T4

23

80,50

46+

105,8

Rodinný dům řadový (A,B,C,D) a dvojdomek (E)
Řadový dům A

4

14,00

36,00

18,4

Řadový dům B

4

14,00

46,00

18,4

Rodinný dům 1-12

4

14,00

34,00

18,4

Zpětné využití dešťových vod
Odvodnění střech je navrženo gravitačním systémem. Střechy budou odvodněny pomocí vnitřních resp.
vnějších střešních vtoků. Odpadní potrubí jsou svedena pod podlahu, kde na ně navazují svodná potrubí
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vyvedená z objektu do akumulačních nádrží, ze kterých bude voda využita pro zálivku zeleně. Teprve
nespotřebovaná voda bude odtékat do vsaku, resp. havarijním přepadem do kanalizačních šachet přípojek
dešťové kanalizace.
Podrobně je systém hospodaření s dešťovými vodami včetně bilance těchto vod popsán v kap. B.III.3. této
dokumentace.
B.II.3.

Ostatní přírodní zdroje

Ve fázi výstavby budou používány budou běžné materiály, suroviny a výrobky, které budou splňovat
předepsané technické požadavky – písek, štěrk, kámen, cement, beton, ocel, izolační materiály, sklo,
elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro zařízení interiérů, pohonné hmoty stavebních
strojů atd.
Množství těchto materiálů není v současné době známo. Přesná množství budou známa po vybrání
zhotovitele stavby. Materiály budou na stavbu dováženy dle potřeby, případně skladovány, neboť na místě
staveniště je dostatečný prostor pro jejich uložení.
Cementový beton bude na stavbu přivezen v hotovém stavu v autodomíchávačích; z dopravního hlediska je
nejbližší betonárna CEMEX Czech Republic, s.r.o. v Berouně.
Materiál pro zásypy bude vyčleněn z vhodných stávajících materiálů, a to s maximálním možným podílem.
Ostatní zásypy a veškeré konečné terénní úpravy budou na stavbu dovezeny. Tento a další stavební materiál
bude navážen do areálu. V areálu jsou možnosti k vytvoření mezideponií materiálu (pro etapy I-III).
Vybouraný a vytěžený materiál ze stavby bude průběžně odvážen do předávacích míst. Na staveništi je
možnost zřízení deponií (pro etapy I-III).
Ve fázi provozu bude potřeba surovin odpovídat provozovanému typu stavby – rezidenční výstavba
sestávající se z objektů s převažující bytovou funkcí; v malé míře doplňkově administrativní.
B.II.4.

Energetické zdroje

Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z dočasné staveništní
trafostanice instalované v úvodu výstavby v jihovýchodní části staveniště a napojené dočasnou VN
přípojkou na stávající VN vedení elektrické energie v severní účelové komunikaci. Předpokládaný soudobý
příkon stavby je 489 kW. Kanceláře, šatny a hygienická zařízení v sestavě dočasných objektů zařízení
staveniště budou vytápěny elektrickými konvektory.
Nároky záměru na energetické zdroje ve fázi výstavby i provozu záměru – elektrická energie a vytápění je
podrobně popsáno v kap. B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru předkládané
dokumentace.
Níže je pro doplnění uveden detailní přehled bilancí pro energocentrum sever a energocentrum jih.
Tabulka 9 Předpokládané roční spotřeby energií v energocentru sever
popis

mj

počet

ks

1

provoz

souč.

kW/ks

kW
inst.

kW
provoz

předpokládaná
roční spotřeba

Výroba tepla
Kogenerační
jednotka T200

1,0

výkon elektro/teplo
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souč.

kW/ks

kW
inst.

kW
provoz

1

1,0

0,37

0,37

0,37

ks

1

1,0

0,80

0,80

0,80

12 měs

ks

2

2+0

1,0

0,40

0,80

0,80

12 hod/den

Čerpadlo kotle

ks

2

2+0

1,0

0,30

0,60

0,60

4 320 hod/rok

Čerpadlo topné
vody, síť

ks

2

1+1

0,5

5,50

11,0

5,50

8 760 hod/rok

Úpravna vody

ks

1

1,0

0,10

0,10

0,10

0,493

ks

2

0,5

2,20

4,40

2,20

popis

mj

počet

ks

provoz

předpokládaná
roční spotřeba

200/250 kW
Čerpadlo
kogenerační
jednotky
Chladič
technologického
okruhu
Teplovodní plynový
kotel, vč. hořáku

Expanzní doplňovací
systém
Výroba tepla celkem

1+1

18,07

Výroba chladu
Kompresorová
chlad. jednotka 200
kW
Chladič voda/vzduch
250 kW
Čerpadlo chladné
vody 8/14°C
Čerpadlo chladící
vody 50/43°C
Čerpadlo chladné
vody, síť
Výroba chladu
celkem
Celkem technologie

10,37

44 798 kWh/rok

rezerva

3 měs

ks

1

1,0

63,00

63,0

63,00

8 hod/den

ks

1

1,0

2,50

2,50

2,50

720 hod/rok

ks

1

1,0

1,50

1,50

1,50

8 760 hod/rok

ks

1

0,5

4,00

4,00

2,00

0,082

ks

2

0,5

7,50

15,0

7,50

1+1

86,00

76,50

55 080 kWh/rok

104,07

86,87

99 878 kWh/rok

Vzduchotechnika
Větrací jednotka

ks

2

2+0

0,7

1,5

Vzduchotechnika celkem
CELKEM

3,00

2,10

3,00

2,10

18 396 kWh/rok

88,97

118 274 kWh/rok

107,07

Tabulka 10 Předpokládané roční spotřeby energií v energocentru jih
popis

mj

počet

ks

1

provoz

souč.

kW/ks

kW
inst.

kW
provoz

předpokládaná
roční spotřeba

Výroba tepla
Kogenerační
jednotka T200

1,0
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kW/ks

kW
inst.

kW
provoz

1

1,0

0,37

0,37

0,37

ks

1

1,0

0,80

0,80

0,80

12 měs

ks

2

2+0

1,0

0,40

0,80

0,80

12 hod/den

ks

2

2+0

1,0

0,30

0,60

0,60

4 320 hod/rok

ks

1

1,0

1,10

1,10

1,10

8 760 hod/rok

ks

2

0,5

5,50

11,00

5,50

0,493

Úpravna vody

ks

1

1,0

0,10

0,10

0,10

Expanzní doplňovací
systém

ks

2

0,5

2,20

4,40

2,20

19,17

11,47

popis
výkon elektro/teplo
200/250 kW
Čerpadlo
kogenerační
jednotky
Chladič
technologického
okruhu
Teplovodní plynový
kotel, vč. hořáku
Čerpadlo kotle
Čerpadlo topné
vody, propoj
Čerpadlo topné
vody, síť

mj

počet

ks

provoz

1+1

1+1

Výroba tepla - celkem

předpokládaná
roční spotřeba

49 550 kWh/rok

Výroba chladu
Absorpční jednotka
pro chlazení

ks

1

Chladící věž

ks

2

ks

1,0

2,80

2,80

2,80

1,0

10,60

21,20

21,20

3 měs

1

1,0

3,00

3,00

3,00

8 hod/den

ks

1

1,0

4,00

4,00

4,00

720 hod/rok

ks

1

1,0

30,00

30,00

30,00

8 760 hod/rok

ks

2

1+1

0,5

3,00

6,00

3,00

0,082

ks

2

1+1

0,5

11,00

22,00

11,00

Výroba chladu - celkem

89,00

75,00

54 000 kWh/rok

Celkem technologie

108,17

86,47

103 550 kWh/rok

3,00

2,10

Vzduchotechnika - celkem

3,00

2,10

18 396 kWh/rok

CELKEM

111,17

88,57

121 946 kWh/rok

Čerpadlo chladné
vody 8/14°C
Čerpadlo topné
vody 90/80°C
Čerpadlo chladící
vody 26/32°C
Čerpadlo chladné
vody, propoj
Čerpadlo chladné
vody, síť

2+0

Vzduchotechnika
Větrací jednotka

B.II.5.

ks

2

2+0

0,7

1,50

Biologická rozmanitost

Dle Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992 je biologická rozmanitost chápána jako rozmanitost všech
žijících organismů ve všech jejich formách, úrovních a kombinacích včetně jejich suchozemských, mořských a
jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; dále zahrnuje různorodost
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
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Cílem úmluvy jsou ochrana biodiverzity, trvale udržitelný způsob využívání jejích složek, a spravedlivé
a rovnocenné rozdělení přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke
genetickým zdrojům a odpovídajícího předávání příslušných technologií při zohlednění všech práv na tyto zdroje
a technologie, a včetně odpovídajících způsobů financování.

V České republice představuje základní koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany
a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR dokument „Strategie ochrany biologické rozmanitosti
České republiky pro období 2016–2025“. Strategie především poskytuje soubor prioritních cílů a opatření,
které vytvářejí koncepční rámec pro konkrétní aktivity v oblasti ochrany biodiverzity na území České
republiky v období 2016–2025.
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby byly vytěžené
prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému
zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny. Lokalita je rovněž situována
v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které byly v minulosti rovněž intenzivně
těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou štěrkopísků, tak následným
zavážením vytěžených prostorů.
Příprava ani provoz záměru nebude spojen s novým záborem půdy. Území je ve stávajícím stavu převážně
zastavěno nebo jej tvoří zpevněné plochy.
Samotnou stavbou bude docházet ke kácení dřevin, čímž může dojít ke snížení biologické diverzity území.
Veškeré pokácené dřeviny však budou kompenzovány náhradní výsadbou dřevin v samotném území stavby.
Ve fázi výstavby bude docházet i k minimálnímu využívání surovin pro výstavbu objektů – podrobně viz
kapitola B.II.3 předkládané dokumentace.
Plánovanou činností a následným využitím nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů žádného ze zvláště chráněných druhů živočichů. Nedojde tedy k porušení zákazů
stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Na základě odborného Přírodovědného průzkumu území projektu „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce
2018 a 2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019); Příloha 4 předkládané Dokumentace; lze konstatovat, že
v prostoru vlastní výstavby dojde k ovlivnění druhové diverzity ve smyslu mírné obměny zastoupení druhů
z důvodu vzniku „nového/nových biotopu/ů“, resp. následně i v těsném okolí. Jedná se ovšem o skutečnost,
která nastává při jakékoliv činnosti člověka v kterékoliv lokalitě. V kontextu širšího okolního zájmového
území nedojde k významnějšímu ovlivnění biologické rozmanitosti (biodiverzity) ať již v období výstavby či
následného provozu záměru.
Při provozu záměru nebude docházet k využívání přírodních zdrojů ani k ovlivňování ekosystémů či jejich
záboru.
Nároky na půdu, vody i ostatní surovinové a energetické zdroje jsou popsány v kapitole B.II. dokumentace.
Aktuální stav jednotlivých složek životního prostředí je dále popsán v dílčích kapitolách části C
dokumentace; míra ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v důsledku realizace záměru je
vyhodnocena v dílčích kapitolách D dokumentace.
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B.II.6.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nároky na dopravní infrastrukturu
Zájmové území se nachází v severovýchodní části Berouna, na severním okraji stávající bytové zástavby
v lokalitě Pražské předměstí v Berouně (Beroun – Závodí), v části nacházející se východně od železnice.
Území včetně sčítané křižovatky ulic Vojanova a U Pískovny patří do Zóny 30.
Intenzity automobilové dopravy v zájmové lokalitě a v jejím nejbližším okolí jsou minimální. Jedná se pouze
o průjezd obyvatel žijících v daném místě.
V okolí zájmového území probíhá pěší doprava po stávajících chodnících podél komunikací. Cyklistická
doprava dosahuje v prostoru křižovatky, a tedy na okolních ulicích velmi nízkých intenzit provozu (až
zanedbatelných). Provoz městské hromadné dopravy (MHD) ani dálkové autobusové dopravy zde
v současné době není veden.
Do budoucna se očekává navýšení intenzity dopravy vzhledem k plánované nově navrhované zástavbě
v severní části Pražské čtvrti v Berouně. Zvýšení provozu se projeví v severním rameni křižovatky (ulice
Vojanova) a s rozdělením, respektive se směrováním provozu do ulice U Pískovny – do západního ramene
křižovatky v souladu s dnešním provozem.
Fáze výstavby
Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd k hlavnímu staveništi bude veden
obousměrně ulicemi Lidická, komunikací II/118 a bezejmennou účelovou komunikací v severní části
řešeného území.
Odjezd vozidel bude obousměrný bezejmennou účelovou ulicí v severní části, komunikací II/118 a ulici
Lidickou. Pro vybrané etapy bude využita i bezejmenná ulice vedoucí podél tratě na západní straně areálu,
tato se napojuje na severní účelovou komunikaci. Stávající příjezdové komunikace jsou zpevněny.
Stavba bude využívat systému zpevněných vnitrostaveništních komunikací, zčásti využívající stávající
zpevněné plochy, případně ploch nově vybudovaných v rámci realizace jednotlivých etap výstavby.
Vjezdy na staveniště
V současné době je areál přístupný pomocí dvou vjezdů – oba jsou situovány ze severní účelové
komunikace. Jako hlavní bude užíván stávající vjezd do areálu ze severní účelové komunikace, a to ve fázi
přípravy staveb a jejich realizace ve všech čtyřech navržených etapách.
Výjezdy ze staveniště
Jako hlavní výjezd ze staveniště bude využíván stávající výjezd z areálu na severní účelovou komunikaci. Jako
vedlejší výjezd je pro I. etapu uvažován stávající nepoužívaný výjezd na severní komunikaci situovaný
východně od výjezdu hlavního. Pro následující tři etapy je dále navrhován vedlejší výjezd ze staveniště na
účelovou komunikaci vedoucí západně podél řešeného území.
Doprava v klidu
Osobní vozidla dopravní obsluhy stavby a stavební mechanizmy budou odstavovány na zpevněné
manipulační ploše PM v západní části staveniště na stávající betonové ploše. Tato plocha bude využívána
pro všechny navrhované etapy.
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Intenzita obslužné staveništní dopravy
Ve fázi výstavby bude rozhodující provoz spojený se stavbou v období, kdy bude nutné odvézt ze staveniště
přebytečnou výkopovou zeminu. Odvoz zeminy bude nerovnoměrný v závislosti na postupu výkopových
prací. Ve špičkovém období odvozu vykopané zeminy se předpokládá denní odvoz cca 200 tun zeminy, což
odpovídá 20 těžkým nákladním vozidlům za den (celkem 40 pohybů nákladních vozidel za den).
K odvozu bude použita trasa prostřednictvím hlavních komunikací v okolí, konkrétně silnice II/118, II/116 a
II/605 směřující na skládky mimo hranice města.
Ostatní provoz spojený s výstavbou navrhované lokality v dalším období bude již nižší a bude představovat
obvyklý dovoz potřebných materiálů pro výstavbu
Fáze provozu
Pro posuzovaný záměr byl vypracován Dopravní průzkum (PPU spol. s r.o., červenec 2020), Příloha 1
předkládané dokumentace.
Následně byl proveden doplňkový dopravní průzkum v lokalitě ulic Vojanova, Slavašovská a Jiráskova (PPU
spol. s r.o., červenec 2020), rovněž součástí Přílohy 1 předkládané dokumentace.
Stávající stav – kapacitní posouzení
Z provedeného dopravního průzkumu a jeho vyhodnocení je patrné, že intenzity dopravy v zájmové lokalitě
ulice U Pískovny a v jejím nejbližším okolí jsou minimální. Jedná se pouze o průjezd obyvatel žijících v daném
místě.
Nejvyšší dopravní zatížení je u západního ramene křižovatky – ulice U Pískovny směrem k ulici Slavašovské
s celodenní intenzitou 153 vozidel, z tohoto počtu je 18 nákladních.
Nejnižší dopravní zatížení je u severního slepého ramene křižovatky – ulice Vojanova s celodenní intenzitou
32 vozidel, z tohoto počtu byla 2 nákladní.
Vzhledem k umístění křižovatky v lokalitě a v druhu zástavby je na ní docela významný provoz nákladních
vozidel. To je způsobeno umístěním zázemí stavební firmy na východním konci ulice U Pískovny.
Do budoucna se očekává navýšení intenzity dopravy vzhledem k plánované nově navrhované zástavbě
v severní části Pražské čtvrti v Berouně. Zvýšení provozu se projeví v severním rameni křižovatky (ulice
Vojanova) a s rozdělením, respektive se směrováním provozu do ulice U Pískovny – do západního ramene
křižovatky v souladu s dnešním provozem. Po celou dobu průzkumu byl pohyb vozidel v křižovatce ve všech
směrech plynulý a bez zdržení.
Nově zjištěné intenzity dopravy v širší zájmové lokalitě jsou uvedeny v tabulce níže, která uvádí současný
stav a rovněž stav výhledový v roce 2025 bez záměru (PPU spol. s r.o).
Tabulka 11 Průměrné denní intenzity dopravy na komunikacích zájmového území, rok 2019 a rok 2025 bez
záměru
Komunikace
U Pískovny

Slavašovská

Úsek
Začátek ↔ Konec
Máchova – Vojanova
Vojanova – Slavašovská
U Pískovny – Šípková
Šípková – Vřesová
Vřesová – Kaplířova
Kaplířova – Jiráskova

Rok 2019 - počáteční stav
OA
LNA TNA Celkem
66
15
4
85
131
20
4
155
131
20
4
155
146
20
4
170
156
20
4
180
174
22
4
200

OA
70
145
145
160
170
188

Rok 2025 bez záměru
LNA
TNA Celkem
16
4
90
21
4
170
21
4
170
21
4
185
21
4
195
23
4
215
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Komunikace

Vojanova

Jiráskova

Úsek
Začátek ↔ Konec
Jiráskova – Pražská
U Pískovny – Šípková
Šípková – Vřesová
Vřesová – Kaplířova
Kaplířova – Jiráskova
Slavašovská – Vojanova
Vojanova – Máchova

Rok 2019 - počáteční stav
OA
LNA TNA Celkem
598
46
6
650
43
3
0
46
46
4
0
50
74
6
0
80
112
8
0
120
424
24
2
450
304
14
2
320

OA
646
47
51
80
122
458
328

Rok 2025 bez záměru
LNA
TNA Celkem
48
6
700
3
0
50
4
0
55
6
0
86
8
0
130
25
2
485
15
2
345

Návrh dopravního řešení
Grafické znázornění napojení záměru na dopravní infrastrukturu je uvedeno v Příloze 6 Výkresová
dokumentace – Situace dopravního řešení předkládané dokumentace.
Dopravní obsluha navrhované zástavby bude zajištěna novou komunikací se 6 větvemi A až F. Nová
komunikace bude obousměrná, směrově nerozdělená, s šířkou vozovky 6,00 m. Po obou stranách vozovky
budou chodníky šířky min. 2,00 m.
Větev A bude vedena při severní hranici území ve směru západ východ a bude zajišťovat dopravní napojení
na nadřazenou komunikační síť (II/116). Druhou hlavní komunikací lokality bude větev D, která prodlouží
ulici Vojanova a od prostoru zástavy bude vést ve směru západ – východ. Ve své poslední části se opět stočí
k jihu. Tato větev zajistí napojení areálu z jižního směru na ulici U Pískovny (Slavašovská). Nový areál bude
tedy napojen na dvou místech na stávající komunikační síť. Ostatní větve nové komunikace budou vedeny
ve směru sever-jih. Celý areál bude prostupný jak pro motorová vozidla, tak pro pěší.
Větev A délka cca 211 m

Větev D délka cca 397 m

Větev B délka cca 188 m

Větev E délka cca 70 m

Větev C délka cca 242 m

Větev F délka cca 135 m

Na levé straně větve B je navržen parkovací pás pro kolmá parkovací stání, na pravé i levé straně větve C
jsou navržena kolmá parkovací stání, na pravé i levé straně větve D jsou navržena kolmá i podélná parkovací
stání a na větvi F jsou na levé straně navržena kolmá parkovací stání. U bytových domů F a G jsou navržena
venkovní parkoviště. Další venkovní parkoviště bude umístěné v západní části areálu, vjezd na ně bude
z komunikace, větve B.
Nové komunikace pro pěší v min. šířce 2,00 m budou vybudovány mezi objekty a podél jižní hrany území.
Některé komunikace pro pěší budou mít terénní schody.
Danou lokalitou neprochází ani v její blízkosti se nenalézá žádná cyklistická trasa. Nejbližší cyklostezka je
vedena v souběhu s řekou Berounkou (Po stopách českých králů). Pro cyklistickou dopravu generovanou
navrhovaným obytným souborem není navržena žádná speciální komunikace. Cyklisté budou využívat
komunikace pro motorová vozidla.
Konstrukce vozovek a chodníků budou navrženy dle TP 170 (katalog vozovek). Vozovky komunikací jsou
navrženy s krytem z asfaltobetonu. Plochy parkovišť, chodníků a chodníkové přejezdy k bytovým a rodinným
domům jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby.
Ulice Lidická a Vojanova mají omezenou maximální rychlost na 50 km/h. Nové komunikace budou mít
omezenou rychlost na 30 km/h (zóna 30).
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Jako dopravní značení bude použito jednak svislé dopravní značení a jednak vodorovné dopravní značení.
Vodorovným dopravním značením budou dále vyznačeny místa pro přecházení v lokalitě a přechody podél
výjezdových ulic z lokality. V rámci křižovatek zóny bude uplatňováno pravidlo přednosti zprava.
Průjezdnost komunikací a křižovatek byla prověřována pomocí obalových křivek pro hasičské a popelářské
vozidlo dle TP 171. Obalové křivky vzhledem k šířkám komunikací a nárožím křižovatek vychází bez
problémů. Obdobně byl ověřován vjezd a výjezd do garáží vybraných objektů v lokalitě.
Všechny zřizované přechody jsou navrženy jako bezbariérové. Maximální výškový rozdíl mezi vozovkou a
rampovou částí přechodu bude max. 0,02 m a dále budou dodrženy maximální sklony rampové části
bezbariérového přechodu (8,33 %). Chodníky jsou široké nejméně 1 500 mm a budou mít maximální
podélný sklon nejvýše 8,33 % a příčný sklon nejvýše 2,0 %.
Doprava v klidu
Parkování pro rezidenty území je v případě řadových domů na vlastních pozemcích. Parkovací místa pro
rezidenty bytových domů jsou v převážné části umístěna v podzemních podlažích. Zbývající parkovací stání
k bytům jsou umístěna na terénu na vlastních pozemcích patřících k bytovým domům. V uličním profilu a
na hromadném parkovišti se nacházejí další parkovací stání, která slouží pro obyvatele a návštěvníky území.
Umístění parkovacích ploch v rámci celého areálu bude následovné. Na levé straně větve B je navržen
parkovací pás pro kolmá parkovací stání, na pravé i levé straně větve C jsou navržena kolmá parkovací stání,
na pravé i levé straně větve D jsou navržena kolmá i podélná parkovací stání a na větvi F jsou na levé straně
navržena kolmá parkovací stání. U bytových domů F a G jsou navržena venkovní parkoviště. Další venkovní
parkoviště bude umístěné v západní části areálu, vjezd na ně bude z komunikace, větve B.
Nové komunikace a parkovací plochy jsou navržené v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecně
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.
Potřeba parkovacích stání vychází jednak v ČSN 73 1001 a jednak ze změny ÚP Berouna z 09/2018.
Tabulka 12 Výpočet dopravy v klidu v souladu s ČSN 73 611
Funkce

Rodinné domky

Bytové objekty

Bytová funkce – potřebný počet parkovacích stání
Byty a RD – počet

48

226

Byty – rezidentní stání
Byty - návštěvnická stání

48
48

328
40

Byty celkem

96

368

Stání za bytovou funkci celkem

464 stání

Nebytová funkce – potřebný počet parkovacích stání
Drobné provozovny – stání – objekt H
Prostory pro dětskou skupinu – objekt H

2
6

Administrativa – objekt H

8

Ateliéry – objekt H

4

Nebytová funkce celkem

20 stání

Územní rezerva

17 stání

Obytná čtvrť Beroun Pískovna
– potřeba celkem dle ČSN 73 6110

501 stání
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Tabulka 13 Výpočet dopravy v klidu dle dle změny ÚPn Beroun 09 / 2018
Funkce

Rodinné domky

Bytové objekty

Bytová funkce – potřebný počet parkovacích stání
Byty a RD - počet
Byty – rezidentní stání
Byty - návštěvnická stání
Byty celkem

48
48
48
96

Stání za bytovou funkci celkem

226
370
37
407
503 stání

Nebytová funkce – potřebný počet parkovacích stání
Drobné provozovny – stání - objekt H
Prostory pro dětskou skupinu – objekt H
Administrativa – objekt H
Ateliéry – objekt H
Nebytová funkce celkem
Územní rezerva
Obytná čtvrť Beroun Pískovna
– potřeba celkem dle ÚPn Beroun

2
6
8
4
20 stání
17 stání
540 stání

Záměr bude v souladu s výše uvedenými výpočty disponovat 540 parkovacími stáními.
Tabulka 14 Nabídka počtu parkovacích stání v lokalitě Beroun – Pískovna

Navržený počet stání v RD, v garážích pod objekty a na venkovních stáních v lokalitě pokrývá potřebu stání
dle ÚP Beroun – bilance dopravy v klidu je tak vyrovnaná.
Pozn.: Z celkového počtu navržených stání jak v garážích pod objekty, tak na povrchu je 11 stání navrženo pro
využívání osobami s omezenou pohyblivostí. Z toho je 9 stání uvažováno na povrchu a 2 stání v garážích pod
objekty.
Minimální počet parkovacích stání pro osoby s omezenou pohyblivostí vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a pro uvedený počet 540 stání
je zapotřebí 11 stání s parametry pro osoby s omezenou pohyblivostí. Navržený počet stání pro „osoby s omezenou
pohyblivostí odpovídá potřebnému počtu stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Zdrojová a cílová doprava záměru
Zdrojovou/cílovou dopravu záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ bude představovat především
doprava rezidentů a návštěvníků navrhovaného obytného souboru.
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Vyvolaná doprava navrhovaným záměrem byla stanovena na základě uvedeného počtu parkovacích stání a
jejich obrátkovosti. Obrátkovost jednotlivých parkovacích stání závisí na skladbě a velikosti bytů. Stejně tak
byla stanovena doprava u RD.
Vyvolaná doprava dle výše stanovených podmínek byla vyhodnocena pro jednotlivé bytové domy, RD a
parkování v ulicích se stanovením zdrojové a cílové dopravy pro jednotlivé navrhované komunikace (A, B,
C, D, E, F) včetně zahrnuté dopravní obsluhy (dovoz zboží, vozidla firem oprav a údržby, svoz odpadu, pošta,
apod.). Tyto počty jízd byly na základě předpokládaného směrového rozpadu distribuovány na zmíněné
komunikace v území a v jejich součtu na komunikace výjezdu z lokality, jak na severu na komunikaci II/118,
tak na jihu na ulici Vojanovu.
Celkový zdrojový a cílový provoz spojený s navrhovaným záměrem obytné čtvrti představuje provoz
v rozpětí 750 až 850 jednosměrných jízd za 24 hodin. Pro další podrobnější stanovení a vyhodnocení bylo
uvažováno se 795 jednosměrnými jízdami (a s 1590 obousměrnými jízdami). Z tohoto počtu bylo uvažováno
26 jednosměrných jízd pomalých a nákladních vozidel (3,3 % severních pohybů) - zásobování, obsluha,
doprava zboží, opravy a údržba. A z tohoto počtu pomalých vozidel pak 4 jednosměrné jízdy těžkých
nákladních vozidel (8 obousměrných jízd).
Pro zajištění dopravní obsluhy území záměru městskou hromadnou dopravou (MHD) se uvažuje se
zavedením současné linky autobusů MHD - linky B, projíždějící ulicí Lidickou, do řešeného území. Autobusy
tak budou ze své původní trasy zajíždět do území záměru, kde bude zřízena nová autobusová zastávka.
Vzhledem k situaci v území a možnosti umístění autobusové zastávky bude provoz autobusů v lokalitě
jednosměrný (okružní). Předpokládaný počet autobusů vjíždějících do území hodnoceného záměru je 54
spojů, z toho 5 spojů bude realizováno v noční době. Zprovozněním navrhovaného záměru nedojde
k nárůstu intenzit autobusové dopravy na stávajících silničních komunikacích zájmového území (jde
především o silnice II/116 a II/118).
S ohledem na obytný charakter plánovaného záměru se vycházelo z předpokladu, že se většina
zdrojové/cílové dopravy záměru (přibližně 95 %) uskuteční v denní době. Zbývající část dopravy záměru
(přibližně 5 %) bude připadat na noční dobu. Intenzity dopravy vyvolané provozem záměru „Obytná čtvrť
Beroun – Pískovna” na komunikační síti zájmového území uvádí následující tabulka.
Po realizaci záměru je nejvyšší změna intenzit dopravy očekávána na komunikaci Lidická v úseku mezi
železničním přejezdem a ulicí Pražskou, kde dojde k nárůstu celodenní intenzity o 992 automobilů.
Tabulka 15 Rozpad vyvolané dopravy areálu záměru na komunikační síti zájmového území
Komunikace
II/118 (ul. Lidická)
II/116
Vojanova
Severní napojení areálu
záměru
Jižní napojení areálu záměru

Úsek
Začátek ↔ Konec
Pražská – přejezd železnice
přejezd železnice – obec Železná
II/118 – obec Hýskov
Hranice plochy záměru – U
Pískovny

OA
952
178
58

Druh vozidel
LNA
TNA
34
6
8
0
2
2

Celkem
992
186
62

390

0

0

390

1 188
390

44
0

112
0

1 344
390

Pro účely Dokumentace EIA vypracován Dodatek hlukové studie – vyhodnocení vlivu provozu dopravy
„Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ na akustickou situaci (Ing. Balahura, srpen 2020), kdy součástí podkladů
byly rovněž aktualizované údaje o intenzitách silniční dopravy na širší komunikační síti zájmového území
včetně ulic Slavašovská, Vojanova a Jiráskova dle jejich jednotlivých úseků (stanoveny místním šetřením
společností PPU, spol. s r.o. pro roky 2019 a 2025). V tabulce níže jsou uvedeny detailní rozpady vyvolané
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dopravy areálu záměru na komunikační síti v okolí ulic Vojanova, Slavašovská, U Pískovny a Jiráskova použité
v hlukovém modelu. Podrobné údaje k intenzitám dopravy jsou převzaty z Dodatku hlukové studie
k vyhodnocení provozu dopravy záměru a jsou k dispozici v rámci samostatné přílohy Dokumentace (Příloha
2).
Tabulka 16 Rozpad vyvolané dopravy areálu záměru na komunikační síti v okolí ulic Vojanova a Slavašovská
Komunikace
U Pískovny

Slavašovská

Vojanova

Jiráskova

Úsek
Začátek ↔ Konec
Máchova – Vojanova
Vojanova – Slavašovská
U Pískovny – Šípková
Šípková – Vřesová
Vřesová – Kaplířova
Kaplířova – Jiráskova
Jiráskova – Pražská
U Pískovny – Šípková
Šípková – Vřesová
Vřesová – Kaplířova
Kaplířova – Jiráskova
Slavašovská – Vojanova
Vojanova – Máchova

OA
0
340
340
340
340
340
390
50
50
50
50
50
0

Druh vozidel
LNA
TNA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
0
340
340
340
340
340
390
50
50
50
50
50
0

Nároky na jinou infrastrukturu
Součástí záměru je napojení posuzovaného záměru na technickou infrastrukturu. Jedná se zejména
o vodovodní řad, kanalizační řad splaškové kanalizace, kanalizační řad dešťové kanalizace, retenční a
akumulační nádrže, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, instalaci veřejného osvětlení komunikace a
chodníků, instalaci závlahových systémů, silnoproudé a slaboproudé elektrické vedení.
Nároky záměru na jinou, než dopravní infrastrukturu jsou popsány v kap. B.I.6 Stručný popis technického
a technologického řešení záměru předkládané dokumentace. Je zde podrobně popsáno napojení záměru na
vodovod, plynovod, kanalizaci, elektrickou síť i způsob vytápění, vzduchotechniky a chlazení objektů.
Pří výstavbě záměru bude dotčena řada ochranných pásem, ať už dopravních staveb nebo technické
infrastruktury. V prostoru budoucí stavby se nachází stávající trasa plynovodu, kterou bude nutné přeložit
do nové trasy. V malé míře budou dotčena i ochranná pásma spojená s ochranou přírody
a krajiny (ÚSES). Podrobný výčet ochranných pásem a způsob jejich ochrany je popsán v kap. B.I.3 Umístění
záměru předkládané dokumentace. Obecně lze konstatovat, že stavební práce a činnosti prováděné
v ochranných pásmech budou prováděny po předchozím souhlasu správců sítí a dle jejich podmínek.
Záměr nevyvolává žádné podmíněná investice.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Znečištění ovzduší
Za účelem posouzení vlivu záměru na znečištění ovzduší ve fázi výstavby i provozu záměru byly vypracovány
následující Rozptylové studie: Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, říjen 2019) a Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, srpen 2020) – viz Příloha 3 Dokumentace.
V Rozptylové studii (výstavba záměru) byly s cílem vyhodnocení vlivu výstavby navrhovaného záměru na
imisní situaci v zájmovém území vybrány následující znečišťující látky: oxid dusičitý (NO2), suspendované
částice velikostní frakce PM10 a PM2.5. Jedná se o znečišťující látky, které reprezentují hodnocené zdroje
znečišťování ovzduší související s realizací 2. etapy výstavby záměru. Imisní koncentrace byly vypočteny
podle schválené metodiky MŽP ČR pro zvolenou síť referenčních bodů, a to pro maximální hodinové
koncentrace NO2, pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a pro
průměrné roční koncentrace NO2, PM10 a PM2.5.
Zjištěné hodnoty koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byly získány výpočetním postupem
na základě matematického výpočtu znečištění ovzduší v zájmovém území. Modelové výpočty jsou prioritně
zaměřeny na obytnou zástavbu, která se nachází v nejbližším okolí hodnoceného záměru.
Zjištěná imisní situace v řešeném území se ve vztahu k platným imisním limitům stanoveným pro účel
ochrany zdraví obyvatel posuzuje podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Předmětem rozptylové studie (provoz záměru) je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu plánovaného
záměru na úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území. Jedná se především o vliv spalovacích zdrojů
technologie výroby elektrické a tepelné energie pro soubor bytových domů, vliv vzduchotechnického
zařízení zajišťujícího větrání podzemních garáží bytových domů a dále o vliv vyvolané dopravy na pozemních
komunikacích zájmového území.
Předkládaná studie byla zpracována podle Metodického pokynu pro zpracování rozptylových studií
vydaného MŽP České republiky. Studie hodnotí výsledky modelových výpočtů koncentrací oxidu dusičitého
(NO2), suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a PM2.5, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Vyhodnocení celkové imisní situace je dáváno do souvislosti s průměrnými hodnotami koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší zájmového území za předchozích 5 kalendářních let.
Fáze výstavby
Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu stavebních prací, ale i během
jednotlivých etap výrazně mění. Předpokládá se, že stavba bude probíhat ve 4 etapách.
1. etapa bude zahrnovat: blok I 4 řadových rodinných domů typu B, blok II 5 řadových rodinných domů typu
B, blok III 5 řadových rodinných domů typu B a bytové domy A, B, C, D.
2. etapa bude zahrnovat: blok IV 4 řadových rodinných domů typu C, blok V 4 řadových rodinných domů
typu C, blok VI 4 řadových rodinných domů typu C a bytové domy E, F, G, H, I.
3. etapa bude zahrnovat: Bytové domy T1, T2, T3, T4.
4. etapa bude zahrnovat: blok VII 8 řadových rodinných domů typu A, blok VIII 5 řadových rodinných domů
typu D, blok IX 5 řadových rodinných domů typu D a blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD).
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Součástí Přílohy 6 Výkresová dokumentace předkládané dokumentace jsou podrobné Situace ZOV pro
jednotlivé etapy výstavby.
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde 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 okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po
časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí.
Doba nasazení a četnost stavebních strojů jsou uvedeny v tabulce 1 kap. B.I.6. předkládané dokumentace
Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Stavba bude využívat systému zpevněných vnitrostaveništních komunikací, zčásti využívající stávající
zpevněné plochy, případně ploch nově vybudovaných v rámci realizace jednotlivých etap výstavby.
Ve fázi výstavby bude rozhodující provoz spojený se stavbou v období, kdy bude nutné odvézt ze staveniště
přebytečnou výkopovou zeminu. Odvoz zeminy bude nerovnoměrný v závislosti na postupu výkopových
prací. Ve špičkovém období odvozu vykopané zeminy se předpokládá denní odvoz cca 200 tun zeminy, což
odpovídá 20 těžkým nákladním vozidlům za den (celkem 40 pohybů nákladních vozidel za den).
K odvozu bude použita trasa prostřednictvím hlavních komunikací v okolí, konkrétně silnice II/118, II/116 a
II/605 směřující na skládky mimo hranice města.
Emise v průběhu výstavby záměru budou proměnlivé a budou závislé na ročním období, meteorologických
podmínkách, druhu, množství a místě provádění prací, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků v jedné pracovní směně, organizaci práce i snaze vedení stavby znečištění co nejvíce omezit.
Všechny tyto parametry nebudou konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby záměru. Z uvedeného vyplývá, že predikce znečišťování z budoucího staveniště
je velmi obtížná, protože stavba bude probíhat po jednotlivých fázích výstavby a vnášení znečišťujících látek
do ovzduší se bude v čase i místě významně měnit.
Posouzení vlivu stavební činnosti na imisní situaci v zájmovém území v rámci Rozptylové studie bylo
provedeno pro nejvíce náročnou etapu výstavby záměru, kterou je stavební etapa č. 2.
Výsledná emisní bilance částic PM10 a PM2.5 ze stavební činnosti byla stanovena na základě emisních faktorů,
uvažovaných podmínek na staveništi a předpokládané doby pracovního nasazení jednotlivých stavebních
strojů během jednotlivých fází hodnocené 2. etapy výstavby záměru.
Nákladní doprava zajišťující dovoz stavebních materiálů na staveniště a odvoz stavebních odpadů ze
staveniště bude vedena po následující dopravní trase: ulice Lidická – stávající obslužná komunikace na
severu plochy navrhovaného záměru – větev B – větev D – prostor staveniště.
Celkovou emisní bilanci pro sledované znečišťující látky ze stavební činnosti během realizace 2. etapy
výstavby záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ uvádí následující tabulka.
Tabulka 17 Souhrnná emisní bilance NOx, PM10 a PM2.5 ze stavební činnosti během 2. etapy výstavby záměru
Stavební stroj

Max. denní emise, kg/den

Roční emise, kg/rok

NOx

PM10

PM2.5

NOx

PM10

PM2.5

Stavební stroje

7.74

7.68

1.07

652.20

402.19

55.63

Staveništní komunikace a manipulace s
materiálem

0.09

1.84

0.39

34.24

387.22

79.39

Staveniště celkem

7.84

9.52

1.46

686.44

789.41

135.01

64/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Stavební stroj

Max. denní emise, kg/den

Roční emise, kg/rok

NOx

PM10

PM2.5

NOx

PM10

PM2.5

Doprava na navazujících veřejných
komunikacích

0.22

0.58

0.16

79.38

213.31

57.58

Celkem

8.06

10.11

1.62

765.82

1002.72

192.60

Vypočtené imisní charakteristiky ve vybraných referenčních bodech a v celé modelované ploše jsou
prezentovány v tabulce č. 15 Rozptylové studie (posouzení výstavby). Uvedené hodnoty představují
kvantitativní vyjádření příspěvku uvažovaných zdrojů k celkové úrovni znečištění ovzduší v zájmovém
území. Vyhodnocení celkové imisní situace je dáváno do souvislosti s průměrnými koncentracemi
znečišťujících látek v dotčeném území za předchozích 5 kalendářních let (roky 2014 až 2018), které byly
zjištěny z výsledků sledování a vyhodnocování úrovně znečištění ovzduší na stanicích imisního monitoringu.
Z analýzy výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav, který
předpokládá realizaci 2. etapy výstavby plánovaného záměru vyplynulo, že realizace výstavby záměru
nebude mít významný vliv na dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Vypočtené imisní
příspěvky ve vztahu k průměrným ročním koncentracím všech sledovaných znečišťujících látek budou velmi
málo významné až zanedbatelné. Z hlediska krátkodobých koncentrací může výstavba záměru dočasně
ovlivnit imisní situaci v blízkém okolí staveniště stavby (především v případě vypočtených hodnot příspěvku
PM10). Proto byla ve studii navržena opatření zaměřená na snížení vlivu stavební činnosti na imisní zatížení
dotčeného území – viz kapitola D. IV. Dokumentace.
Fáze provozu
Zdroje emisí znečišťujících látek do ovzduší ve fázi provozu záměru představují tři typy zdrojů znečišťování,
a to bodové, plošné a liniové zdroje.
Souhrnně se jedná především o vliv spalovacích zdrojů technologie výroby elektrické a tepelné energie pro
soubor bytových domů, vliv vzduchotechnického zařízení zajišťujícího větrání podzemních garáží bytových
domů a dále o vliv vyvolané dopravy na pozemních komunikacích zájmového území.
Bodové (stacionární) zdroje záměru jsou zastoupeny technologickým zařízením sloužícím pro výrobu
elektrické a tepelné energie pro soubor plánovaných bytových domů. Navrhovaná technologie bude
umístěna v objektech dvou energocentrů při bytových domech B a H. U bytového domu B bude umístěno
energocentrum – sever (EC-sever) a u bytového domu H bude umístěno energocentrum – jih (EC-jih).
Emisní parametry pro hodnocené zdroje byly uvažovány na úrovni příslušných emisních limitů stanovených
vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění. Emisní limity pro kogenerační jednotky jsou
500 mg/m3 pro oxidy dusíku (NOx) a 650 mg/m3 pro oxid uhelnatý (CO). Emisní limity pro plynové kotle jsou
100 mg/m3 pro oxidy dusíku (NOx) a 50 mg/m3 pro oxid uhelnatý (CO).
Dalšími bodovými zdroji znečišťování ovzduší bude vzduchotechnické zařízení, které bude zajišťovat větrání
podzemních garáží umístěných v objektech bytových domů (jde o bytové domy označené písmeny A, B, C,
D, H, I, T1, T2, T3 a T4). Při výpočtu emisí z těchto zdrojů se vycházelo z předpokládané délky pojezdu
automobilů v prostoru hromadných garáží a hodnot emisních faktorů při spalování paliv.
Liniové zdroje jsou zastoupeny pozemními komunikacemi, po kterých bude vedena automobilová doprava
generovaná provozem navrhované obytné čtvrti Beroun – Pískovna. Jedná se především o pozemní
komunikace hodnoceného záměru a dále o místní komunikace Lidická a Vojanova.
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Výpočty emisí hlavních znečišťujících látek z bodových zdrojů znečišťování plánovaného záměru, z plošných
zdrojů znečišťování plánovaného záměru (provozu dopravy na povrchových parkovištích) a emisní
charakteristika uvažovaných liniových zdrojů souvisejících s provozem záměru jsou přehledně v tabulkách
uvedeny v kap. 3.2.2 Rozptylové studie (Příloha 3 dokumentace).
Souhrnné hodnocení vlivů záměru na ovzduší a klima je uvedeno v kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží
Podrobné informace o stávajícím i možném znečištění vody, půdy a půdního podloží jsou uvedeny
v kap. C.2.4, C.2.6, D.I.4 a D.I.5 předkládané dokumentace.
B.III.2. Odpadní vody
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby budou splaškové odpadní vody ze zařízení staveniště (ze sociálního zázemí stavby a toalet
v rámci zařízení staveniště - buňkoviště) odvodněny dočasnou přípojkou, zaústěnou do definitivního
v předstihu vybudovaného kanalizačního řadu na místě budoucí komunikace v severozápadní části
staveniště.
Podzemní a případná srážková voda ze stavební jámy a ploch zařízení staveniště
Odtokové poměry zájmového území prověřil podrobný geologický a hydrogeologický průzkum (SG
Geotechnika a.s., 08/2018).
Nepočítá se s trvalým čerpáním spodních vod při realizaci spodních staveb, neboť hladina spodní vody se
nachází hluboko pod úrovní navrhovaných základových spár objektů.
Odvedení srážkových vod z pozemků areálu bude v období výstavby řešeno na pozemcích vsakováním. Vody
budou systémem povrchového odvodnění jímány do usazovacích jímek pro zachycení kalů. Usazené kaly
budou pravidelně vybírány a ekologicky likvidovány. Pro případ havárie budou z těchto jímek provedeny
dočasné přepady do okolních vodotečí.
Stavební jámy spodních staveb bytových domů mohou být výjimečně při zvýšeném množství
atmosférických srážek odvodňovány. Navrhují se jímky ve vybraných místech, čerpáno bude mobilními
čerpadly.
V rámci zařízení staveniště budou vznikat dále technologické vody. Před výjezdem ze staveniště budou
vozidla čištěna oplachem vodou. Mycí plocha by měla být vybavena sedimentační jímkou pro zachycení kalů
a odlučovačem lehkých kapalin. Usazené kaly budou z jímky pravidelně vybírány a ekologicky likvidovány
specializovanou firmou.
Ve fázi výstavby bude pro ochranu vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů
respektována následující opatření:


Stavební stroje a zařízení na stavbě budou voleny v souladu s návrhem ZOV a Akustickou studií.
Dodavatel stavby bude při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů
uváděné v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení.



Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice pohonných hmot.



Zhotovitel stavby bude odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
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Zvýšená pozornost bude věnována technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány jejich periodické kontroly.



Budou prováděny pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.



Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami.



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



V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Fáze provozu
Stavební pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužitý a areál je odpojen od všech inženýrských sítí.
Splaškové vody
Systém splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod vznikajících při provozu
hygienického a technologického zázemí objektů. Odvodnění objektů od splaškových vod je zajištěno
gravitačním způsobem.
Stávající jednotná kanalizace profilu DN 300 se nachází poblíž křižovatky ulice Lidické se silnicí č. 118
směrem do obce Železná. Další kanalizace v blízkosti obytného souboru je stoka profilu DN 300 ve Vojanově
ulici. Obě stoky jsou v provozování VaK Beroun.
Výstavbou nových stok a přípojek vzniknou i nová ochranná pásma. Dle zákona č. 274/2001 Sb. činí
ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce u potrubí do profilu DN 500 a 2,5 m u potrubí nad DN 500. U potrubí
o průměru nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se
vzdálenosti zvyšují o další 1,0 m.
Splaškové odpadní vody budou odvedeny novými stokami* do stávající jednotné stoky profilu DN 300, která
se nachází poblíž křižovatky ulice Lidické se silnicí č. 118 směrem na Železnou. Jsou opatřeny revizními
šachtami ve vzdálenostech max. 50 m, v ojedinělých případech i přes 50 m. Nový řad bude napojen na
stávající kanalizační řad na pozemku parc. č. 1943/15 v k.ú Beroun. Nový řad povede po pozemcích parc.
č. 1943/15, 1935/10, 1943/6, 6782 vše v k. ú. Beroun.
*splašková stoka S1, IO 100, profilu DN 300, délky 306,06 m; splašková stoka S2, IO 100, profilu DN 300,
délky 477,56 m; splašková stoka S3, IO 100, profilu DN 300, délky 121,45 m a splašková tlaková stoka T1, IO
110, profilu DN 300 a D 63, celkové délky 102,53 m
Odvětrání kanalizačního systému splaškové kanalizace bude zajištěno pomocí odpadních potrubí
vyvedených na střechu objektu, kde budou ukončeny ventilačními hlavicemi.
Množství splaškových vod bude odpovídat potřebě vody. Následující tabulky uvádějí vypočtené
předpokládané množství splaškových vod v jednotlivých typech objektů.
Tabulka 18 Předpokládané množství splaškových vod v BD dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 120/2011 Sb.
Bytové domy (A, B, C, D, E, F, G, H, I)
objekt

počet osob

množství splaškových vod
dle spotřeby vody
95,9 l/os/den

35 m3/rok

ČSN 756760

67/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Bytové domy (A, B, C, D, E, F, G, H, I)

množství splaškových vod
l/den

m3/rok

Qpříp l/sec

Bytový dům A

52

4 986,80

1 820,00

5,86

Bytový dům B

60

5 754,00

2 100,00

4,62

Bytový dům C

52

4 986,80

1 820,00

5,86

Bytový dům D

60

5 754,00

2 100,00

4,62

Bytový dům E

71

6 808,90

2 485,00

5,86

Bytový dům F

47

4 507,30

1 645,00

5,86

Bytový dům G

47

4 507,30

1 645,00

5,86

Bytový dům H

62

5 945,80

2 170,00

4,62

Bytový dům I

60

5 754,00

2 100,00

4,62

Tabulka 19 Předpokládané množství splaškových vod v BD Terasy dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí
vyhlášky č. 120/2011 Sb.
Bytové domy – Terasy (T1, T2, T3, T4)

množství splaškových vod
dle spotřeby vody

objekt

počet osob

ČSN 756760

95,9 l/os/den

35 m3/rok

l/den

m3/rok

Qpříp l/sec

Bytový dům T1

23

2 205,70

805,00

3,49

Bytový dům T2

23

2 205,70

805,00

3,49

Bytový dům T3

23

2 205,70

805,00

3,49

Bytový dům T4

23

2 205,70

805,00

3,49

Tabulka 20 Předpokládané množství splaškových vod v RD dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 120/2011 Sb.
Rodinný dům řadový (A,B,C,D) a dvojdomek (E)

množství splaškových vod
dle spotřeby vody

Objekt

počet osob

ČSN 756760

95,9 l/os/den

35 m3/rok

l/den

m3/rok

Qpříp l/sec

Řadový dům A

4

383,60

140,00

2,50

Řadový dům B

4

383,60

140,00

2,50

Rodinný dům 1-12

4

383,60

140,00

2,50

Na základě odborné konzultace s VaK Beroun je v reálu uvažováno s vyšší reálnou potřebou pitné vody ve
výši 130 l/obyv./den. V rodinných a bytových domech bude celkem 795 obyvatel. Výše vypočtená množství
splaškové vody na základě spotřeby vody budou tedy v reálu o něco vyšší. Konkrétně množství splaškových
vod bude 37 723 m3 namísto výše dle prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb. vypočtených 27 825 m3.
68/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Denní průměrná potřeba Qd = 770 x 130 = 103 350 l/den = 103,35 m3/den = 1,20 l/s
Maximální odtok splašků Qhm = 1,20 x 2,4 = 2,8,7 l / sec
(kde součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh= 2,4 dle ČSN 75 6101)

Kvalita splaškových vod bude svým složením odpovídat běžným komunálním odpadním vodám typické pro
městskou aglomeraci. Kvalita odpadních vod při vypouštění do kanalizace musí splňovat kanalizační řád.
Konečným recipientem splaškových odpadních vod bude ČOV Beroun ve správě VAK Beroun, a.s. Záměr
Kapacita ČOV pro napojení záměru je dostačující.
Dešťové vody
Odvodnění střech je navrženo gravitačním systémem. Střechy budou odvodněny pomocí vnitřních, resp.
vnějších střešních vtoků. Odpadní potrubí jsou svedena pod podlahu, kde na ně navazují svodná potrubí
vyvedená z objektu do akumulačních nádrží, ze kterých bude voda využita pro zálivku zeleně. Teprve
nespotřebovaná voda bude odtékat do vsaku, resp. havarijním přepadem do kanalizačních šachet přípojek
dešťové kanalizace.
Odvodnění nových komunikací, chodníků a zpevněných ploch je řešeno odvedením vody jejich podélným a
příčným spádem do dešťových vpustí, napojených přípojkami na dešťovou kanalizaci. Avšak v místech nové
zeleně je uvažováno se zasakováním srážkových vod z přilehlých zpevněných ploch. Kde je to možné, je
navržena částečná retence. Při komunikacích budou navrženy vsakovací podzemní vsakovací bloky.
K zachycení srážkových vod a jejich likvidaci vsakem jsou v lokalitě navrženy dva typy objektů – ochranné
drény a vsakovací objekty. Ochranné drény mají za úkol zachytit srážkové vody, které tečou po svažitém
terénu, a ochránit před nimi níže položené objekty. Tato zachycená voda se v drénu zdrží, částečně vsákne
a pak je odvedena do vsakovacího objektu. Do drénů jsou napojeny i bezpečnostní přepady z akumulačních
nádrží u rodinných domů. Drény u bytových objektů jsou napojeny do akumulačně-retenčních nádrží,
u rodinných domů do dešťové kanalizace.
Srážkové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch budou zadržovány a vsakovány na pozemku
v několika fázích tak, aby bezpečnostní přepad do koryt stávajících vodotečí na severu a na jihu areálu byl
minimální a pouze v případě výjimečných dešťů.
Hodnota koeficientu hydraulické vodivosti kf nebyla průzkumnými pracemi v rámci IG a HG průzkumu
(2018) přímo ověřována. Z průběhu zrnitostních křivek lze odhadovat propustnost terasových písků v řádu
10-5 až 10-6 m.s-1 a u terasových štěrků v řádu 1.10-3 až n*10-4 m.s-1.
Prováděné vsakovací zkoušky zjistily koeficient vsaku v horních vrstvách kv = 1,3.10-6 m/s, což znamená velmi
omezenou vsakovací kapacitu. Lepší vsakovací podmínky by měly být až ve vrstvě terasových štěrkových
sedimentů, které by se měly nacházet cca 4 m pod stávajícím terénem. V těchto sedimentech by měl být
koeficient vsaku o řád lepší, proto doporučujeme, aby byly provedeny další vsakovací zkoušky v místech
navržených vsakovacích objektů, které by byly provedeny až ve vrstvě štěrkových sedimentů.
Řešení pro jednotlivé objekty záměru jsou následující:
RD bloky I, II, III
Srážkové vody ze střech jednotlivých rodinných domů budou odváděny do akumulačních nádrží o objemu
cca 5,2 m3 (které budou využívány pro zalévání zahrad) s přepadem do společného vsakovacího objektu na
pozemcích všech RD. Vsakovací objekty budou dále napojené na areálovou dešťovou kanalizaci, která
povede do vsakovací nádrže RN (na pozemku parc. č. 3244 v k.ú. Beroun), která bude mít bezpečnostní
přepad do koryta stávající vodoteče na severní straně areálu.
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RD bloky IV, V, VI
Srážkové vody ze střechy budou shromažďovány v akumulačních nádržích nádrží o objemu cca 5,2 m3 na
jednotlivých pozemcích, voda bude využívána k zalévání. Přepad bude do areálové dešťové kanalizace, která
bude vyústěna do vsakovacího objektu umístěného při komunikaci v jihozápadní části areálu (na pozemku
parc. č. 1943/6 v k. ú. Beroun). Toto vsakovací zařízení bude mít bezpečnostní přepad do stávajícího potrubí
DN 500 vodoteče na jižní straně areálu.
RD bloky VII, VIII, IX
Srážkové vody ze střech budou odváděny do akumulačních nádrží o objemu cca 5,2 m3 na pozemcích
jednotlivých RD (které budou využívány pro zalévání zahrad) s bezpečnostním přepadem do vsakovacího
objektu, ze kterých bude přepad do areálové dešťové kanalizace, která povede do vsakovací nádrže RN
o objemu cca (na pozemku parc. č. 3244 v k.ú. Beroun). Z této nádrže bude bezpečnostní přepad do koryta
stávající vodoteče na severní straně areálu.
Dvojdomky blok X
Srážkové vody ze střech budou svedeny do areálové dešťové kanalizace a odtud do vsakovacího objektu
umístěného při komunikaci v jihozápadní části areálu (na pozemku parc. č. 1943/6 v k. ú. Beroun). Toto
vsakovací zařízení bude mít bezpečnostní přepad do stávajícího potrubí DN 500 vodoteče na jižní straně
areálu.
Bytové domy A, B, C, D
Srážkové vody ze střech budou shromažďovány v akumulačních nádržích, u každého BD bude jedna
akumulační nádrž AN, pro BD A o objemu 13,4 m3, BD B o objemu 25,3 m3, pro BD C o objemu 23,1 m3, pro
BD D o objemu 19,9 m3. Tyto nádrže budou mít bezpečnostní přepad do areálové dešťové kanalizace, která
vyústí do retenční nádrže na pozemku parc. č. 1943/6 v k.ú. Beroun s bezpečnostním přepadem do koryta
stávající vodoteče na severní straně areálu.
Na východní straně bytových domů bude vybudováno vsakovací zařízení pro vsakování srážkových vod
v případě přílivu většího množství srážek ze svahu na východní straně areálu. Toto je opatření na ochranu
území kolem BD pro případ prudkých srážek.
Bytové domy E, F, G, T1, T2, T3, T4
Srážkové vody ze střech budou shromažďovány v akumulačních nádržích, u každého BD bude jedna
akumulační nádrž AN pro BD E, F, G o objemu 13,4 m3, pro BD T1 až T4 o objemu 12,8 m3. Tyto nádrže
budou mít bezpečnostní přepad do areálové dešťové kanalizace, která bude odvádět zbytek srážkových vod
do dvou vsakovacích objektů.
Vsakovací objekty
Vsakovací objekty jsou zahloubeny až na úroveň štěrkových sedimentů, resp. pod nimi odstraněna zemina
až na úroveň sedimentů a nahrazena štěrkem (cca 4 m pod terénem), kde by měl být lepší vsakovací
koeficient.
Vsakovací objekt 1, IO 210, je umístěn na břehu potoka u bytového domu A, má objem 88 m3 a je tvořen
plastovými komůrkovými bloky. Je do něj zaústěna dešťová stoka D1 a přípojka z akumulačně-retenční
nádrže ARN A. Bezpečnostní přepad z vsakovacího objektu je zaústěn do vodoteče.
Vsakovací objekt 2, IO 210, je umístěn u stávajícího propustku, který je tvořen 3 potrubími profilu DN 500,
pod rodinnými dvojdomy. Má objem 303 m3 a je tvořen plastovými komůrkovými bloky. Je do něj zaústěna
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dešťová stoka D 4 a D 5, přípojky z akumulačních nádrží rodinných domů a uličních vpustí. Bezpečnostní
přepad z vsakovacího objektu je zaústěn do nátoku propustku.
Vsakovací objekt 3, IO 210, je umístěn na břehu potoka u rodinných domů, má objem 147 m3 a je tvořen
plastovými komůrkovými bloky. Je do něj zaústěna dešťová stoka D2 a D3. Bezpečnostní přepad
z vsakovacího objektu je zaústěn do vodoteče.
Vsakovací bloky jsou navrženy tak, aby doba jejich vyprázdnění T proběhla do 72 hodin. Použita návrhová
periodicita srážek p = 0,2 a koeficient bezpečnosti f = 2.
Vsakovací objekt 1
redukovaná plocha Ared = 2 886 m2
vsakovací plocha 34,8 m2 (objekt 8 x 4,8 m)
objem vsakovacího zařízení Vvz = 88 m3
Doba vsaku T = Vvz : (0,5 x Avsak x kv) = 37,42 hod
Vsakovací objekt 2
redukovaná plocha Ared = 10 459 m2
vsakovací plocha 262,08 m2 (objekt 31,2 x 8,4 m)
objem vsakovacího zařízení Vvz = 303 m3
Doba vsaku T = Vvz : (0,5 x Avsak x kv) = 19,76 hod
Vsakovací objekt 3
redukovaná plocha Ared = 5 121 m2
vsakovací plocha 34,8 m2 (objekt 10,4 x 4,8 m)
objem vsakovacího zařízení Vvz = 147 m3
Doba vsaku T = Vvz : (0,5 x Avsak x kv) = 51,12 hod
Výpočet odtoku dešťových vod
Stávající odtok x nový odtok
Velikost řešeného území o velikosti F = 8,02 ha. Pro velikost odtoku uvažujeme déšť periodicity p = 0,5 (dle
ČSN 756101 pro obytná území), koeficient odtoku k = 0,3 (neupravené a převážně nezastavěné plochy
s malým počtem budov).
Návrhový déšť q10 = 196,07 l/s/ha, t = 10 minut
Stávající odtok Q = F x k x q = 8,02 x 0,3 x 196,07 = 471,7 l/s
Většina srážkových vod v řešeném území je odvedena do vsakovacích objektů (viz výše). Bez vsaku jsou
ponechány pouze malé plochy komunikací u propustků nebo zelené plochy podél vodoteče.
Při návrhové srážce nový odtok z území nepřesáhne hodnotu 10,0 l/s, což je cca 2 % původního odtoku.
Posouzení propustků stávajících vodních toků
Na severu se se jedná o bezejmenný přítok Berounky, IDVT vodní linie 10281960, který je ve správě Lesů
ČR, s.p. Jde o převážně neudržované otevřené koryto obklopené z obou stran vegetací. V místě vjezdů do
areálů jsou trubní propustky. Do vodoteče jsou zaústěny dešťové kanalizace ze stávajících areálů.
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Na jihozápadě se jedná také o bezejmenný přítok Berounky, IDVT vodní linie 10281328, který je ve správě
Povodí Vltavy, s.p. Jde o krátký úsek neudržovaného otevřeného koryta obklopeného z obou stran vegetací.
Stávající odtok z řešeného území byl vypočten 471,7 l/s (viz výše). Podle sklonu území náleží 3,23 ha do
povodí lesní vodoteče na severu, 4,79 ha do povodí bezejmenné vodoteče na jihu, tzn., že do severní
vodoteče ve správě Lesů ČR natéká cca 190,0 l/s, do jižní vodoteče cca 281,7 l/s.
Otevřené koryto vodotečí je přerušováno trubními propustky. Výpočtem bylo prokázáno, že trubní
propustky jsou nekapacitní pro převedení průtoku Q100 stoleté povodně. Podle údajů ČHMÚ je pro severní
vodoteč Q100 = 11,3 m3/s (resp. 10,7 m3/s v místě nátoku vodoteče do území), pro jižní vodoteč Q100 =
3,4 m3/s.
Návrh řešení – severní vodoteč
Z hlediska severní vodoteče předkládá oznamovatel tři možné varianty řešení, které v různé míře revitalizují
stávající koryto, resp. jej zachovávají. Všechny tři varianty může oznamovatel realizovat, a to na základě
konečného výběru dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Pro všechny varianty platí skutečnost, že po realizaci záměru dojde jednoznačně k zásadnímu zmenšení
odtoku srážkových vod z území ve vlastnictví investora, a to řádovým způsobem. Veškeré vody normových
srážek budou beze zbytku likvidovány na vlastním pozemku. Při přívalových deštích pak skutečné problémy
vycházejí z rozsahu korytem odvodňovaného území nad posuzovaným záměrem, které stavebník ani při
nejlepší vůli nemůže ovlivnit.
Varianta 1: Revitalizace koryta a jeho zkapacitnění pro převedení zvýšených průtoků
Součástí stavebního záměru bude úprava koryta a revitalizace stávající vodoteče na severní straně areálu.
Úpravy vodoteče budou umožňovat obyvatelům bližší interakci s vodou a budou tak mít příležitost
nahlédnout do jindy skrytého cyklu srážkových vod ve městě. Jedná se o přítok do Berounky v říčním km
36,8. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních požadavků v souvislosti s rozvojem územního celku
– rozšíření zástavby. Navrženou úpravou dojde významnému zvýšení estetického účinku na člověka, kdy
mezi výškovými skoky (prahy) je meandrující koryto, zajišťující pohyb vody i při malých přítocích (což je
vzhledem k pouze občasným průtokům významné vylepšení stávajícího stavu). Navazující pěšina i nová
výsadba stromů podél koryta dále dotváří přírodnější ráz tohoto území.
Současně budou splněny další cíle, které splňují požadavky správce toku (LESY ČR), a to zkapacitnění koryta
pro převedení průtoku stoleté povodně Q100, což znamená zvětšení průtočného profilu, výměna stávajících
nekapacitních propustků za větší, zpevnění vybraných částí koryta vodoteče.
Varianta 2: Revitalizace koryta s ponecháním severovýchodní části v původním tvaru a jeho zkapacitnění
pro převedení zvýšených průtoků
Toto řešení je modifikací řešení dle Varianty 1, rozdíl spočívá v ponechání části vodoteče u bytového domu
A v původním tvaru a výškovém uspořádání. Spolu s tímto je zde navrženo ponechání části stávajících
vzrostlých stromů (těch, u kterých to zdravotní stav dovoluje).
Toto území je ze strany některých iniciativ chybně nazýváno jako „tůň“ či „mokřad“, což odporuje
skutečnosti a je vyvráceno doplňujícími informacemi biologického průzkumu.
Varianta 3: Vyčištění koryta s jeho ponecháním v původním tvaru a kapacitě
Toto řešení ponechává kryto vodoteče v původním tvaru, rovněž není nijak zvětšován jeho průtočný profil.
U propustků je ponechána stávající dimenze, dochází pouze k jejich výměně. Rozliv vody při povodňových
stavech je řešen na území investora, a to vhodnými technickými opatřeními:
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-

osazením vstupů nejbližších objektů (BD A, řada ŘRD I a část řady ŘRD VII) nad výškovou kótu možné
úrovně vody při Q100.

-

tyto objekty nebudou podsklepeny

-

vytvoření rozlivových ploch pro případy povodňových událostí – prostor parkingu před objektem
BD a zahrady a prostor u vodoteče přilehlých rodinných domů.

Návrh řešení – jižní vodoteč
Vede podél jižního území a je neudržovaná. Podle hydrologických podkladů začíná propustkem, který je
tvořen třemi rourami profilu DN 500. Tento propustek je nekapacitní, a tak se v rámci úpravy komunikace
provede jeho zkapacitnění na dva profily DN 800 v délce 7,0 m. Do této vodoteče za propustkem bude
zaústěna přípojka z nové uliční vpusti.
Návrh propustků – výpočet jižní vodoteč
Průtok Q = 3,4 m3/s, sklonu 2,5 %,
Navržený propustek 2 x DN 800, průtok Q = 2 x 1,96 m3/s = 3,92 m3/s  vyhoví
Odpadní vody z podzemních garáží
Odpadní vody z podzemních garáží budou svedeny do bezodtokých jímek, odkud budou čerpány
a odváženy speciální firmou – oprávněnou osobou na základě uzavřené smlouvy. Odpadní vody z jímky
budou likvidovány na městské čistírně odpadních vod.
B.III.3. Odpady
V souvislosti s posuzovaným záměrem budou vznikat odpady ve fázi výstavby i provozu záměru.
Očekávat lze odpady kategorie O – ostatní i kategorie N – nebezpečné.
Pří výstavbě ani provozu záměru nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně
ohrožovalo životní prostředí.
Nakládání s odpady v zájmovém území
Nakládání s odpady se bude řídit platnými legislativními předpisy. Zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky
MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Nakládání s odpady musí být prováděno i v souladu i s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 města Beroun,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na k.ú. Beroun, Hostím, Jarov, Zdejcina, a systém nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška mezi jiným stanovuje na území Berouna povinnost třídit komunální odpad na papír, sklo, plasty,
kovy, dřevo, oděvy a textilní materiál, odpad biologický kuchyňský, elektroodpad, objemný odpad, zeminu
a kamení, odpad nebezpečný vč. léků a odpad směsný. Směsný odpad tak tvoří pouze zbytkovou část
odpadu po vytřídění výše uvedených využitelných složek.
Na území města Beroun zajišťuje v současné době odpadové hospodářství firma AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o.
Konečná místa, kam bude odpad během stavební činnosti odvážen za účelem jeho dalšího využití nebo kde
bude odstraněn, budou rovněž určena až dodavatelem stavby.
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Po uvedení objektu do provozu se předpokládá výskyt běžného komunálního odpadu a odpad biologického
původu z údržby zeleně, zkrátka odpad odpovídající využití objektu – bydlení a pouze doplňkově další
služby.
V následujících kapitolách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi výstavby
(demolice) a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
Odpady vznikající ve fázi výstavby
Před zahájením výstavby budou v rámci drobných demolic pouze odstraněny stávající zpevněné plochy
nacházející se na řešených pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy
budou sloužit jako staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť
po již zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Při demoličních pracích budou největší objem odpadu představovat cihly – 17 01 02, zemina a kamení – 17
05 04. Při demolici stávajících zpevněných ploch bude frézováním samostatně oddělena vrstva asfaltového
koberce 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt – asfalt bez dehtu).
Ve fázi výstavby budou představovat velký podíl odpadů zemina odtěžená při zemních pracích pro nové
základové konstrukce. Zeminy z výkopu stavební jámy představují objemově cca 49 200 m3.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů (Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04), pokud již nebudou jinak
využitelné, budou shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností
budou odváženy k odstranění. Nebezpečné odpady budou ukládány na skládku NO nebo odstraněny
oprávněnou osobou (specializovanou firmou).
Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin. Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na
jednotlivé druhy a kategorie odpadů a takto utříděné druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám
k tomu oprávněným.
Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů
mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady
podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací
oleje. Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem
zabývá. Údržba techniky bude prováděna u specializované firmy mimo staveniště. Staveniště bude osazeno
odlučovačem ropných látek, budou tedy vznikat odpady 13 05 03 Kaly z lapáků a nečistot a 13 05 07
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje. Tento odpad bude odstraněn na základě smlouvy oprávněnou
osobou.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů. Může se
jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 02 N, 14 06 03 N. Nevyužitelné
zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či odstranění některé
z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
Při výstavbě mohou vznikat opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě nebo bude využito
zákonné možnosti zpětného odběru těchto upotřebených výrobků. Povinností výrobce, popř. dovozce je
podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých pneumatik. Tato činnost bude zajišťována
dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
Při provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých
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akumulátorů. V případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány
v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu.
Velkou skupinu odpadů bude tvořit demoliční/stavební odpad vznikající při demolici i výstavbě záměru
(skupina 17). Větší kusy využitelných materiálů budou vytříděny, včetně nebezpečných odpadů. Zbytková
část za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad
(17 09 04), který bude shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně odvážen na
skládky. Některé z částí vytřízeného odpadu bude možné nabídnout k recyklaci, nebo jiným způsobem
využít, zbytek bude uložen na skládku.
Při demolici stávajících zpevněných ploch bude frézováním samostatně oddělena vrstva asfaltového
koberce 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt – asfalt bez dehtu). Bude
možné zajistit jeho recyklaci a následně jej využít při dalších stavebních činnostech nebo jej uložit na
skládku.
Z nebezpečných odpadů se především během demolic mohou ve stavebním odpadu vyskytovat zbytky
izolačních materiálů obsahující dehet (17 03 03 N), popřípadě jiné nebezpečné látky. Nebezpečné odpady
budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce nebezpečných odpadů.
Při demolici i výstavbě záměru dojde k rušení některých inženýrských sítí. Předpokládá se vznik odpadních
kovů, které budou vytříděny a odvezeny do sběrného dvora.
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04.
V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami půjde o nebezpečný odpad, který by měl být přednostně
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.
Pozn.: V zájmovém území byl s ohledem na historické využití lokality proveden průzkum kontaminace bývalé
pískovny. Průzkumem bylo zjištěno, že stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku
v zájmovém území nelze bez provedení rozboru využít na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č.294/2005 Sb.
(byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických aromatických uhlovodíků). U těchto navážek
bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během výstavby na lokalitě.
Neznečištěná nebo dekontaminovaná zemina bude využita pro zpětné zásypy stavební jámy a terénní
úpravy. Zbylá výkopová zemina bude odvezena z místa výstavby a uložena na skládce odpadu.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad, který bude shromažďován na staveništi, např.
ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
V případě čerpání odpadní vody ze stavební jámy bude před jejím vypouštěním do kanalizace docházet
k předčištění pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot způsobujících zanesení
kanalizace. Bude tak vznikat druh odpadu 19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem
19 13 05. Kaly budou odváženy na skládku k tomuto účely určenou.
Odpad z chemických toalet 20 03 04 bude smluvně odstraňován podle použité technologie. Kategorii
odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů určit původce na základě
vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 21 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi demolice a výstavby
Kód druhu
odpadu
08

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot,
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
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Kód druhu
odpadu
08 01
08 02
08 04
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 13
13
13 01
13 02
13 05
14
14 06
14 06 02
14 06 03
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02
15 02 02
15 02 03
16
16 01
16 01 03
16 06
16 06 01
17

Název odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot
(včetně keramických materiálů)
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnících výrobků)
Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených
ve skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpady z odlučovačů oleje
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených
ve skupinách 07 a 08)
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a
aerosolů
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
Pneumatiky
Baterie a akumulátory
Olověné akumulátory
Stavební a demoliční odpady

Kategorie
odpadu
O, N
O
O, N

O
O
O
O

N
N
N

N
N

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

N
O

O
N
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Kód druhu
odpadu
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 02
17 04
17 04 01
17 04 03
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 06 03
17 06 04
17 09
17 09 03
17 09 04
19

19 13
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10

Název odpadu
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená
hlušina
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy

Kategorie
odpadu
O
O
O
N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
N
N
O

N
O
N
O
N
O

O

O
O
O
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Kód druhu
odpadu
20 01 11
20 01 39
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 04

Název odpadu
Textilní materiály
Plasty
Odpady ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Přesné množství vznikajících druhů odpadů bude určeno v navazujících stupních projektové dokumentace
po určení zhotovitele stavby a bude vycházet z konkrétně použitých technologií během výstavby.
V tomto stupni projektových příprav je možné specifikovat bilanci zemních prací (viz kap. B.II.1 Půda).
Veškeré odpady budou předány oprávněným osobám k jejich sběru, výkopu, využití či odstranění. Odpady
ze stavební činnosti budou přímo na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin,
beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály, které nebudou využity budou odvezeny
na vhodné skládky, které určí dodavatel stavby.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené
odpady budou předávány k externímu odstranění oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto
druhem odpadů. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu nakládání a evidenci odpadu.
Finální místa odstranění odpadů a místa, kam bude odpad odvážen za účelem využití, budou rovněž určena
až dodavatelem stavby. V rámci projektové dokumentace jsou navržena možná finální místa uložení
stavebního odpadu, resp. recyklační střediska, sběrné dvory a skládky. V současné době jsou nejbližšími
provozovanými skládkami Hořovice a pro zeminy Tetín. Dále v budoucnu připadá v úvahu rovněž skládka
Stašov. Skládky s možností uložení rovněž odpadu kategorie nebezpečný se nacházejí například v Břasech
na Rokycansku (skládka Flora Břasy – Suez CZ a.s.) a dále ve Veltrusech na území Středočeského kraje
(skládka odpadů Strachov II – Kaučuk, a.s.).
Stavební a demoliční odpady je dále možné podle informací města Beroun odvážet na skládku Halda Jarov
– KD Waste, s.r.o., případně na skládku Lány - Ekologie s.r.o.
Odpady vznikající ve fázi provozu
Při provozu záměru bude vznikat zejména odpad 20 03 01 – směsný komunální odpad. Jeho množství bude
redukováno tříděním a odděleným sběrem. Vytříděné složky budou umístěny do barevně odlišených nádob
umístěných v místě shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech
na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností pro uložení odpadu.
Případné nakládání s odpady z restauračního provozu bude řešeno samostatně provozovatelem restaurace
(skupina 13).
Při provozu budou v důsledku skončení životnosti elektrických a elektronických zařízení vznikat odpady 20
01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou
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výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle odpadového zákona patří elektrická a elektronická zařízení
mezi vybrané výrobky a po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními
podmínkami. Taková zařízení budou v první fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému
odděleného sběrem elektroodpadu (odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od
konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném).
Nebezpečný odpad se při běžném provozu v záměru bude vyskytovat pouze v omezené míře. Nebezpečné
odpady budou v průběhu života stavby vznikat nepravidelně. Zpočátku lze očekávat velmi malou produkci
z běžné údržby – absorpční činidla, znečištěné obaly. Větší množství nebezpečných obalů bude vznikat po
přibližně 2 letech provozu, kdy budou postupně dosluhovat zářivky. Po cca 3 letech začne být vyřazována
zastaralá výpočetní technika a jiné elektrospotřebiče. Dále, po 10 letech provozu lze očekávat, že ve vetší
míre budou vyřazovány také ledničky. Všechny tyto odpady budou odevzdávány do sběrných dvorů. Na
území města Beroun lze tyto odpady odevzdávat na Sběrný Eko-dvůr v ulici Viničná 910 každý všední den
mezi 7 a 17.00hod a v sobotu v dopoledních hodinách.
Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad. Předpokládá se
prořez dřevin, opad listí atd. Firma zajišťující údržbu zahrady by měla odpad předávat oprávněné osobě
k biodegradaci (kompostování).
Veškeré odpady budou na základě smluv odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání
s odpady.
Tabulka 22 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu
Kód druhu
odpadu
13
13 05
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 02
15 02 02
15 02 03
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 29
20 01 30

Název odpadu
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 a 19)
Odpady z odlučovačů oleje
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Jedlý olej a tuk
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

Kategorie
odpadu

N

O
O
O
N
O

O
O
O
N
N
O
N
O
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Kód druhu
odpadu

Název 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
20 01 36
a 20 01 35
20 01 39
Plasty
20 02
Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Biologicky rozložitelný odpad
20 02 01
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
20 03 03
20 03 07
Objemný odpad
N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady
20 01 35

Kategorie
odpadu
N
O
O
O
O
O
O

Celý investiční záměr bude ve fázi výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, které
z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů nemohou významně ohrozit životní prostředí.
Pro tříděný odpad (plasty, sklo a papír) budou v rámci nového areálu bytových a rodinných domů vyhrazena
celkem 3 venkovní stanoviště odpadu, na každém stanovišti je prostor pro 6 kontejnerů, celkem je zde
možno umístit 18 kontejnerů. Postačující množství podle níže provedené bilance odpadů je 15 kontejnerů.
Tabulka 23 Návrh počtu kontejnerů na tříděný odpad na sběrných stanovištích v rámci areálu
druh odpadu

podíl v %

množství v litrech / týden

počet kontejnerů, svoz 1 x týdně

plasty

30

6 468

7 (celkem objem 7 000 l)

sklo

10

2 156

3 (celkem objem 3 000 l)

papír

20

4 312

5 (celkem objem 5 000l)

směsný odpad

40

8 624

řešeno uvnitř BD a na pozemcích RD – viz
bilance níže

celkové množství odpadu
(770 * 28)

21 560

Nádoby na směsný odpad jsou navržené pro jednotlivé objekty zvlášť. V bytových i rodinných domech je
vymezen prostor pro odkládání směsného komunálního odpadu. Nádoby jsou v konkrétních počtech
navrženy níže v kombinaci 240 litrů a 120 litrů, podle předpokládaného počtu obyvatel v jednotlivých
objektech.
Tabulka 24 Návrh počtu kontejnerů na směsný odpad u jednotlivých BD
BD

počet osob

odpad (litry)

nádoby (litry)

A

52

52*28*0,4 = 582,4

2*240 + 1*120

B

60

60*28*0,4 = 672

3*240

C

52

52*28*0,4 = 582,4

2*240 + 1*120

D

60

60*28*0,4 = 672

3*240

E

47

47*28*0,4 = 526,4

2*240 + 1*120

F

47

47*28*0,4 = 526,4

2*240 + 1*120

G

47

47*28*0,4 = 526,4

2*240 + 1*120
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H

60

60*28*0,4 = 672

2*240 + 1*120

I

60

60*28*0,4 = 672

2*240 + 1*120

T1

23

23*28*0,4 = 257,6

1*240 + 1*120

T2

23

23*28*0,4 = 257,6

1*240 + 1*120

T3

23

23*28*0,4 = 257,6

1*240 + 1*120

T4

23

23*28*0,4 = 257,6

1*240 + 1*120

Každý RD má umístěnu jednu nádobu o velikosti 120 l v nice oplocení.
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Pro vyhodnocení zdrojů hluku ve fázi provozu záměru byla vypracována Hluková studie – Vyhodnocení
hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019) a Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu
provozu dopravy záměru na akustickou situaci v ul. Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec
2020) – viz Příloha 2 předkládané Dokumentace.
Pro předkládanou dokumentaci byla vypracována rovněž Akustická studie - Stanovení požadavků na
neprůzvučnost obvodového pláště – vliv provozu střelnice (Greif-Akustika, s.r.o., září 2020; Příloha 2
dokumentace).
Předmětem této akustické studie bylo stanovit požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí
dle ČSN 73 0532, které jsou dotčené hlukem z provozu střelnice SBTS Městský klub Beroun, p.s. vzdálené
cca 100 m od nejbližšího bytového domu A, který se nachází v severovýchodním rohu lokality. Podrobné
vyhodnocení vlivu hluku ze střelnice na posuzovaný záměr je provedeno v kap. D.I.3 dokumentace.
Fáze výstavby
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby. Jde tedy
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak svým
provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří převážně bodové zdroje
hluku.
Předpokládá se, že výstavba bude probíhat ve 4 etapách.
Předběžný termín výstavby je následující:
Zahájení stavby

1. pol. 2021

Dokončení stavby

2. pol. 2025

Nasazení a četnost stavebních strojů je popsána v části kap. B.I.6. Zásady organizace výstavby předkládané
dokumentace.
Hluk vyvolaný stavebními pracemi záměru nebyl v rámci Hlukové studie samostatně hodnocen. Hluk
vyvolaný stavebními pracemi bude probíhat v časově omezené době a předpokládá se, že generované
akustické zatížení ve fázi výstavby bude pod hodnotou hygienického limitu hluku platného pro stavební
práce v pracovních dnech v době mezi 7:00 a 21:00 hod. Veškeré stavební práce budou probíhat výhradně
v tuto dobu.
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Fáze provozu
Vlivu provozu samotného záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ na akustickou situaci v zájmovém území
byl podrobně vyhodnocen v rámci Hlukové studie a jejího Dodatku (Příloha 2 dokumentace). Vliv
stacionárních zdrojů hluku a vyvolané dopravy na účelových komunikacích záměru byl posouzen pro osm
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin provozu ve dne a jednu nejhlučnější hodinu provozu
v noci. Přitom se vycházelo z předpokladu, že během osmi nejhlučnějších hodin provozu ve dne se do/z
prostoru hodnoceného areálu uskuteční 50 % jízd vyvolané dopravy pro denní dobu a během nejvíce
zatížené hodiny v noci do/z hodnoceného areálu proběhne 100 % jízd vyvolané dopravy pro noční dobu.
Výsledky modelových výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A z provozu dopravy na účelových
komunikacích a z provozu technologických zdrojů hluku umístěných v areálu hodnoceného záměru jsou
prezentovány v tabulce č. 22 Hlukové studie.
Obecně lze konstatovat, že akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna
umístěním a vzdáleností jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním zdrojům hluku –
silničním komunikacím II/116 a II/118 a železniční dráze, po které je vedena trať č. 520E Beroun – Rakovník.
Na základě výsledků modelových výpočtů provedených pro výhledovou akustickou situaci v roce 2025, která
předpokládá realizaci plánovaného záměru, lze uvést následující závěry:


Uvedení hodnoceného záměru do provozu nebude mít významný vliv na akustickou situaci v zájmovém
území. U chráněné zástavby umístěné v nejbližším okolí komunikace Lidická (ref. výp. body č. 1 až č. 6)
dojde vlivem realizace záměru k nárůstu hluku v řádu do +0,3 dB ve dne a v řádu +0,1 dB v noci.
Výsledná úroveň hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích II. třídy bude zde dosahovat
hodnot 58,5 až 67,0 dB ve dne a hodnot 51,2 až 59,7 dB v noci. Příslušné hygienické limity hluku budou
splněny (pro tuto zástavbu jsou uvažovány limity hluku 70/60 dB pro den/noc a pro nižší nadzemní
podlaží bytového domu situovaného v blízkosti křižovatky silnic II/116 a II/118 jsou uvažovány
standardní limity hluku 60/50 dB pro den/noc). U chráněné zástavby, která se nachází ve vzdáleném
okolí hodnocených komunikací (výp. body č. 7 a č. 8), lze očekávat nárůst hluku v řádu do +0,4 dB ve
dne a noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB pro den/noc budou u této zástavby splněny.



Výsledná úroveň hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích III. třídy (ulice Vojanova a
Slavašovská) se u stávající zástavby bude pohybovat v rozmezí hodnot 43,6 až 54,6 dB ve dne a hodnot
33,0 až 44,7 dB v noci. Uvažované hygienické limity hluku 55/45 dB pro den/noc budou splněny.



Výsledná úroveň hluku z provozu vlakové dopravy na trati č. 520E bude u hodnocených staveb
zájmového území dosahovat hodnot 36,9 až 51,5 dB ve dne a hodnot 33,2 až 48,0 dB v noci. Uvažované
hygienické limity hluku 60/55 dB pro den/noc stanovené pro zástavbu umístěnou v ochranném pásmu
dráhy budou splněny.



V chráněném venkovním prostoru staveb navrhovaného záměru budou hladiny hluku ze silniční
dopravy na komunikacích II. třídy dosahovat hodnot 40,7 až 51,5 dB ve dne a hodnot 33,5 až 44,3 dB
v noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB budou splněny. Ekvivalentní hladiny hluku ze silniční dopravy
na komunikacích III. třídy budou dosahovat hodnot 38,2 až 52,5 dB ve dne a hodnot 28,5 až 43,9 dB
v noci. Hygienické limity hluku 55/45 dB budou dodrženy. Hluková zátěž způsobená provozem vlakové
dopravy bude u budoucí zástavby navrhovaného záměru dosahovat hodnot 29,7 až 45,6 dB ve dne a
hodnot 26,0 až 42,1 dB v noci. Hygienické limity hluku 55/50 dB pro stavby umístěné mimo ochranné
pásmo dráhy budou splněny.



Z výsledků provedených výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že provoz
stacionárních zdrojů záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nebude představovat významnou
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hlukovou zátěž pro okolní území. Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A budou dosahovat
úrovně 18,9 až 39,9 dB ve dne a úrovně 9,8 až 37,3 dB v noci. Modelovým výpočtem bylo prokázáno,
že ekvivalentní hladiny hluku vyvolaného provozem dopravy na účelových komunikacích (příjezdové
komunikace jednotlivých objektů záměru) a provozem technologického zařízení hodnocené obytné
čtvrti nezpůsobí v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb zájmového území při zadaných
akustických parametrech překročení hygienických limitů hluku 50/40 dB pro den/noc.
Vibrace
Ve fázi výstavby budou používána vibrační zařízení pro výstavbu vnitroareálových komunikací, zpevněných
ploch a hutnění betonu v základových konstrukcích. Bude se jednat o běžnou stavební činnost. Vibrace
budou emitovány krátkodobě a jejich projevy lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje.
Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vibrace ve fázi provozu záměru budou nevýznamné. Vliv vibrací z automobilové dopravy záměru či dalších
provozních zařízení na okolní zástavbu se rovněž nepředpokládá.
Ve fázi výstavby ani provozu nebudou emitovány žádné významné vibrace působící na okolí.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Posuzovaný záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Ionizující záření
Posuzovaný záměr nebude zdrojem ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění.
Zápach
Při výstavbě ani provozu záměru nebudou vznikat pachové látky, které by ohrožovaly životní prostředí nebo
obtěžovaly okolní obyvatele.
Seismicita
Stavba se nachází v lokalitě, která se z hlediska přírodní seizmicity nenachází v žádném stupni seizmicky
aktivní oblasti.
Radon
Pro posuzovaný záměr byla vypracována studie Stanovení radonového indexu pozemku (radon v.o.s., Ing.
Neznal, květen 2019)
Stanovení a posouzení kategorie radonového indexu území určených k zástavbě vyplývá z požadavku na
omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. V posouzení se kategorizují plochy z hlediska
možnosti pronikání radonu z podloží do budov.
Dle výsledků měření provedeného v území jsou z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemky
se středním radonovým indexem. Konstrukci domu je třeba řešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy
bylo minimální.
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B.III.5. Doplňující údaje
Rizika havárií
Při výstavbě ani provozu záměru nebudou vnikat mimořádné nestandardní stavy ani havárie, které by
přinášely zvýšená environmentální rizika.
Ve fázi výstavby by mohlo dojít k úniku pohonných hmot ze stavebních strojů nebo parkujících automobilů,
které by mohly způsobit kontaminaci půdy nebo povrchové a podzemní vody. V případě úniku ropných látek
bude znečištění likvidováno vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno
v souladu s platnou legislativou.
Ve fázi provozu nebude stavba s ohledem na svůj charakter představovat riziko pro životní prostředí ani
zdraví obyvatel. Při dodržení standardních postupů a opatření je riziko ohrožení složek životního prostředí
minimální. Záměr bude realizován a provozován v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k charakteru využití navrhovaného objektu a jeho jednoduchému provoznímu režimu není
uvažováno dle platné legislativy se vznikem závažných havárií, které by ohrozily jakýmkoli způsobem jak
vlastní objekt, tak jeho bezprostřední i široké okolí. V posuzované stavbě nebudou skladovány a používány
nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky a ani v okolí nejsou známy objekty nebo
zařízení, ve kterých by se tyto nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladovaly
nebo používaly.
Při vypracování dokumentace stavby bude postupováno podle platných právních předpisů, především podle
zákona č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Stavební
záměr není stavbou pro civilní ochranu nebo stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany. Nejedná se
o stavbu stálých úkrytů, ochranného systému podzemních dopravních staveb, stavbu financovanou
s využitím prostředků státního rozpočtu, stavbu školy ani školského zařízení, ubytovnu ani o stavbu pro
poskytování zdravotní nebo sociální péče. Nejedná se ani o stavbu pro průmyslovou výrobu a skladování,
nejedná se ani o zahrnutou do havarijních plánů.
V DUR není počítáno se zřízením improvizovaného úkrytu obyvatelstva, navržené domy nemají vhodné
podzemní prostory.
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru lze očekávat větší rozsah zemních prací. Budou prováděny
terénní úpravy úměrné stávající morfologii terénu, významnější zásahy do krajiny nejsou plánovány.
Podrobnější vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je provedeno v kap. D.1.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
předkládané dokumentace.
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C.

C.1.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů v území, které vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Stavby budou užívány
k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní. Součástí záměru je i související dopravní a
technická infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické
infrastruktury. Stavební pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužitý a areál odpojen od všech
inženýrských sítí.
Přímo v zájmovém území byly v minulosti provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další
těžebna. Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující
těžbou docházelo částečně i ke zpětnému zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní
pískovny. Dále je lokalita situována v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které
byly v minulosti rovněž intenzivně těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou
štěrkopísků, tak následným zavážením vytěžených prostorů.
Z výše uvedených historických důvodů byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnoval vrtné, vzorkovací, laboratorní a
vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění zemin/odpadů.
Pro navrhovaný záměr není navrhována žádná sanace ve smyslu rekultivačním; stávající navážky zakrývající
terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou významněji kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné
skládky. Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na povrchu
terénu ve smyslu vyhlášky č.294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických
aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během
výstavby na lokalitě.
Žádná z dalších environmentálních charakteristik dotčeného území není natolik závažná, aby to
znemožňovalo realizaci záměru. Mezi významné environmentální charakteristiky typické pro městské
prostředí, které úzce souvisí se zdravím obyvatelstva, patří zejména znečištění ovzduší a hluk.
Přehled stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území, včetně výše uvedených, je uveden
v následujících kapitolách.

C.2.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM
ÚZEMÍ A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHRAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA OVZDUŠÍ, VODY, PŮDY, PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ ROZMANISTOSTI,
KLIMATU, OBYVATELSTVA A VAŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO MAJETKU A KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ

Kapitola zahrnuje stručnou charakteristiku většiny složek životního prostředí a dalších aspektů souvisejících
s ochranou zdraví obyvatel, byť nebudou záměrem významně ovlivněny.
Hodnocení významnosti ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je podrobně provedeno v kap. D.I
dokumentace. Žádná ze složek životního prostředí však nebude významně ovlivněna ani nebude ovlivněna
natolik, aby to znemožňovalo realizaci záměru.
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Při popisu vycházel zpracovatel oznámení mimo jiné z následujících odborných studií:


Hluková studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019);



Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu provozu dopravy záměru na akustickou situaci v ul.
Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec 2020);



Akustická studie - Stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště – vliv provozu střelnice
(Greif-Akustika, s.r.o., září 2020)



Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing. Pavel Balahura, říjen
2019);



Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing. Pavel Balahura, srpen
2020);



Přírodovědný průzkum území projektu „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., říjen 2019);



Odborné stanovisko k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru
Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., červenec 2020);



Obytná čtvrť Beroun - Pískovna: Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum (TERRA FLORIDA v.o.s.,
08/2019);



Průzkum kontaminace bývalé pískovny v k.ú. Beroun (SG Geotechnika a.s. - Ing. Jan Kuklík, Mgr. Aleš
Kunovjánek, 07/2019);



Obytná čtvrť Beroun - Pískovna: Protokol - stanovení radonového indexu pozemku (Radon v.o.s. – Ing.
Matěj Neznal, 05/2019).

C.2.1.

Počáteční akustická situace a vibrace

Počáteční akustická situace
Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy pro počáteční situaci v roce 2019
v zájmovém území jsou prezentovány v tabulce č. 17 Hlukové studie a rovněž v tabulce č. 8 Dodatku Hlukové
studie (Příloha 2 dokumentace).
Z výsledků provedených modelových výpočtů v rámci Hlukové studie vyplynuly následující závěry:


Akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna umístěním a vzdáleností
jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním zdrojům hluku – silničním komunikacím
II/116 a II/118 a železniční dráze, po které je vedena trať č. 520E Beroun – Rakovník.



V chráněném venkovním prostoru staveb zájmového území, který je ovlivněn hlukem z automobilové
dopravy na komunikacích II. třídy, dosahuje hluková zátěž úrovně 43,0 až 66,3 dB ve dne a úrovně 35,9
až 59,2 dB v noci. Uvažované hygienické limity hluku jsou v zájmovém území splněny. Pro zástavbu
označenou výpočtovými body č. 1 až č. 6 jsou uvažovány limity hluku 70/60 dB pro den/noc a pro
zástavbu označenou výpočtovými body č. 7 a č. 8 jsou uvažovány limity hluku 60/50 dB pro den/noc.



V chráněném venkovním prostoru staveb, který je ovlivněn hlukem z provozu automobilové dopravy
na komunikacích Vojanova a Slavašovská (místní komunikace III. třídy), dosahuje hluková zátěž
v současné době úrovně 41,3 až 53,5 dB ve dne a úrovně 30,7 až 43,2 dB v noci. Uvažované hygienické
limity hluku 55/45 dB pro den/noc jsou v zájmovém území splněny.
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Hluková zátěž způsobená provozem vlakové dopravy na trati č. 520E dosahuje v chráněném venkovním
prostoru staveb zájmového území úrovně 39,7 až 54,2 dB ve dne a úrovně 35,4 až 50,0 dB v noci.
Hygienické limity hluku 60/55 dB pro den/noc stanovené pro stavby v ochranném pásmu dráhy jsou
dodrženy.



Dalším zdrojem hluku v území je venkovní střelnice SBTS Městský klub Beroun, p.s., která se nachází
od plánovaného záměru cca 100 m severovýchodním směrem. Střelnice slouží jako sportovní,
neveřejná střelnice Městského klubu Svazu branně technických sportů Beroun, p.s. Východní část
střelnice slouží pro trénink a závody Biatlon klubu Beroun. Na střelnici je dovoleno vést střelbu
celoročně od rozednění do soumraku (střelba za snížené viditelnosti, např. za soumraku, za tmy, v
husté mlze apod. podle rozhodnutí správce střelnice je zakázána). Konkrétní provozní doby pro
jednotlivé subjekty používající střelnici jsou vymezeny vnitřním předpisem. Je zakázána střelba ve
státní svátky. Podrobné vyhodnocení hluku ze střelnice je uvedeno v kap. D.I.3.

Vibrace
V současné situaci nejsou v zájmovém území či v jeho blízkém okolí emitovány žádné významné vibrace.

C.2.2.

Klimatické poměry (změna klimatu)/znečištění ovzduší

Klimatické poměry
Dle klimatického členění oblastí podle Quita (1971) se zájmové území nachází v teplé oblasti s označením
podoblasti T2. Vymezené území leží v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: dlouhé léto,
teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně
teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Základní klimatologické
charakteristika území je v následující tabulce.
Tabulka 25 Klimatologická charakteristika území
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

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

Pro zhodnocení stávající imisní situace v zájmovém území byly použity výsledky sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší za předchozích 5 kalendářních let. Hodnoty průměrných koncentrací hlavních znečišťujících
látek v ovzduší zájmového území za období let 2014 až 2018 uvádí tabulka níže. V případě překročení
imisního limitu je hodnota v tabulce zvýrazněna tučným písmem. Vyznačení čtvercové sítě (rozměry čtverců
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1x1 km) sledování a vyhodnocování úrovně znečištění ovzduší v zájmovém území je k dispozici na obrázku
č. 5 v Rozptylové studii (Příloha 3 dokumentace).
Tabulka 26 Průměrné koncentrace znečišťujících látek za období let 2014 až 2018
Číslo čtverce
460425
461425
460424
461424

Průměrná 5-letá koncentrace znečišťující látky
NO2

PM10

PM2,5

BZN

BaP

PM10_M36

16.6
15.0
14.9
12.1

22.8
23.3
22.5
22.5

16.8
17.2
16.7
16.7

1.1
1.1
1.1
1.0

1.0
1.1
0.9
0.9

40.6
41.1
39.9
39.5

Vysvětlivky:
NO2 – průměrná roční koncentrace NO2 [µg/m3]
PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3]
PM2,5 – průměrná roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
BZN – průměrná roční koncentrace benzenu [µg/m3]
BaP – průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng/m3]
PM10_M36 – 36. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace PM10 [µg/m3]

Z údajů uvedených v tabulce vyplývají následující závěry.
Imisní limit pro roční koncentraci oxidu dusičitého (40 g/m3) byl v zájmovém území splněn. Průměrné roční
koncentrace NO2 se pohybovaly v rozmezí 12,1 až 16,6 g/m3;
Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM10 (40 g/m3) byl v letech 2014 až
2018 dodržen. Průměrné roční koncentrace PM10 se v zájmové lokalitě pohybovaly na úrovni 22,5 až 23,3
µg/m3;
Imisní limit pro denní koncentraci PM10 (50 µg/m3) byl během hodnoceného období splněn. Hodnoty 36.
nejvyšší denní koncentrace PM10 v hodnocené lokalitě se pohybovaly na úrovni 39,5 až 41,1 µg/m3;
Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (25 g/m3) byl v zájmovém území splněn. Hodnoty
průměrných ročních koncentrací PM2,5 se pohybovaly v rozmezí hodnot 16,7 až 17,2 µg/m3;
Imisní limit pro roční koncentraci benzenu byl v zájmovém území splněn. Průměrné roční koncentrace
benzenu se pohybovaly v úrovni 1,0 až 1,1 g/m3;
Imisní limit pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu byl v jižní části zájmového území překročen. Ve zbývajícím
území, která tvoří větší část hodnoceného území, byl limit splněn. Během sledovaného období se průměrné
roční koncentrace B(a)P pohybovaly v rozmezí hodnot 0,9 až 1,1 ng/m3.
Pro doplnění informací o úrovni znečištění ovzduší v zájmové lokalitě byly také použity výsledky měření na
stanici imisního monitoringu ČHMÚ Beroun č. 1140 (kód SBERA), která se nachází jihozápadně od pozemků
plánovaného záměru ve vzdálenosti zhruba 2,5 km. Jedná se o dopravní stanici s automatizovaným měřicím
programem. Stanice je umístěna v městské obytné oblasti s obchodní a průmyslovou zástavbou a má
poloměr reprezentativnosti 0,5 až 4 km. Výsledky měření znečištění ovzduší na stanici Beroun jsou uvedeny
v tabulce č. 11. V případě překročení imisního limitu je hodnota v tabulce zvýrazněna tučným písmem.
Tabulka 27 Vývoj koncentrací hlavních znečišťujících látek na stanici ČHMÚ Beroun č. 1140
Znečišťující látka
NO2 roční průměr, µg/m3

2014
24.8

2015
25.3

2016
26.6

2017
26.0

2018
27.5

NO2 19. MV, µg/m3

86.8

83.8

84.7

88.8

86.7

PM10 roční průměr, µg/m3
PM10 36. MV, µg/m3

27.6
53.3

27.7
47.8

24.8
43.4

27.4
50.4

31.1
53.3
88/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Znečišťující látka
PM2.5 roční průměr,
µg/m3

2014

2015

2016

2017

2018

12.5

14.5

17.4

18.7

22.6

Vysvětlivky:
NO2 19MV – 19. nejvyšší hodnota průměrné hodinové koncentrace NO2
PM10 36.MV – 36. nejvyšší průměrná denní koncentrace v roce.

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že v průběhu sledovaného období byly na stanici Beroun plněny imisní
limity pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, částic PM10 a PM2,5. Rovněž byl dodržen imisní
limit pro maximální hodinové koncentrace NO2 (200 µg/m3).
V letech 2017 a 2018 bylo na stanici indikováno překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace
suspendovaných částic velikostní frakce PM10. Z výsledků měření denních koncentrací částic PM10 v roce
2018 je možno konstatovat, že zvýšené koncentrace byly zaznamenány v průběhu měsíců leden – březen a
říjen – prosinec, kdy imisní situace je často podmíněna změnou meteorologických podmínek a průběhem
topné sezóny.
Změna klimatu
Dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu se změnou klimatu rozumí
taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální
atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovněž
vycházet z definice používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu, podle kterého se jedná
o jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako důsledek
lidské činnosti.
Dle klimatických charakteristik území jsou na lokalitě standardní klimatické poměry bez klimatických
extrémů a přírodních katastrof. Ani do budoucna nejsou očekávány žádné extrémní klimatické změny
spojené s výraznými výkyvy teplot, sucha nebo naopak srážek, ačkoliv jejich výskyt nelze z hlediska
globálních změn klimatu zcela vyloučit.
V návrhu projektu je velké množství nových vegetačních prvků, které pomáhají vylepšovat mikroklima a
stabilizovat vodní režim. Jedná se především o stromy, keře, popínavé rostliny, dále květnaté louky a
trávníky. Dešťová voda z budov bude jímána do samostatných retenčních nádrží, ze které bude využívána
pro závlahu. Dešťová voda z pozemních komunikací bude svedena do podzemních zasakovacích bloků. Pro
plochy parkování je navržena zatravňovací propustná dlažba, umožňující vsak v místě. V místech, kde to
terén umožňuje, bude část dešťové vody svedena přímo do zeleně, kvůli zvýšení zásaku v místě. Průlehy
jsou navrženy jako mělké, vsakovací travnaté plochy.
Na střechách objektů bytových domů jsou navrženy zelené střechy; střešní zeleň je další součástí strategie
využití dešťových vod, plochy na střechách pomáhají zadržet vodu v území, a znovu ji výparem vrací zpět a
tím přispívají k vylepšení mikroklimatu v území a stabilizaci vodního režimu. Budovy se zelenými střechami
se méně přehřívají, a zeleň pomáhá zachytávat škodlivé částice z ovzduší. Navrženy jsou převážně extenzivní
střešní zahrady na 70 % plochy bytových domů, celkem 3 742 m2 v tloušťce substrátu 15 cm. Dále se jedná
o plochy na garážích o rozloze 678 m2, kde je navržena intenzivní zeleň.
Podrobnější hodnocení klimatu je uvedeno v kapitole D.1.2. dokumentace.
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C.2.3.

Geologické a geomorfologické poměry

Geologie
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí Paleozoika Barrandienu.
Předkvartérní podloží zde tvoří ordovické horniny letenského souvrství ve flyšovém vývoji s očekávaným
střídáním drob, pískovců a břidlic. V realizovaných průzkumných vrtech S1 – až S4 v rámci průzkumu
kontaminace (SG Geotechnika a.s., 07/2019) bývalé pískovny nebylo zastiženo předkvartérní podloží.
Kvartérní pokryv je na lokalitě významně zastoupen a představují jej deluviální svahové hlíny, fluviální
terasové sedimenty, deluvio-fluviální sedimenty i sedimenty holocénních náplavů, a velice výrazně se na
povrchu uplatňují různorodé navážky.
Nejrozšířenějším typem kvartérních sedimentů, vedle navážek, jsou v zájmovém prostoru terasové
sedimenty Berounky, které mají převažující charakter písků se štěrky až písčitých štěrků s proměnlivým
obsahem jemnozrnné složky (viz obr.). Při bázi terasy vzrůstá podíl štěrkovité frakce a terasové sedimenty
nabývají charakteru šedohnědých štěrků, s převážně písčitohlinitou až písčitojílovitou výplní a s kolísajícím
podílem kamenité frakce. Stejně jako v případě písků je pro ně charakteristický výskyt částečně
opracovaných, místy i ostrohranných úlomků, ukazujících na krátký transport hrubé frakce při okraji terasy.
Vrstvy terasových sedimentů jsou lokálně přerušeny polohami deluviálních sedimentů, charakteru většinou
prachovitých hlín až jílů, tuhé, lokálně až pevné konzistence, se značným obsahem střípků a úlomků
prachovců i břidlic (místy až do 40 %) a lokálně nabývají až suťový charakter. Souvislé polohy deluviálních
sedimentů charakteru hlín s úlomky a kameny jsou očekávány ve svahu východně nad zájmovou lokalitou.
Deluvia zde spočívají přímo na předkvartérním podkladu.
Deluviofluviální sedimenty jsou svým výskytem vázány na ústí bočních údolí a splachových depresí
vyskytujících se při severním i jižním okraji zájmového území. Tvoří je písčité jíly, hnědé, rezavě
šmouhované, měkké konzistence s přechody do tuhé, s proměnlivým obsahem nedokonale opracovaných
úlomků hornin a s proplástky jílovitého písku a dále jako jílovité písky s přechody do měkkého písčitého jílu,
s obsahem cca 10 až 30 % převážně nedokonale opracovaných úlomků.
Holocenní náplavy byly dokumentovány pouze v severní části lokality a jsou zde vázány na drobný
bezejmenný tok. Představují jeho nejmladší náplavy a dokumentovány byly jako šedé až zelenošedé písčité
jíly tuhé i měkké konzistence, s lokálními přechody do jílovitých písků s proměnlivým obsahem štěrku i
částečně opracovaných úlomků. Holocenní náplavy se vyznačují lokální přítomností organického materiálu
a bahnitým zápachem.
Nejvyšší vrstvu horninového prostředí tvoří navážky, které jsou produktem intenzivního antropogenního
ovlivnění řešeného území spojeného se zavážením vytěžených prostorů nejrůznějšími materiály a
sypaninami.

90/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obrázek 4 Výřez z geologické mapy 1 : 50 000 + níže legenda

541

Sediment č.
Horninový typ
Hornina

24
sediment nezpevněný
písek, štěrk

Soustava
Oblast

Český masiv - pokryvné útvary a
postvariské magmatity
kvartér

Region
Éra
Útvar
Oddělení

Kenozoikum
Kvartér
Pleistocén

541
sediment zpevněný
střídání drob, pískovců, prachovců a
jílovitých břidlic
Český masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum
středočeská oblast (bohemikum)
Barrandien
Paleozoikum
Ordovik
Ordovik svrchní

Geomorfologie
Zájmové území se nachází na levém břehu Berounky, v prostoru mezi okrajem stávající zástavby nad
Lidickou ulicí a zalesněnými svahy vrchu Šibenec. Ze severní strany je ohraničeno bezejmennou vodotečí
vytékající z Lesního rybníka, jižní hranicí zasahuje do šikmo probíhající erozní deprese. Při východním okraji
je zájmové území omezeno strmými stěnami bývalých pískoven, které odděluje ochranný pilíř plynovodu.
Výška obnažených stěn se dnes pohybuje mezi 4 až 8 m. Povrch území se v prostoru staveniště svažuje
v generelním sklonu 4 až 8° směrem k západu, k Berounce, přičemž nadmořské výšky se v řešeném prostoru
pohybují v rozmezí cca 232–253 m, s maximem v prostoru ochranného pilíře plynovodu ve střední části
území. S výjimkou tohoto pilíře byla významná část řešeného území silně ovlivněna těžbou terasových
sedimentů Berounky a následně též zavážením nevyužitými skrývkovými materiály, zeminami z výkopů
v okolí, stavebními odpady a dalšími materiály.
Širší zájmové území má kopcovitý charakter, přičemž výškový rozdíl mezi dnem údolí Berounky a vrcholky
hřbetů a elevací se pohybuje mezi 80-200 m. Původní povrch terénu byl charakterizován relativně mírnými
sklony svahů v jejich spodní části (odhadem do 8°), které odpovídaly výskytu terasových sedimentů. Vyšší
partie svahů se vyznačují strmějšími sklony dosahujících 15-20°. V těchto partiích svahu je charakteristická
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přítomnost nevýrazného a málo mocného pokryvu svahových hlín (obyčejně do 2 m) a absence terasových
sedimentů.
Zájmové území dle regionálního geomorfologického členění ČR náleží do následujících geomorfologických
jednotek:
Provincie

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie)

Poberounská soustava

Podsoustava (oblast)

Brdská podsoustava

Celek

Křivoklátská vrchovina

Podcelek

Zbirožská vrchovina

Okrsek:

Chýňavská vrchovina

Z geomorfologického hlediska je lokalita v nejpodrobnějším členění součástí okrsku Chýňavská vrchovina,
který náleží do celku Křivoklátská vrchovina v rámci Brdské oblasti provincie Česká Vysočina.
Pro Křivoklátskou vrchovinu je typický poměrně členitý reliéf, přestože střední výška tohoto celku činí jen
asi 418 m. Nejvyšším vrcholem tohoto celku je Radeč se 721 metry. Dalšími významnými vrcholy jsou
Těchovín (617 m), Krušná hora (609 m), Vlastec (612 m) aj. Pro oblast jsou typické krátké hřbety se SV-JZ
orientací. Jakousi páteří oblasti je pak řeka Berounka, jejíž údolí nabývá místy kaňonovitý charakter.
Podloží Křivoklátské vrchoviny je tvořeno zpravidla velice starými horninami. Objevují se starohorní břidlice,
křemence a spility, ale i prvohorní ryolity, pískovce, křemence a diabasové vulkanity. Místy, především
v oblasti Českého krasu, vystupují usazené horniny.
Předběžné stanovení kategorie radonového indexu
Pro posuzovaný záměr byla vypracována studie Stanovení radonového indexu pozemku (radon v.o.s., Ing.
Neznal, květen 2019)
Stanovení a posouzení kategorie radonového indexu území určených k zástavbě vyplývá z požadavku na
omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. V posouzení se kategorizují plochy z hlediska
možnosti pronikání radonu z podloží do budov.
Dle výsledků měření provedeného v území jsou z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemky
se středním radonovým indexem. Konstrukci domu je třeba řešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy
bylo minimální.
Bludné proudy
Základní korozivní průzkum přítomnosti bludných proudů nebyl pro potřeby záměru v této fázi projektové
dokumentace zpracován. Vzhledem k lokalitě není uvažováno se zvýšeným nebezpečím korozního
namáhání spodních staveb jednotlivých objektů.
Předpokládá se pouze primární ochranu konstrukcí – u řadových rodinných domů provedení celistvého
hydroizolačního souvrství na bázi modifikovaných asfaltových pásů, mPVC nebo podobné, které bude plnit
i funkci ochrany stavby proti bludným proudům.
U bytových domů pak provedení celistvého hydroizolačního souvrství na bázi modifikovaných asfaltových
pásů, mPVC nebo podobné, případně izolaci systémem tzv. bílé vany, kde bude provedeno zvýšené krytí
výztuže těchto konstrukcí betonem.
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Podrobněji bude tato problematika řešena v dalším stupni projektových příprav; bude provedeno měření
bludných proudů dle požadavků ČSN 03 8365. V případě potřeby budou navržena základní ochranná
opatření pro omezení vlivu bludných proudů na stavební konstrukce.
Seizmicita
Navrhované objekty se nacházejí v lokalitě, která se z hlediska přírodní seizmicity nenachází v žádném stupni
seizmicky aktivní oblasti.
Z hlediska technické seizmicity vyvolané dopravními stavbami a jejich provozem se lokalita v malém rozsahu
nachází v ochranném pásmu železnice. V tomto pásmu však nejsou navrhovány žádné stavby rodinných ani
bytových domů, nachází se zde pouze technická infrastruktura (komunikace a zpevněné plochy, inženýrské
sítě apod.).
Z těchto důvodů se v rámci záměru nenavrhují žádná opatření k eliminaci důsledků seizmických vlivů a jejich
následků.
C.2.4.

Půda, ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území

Soupis dotčených parcel je uvedený v kap. B.II.1 Půda předkládané dokumentace. Pozemky dotčené
záměrem jsou ve stávajícím stavu převážně tvořené zpevněnými plochami. Dle výpisu z katastru
nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
K záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond ani pozemků určených k plnění funkce lesa
nebude docházet.
Pozn.: Záměrem je bezprostředně dotčeno ochranné pásmo lesa na pozemku parc. č. 1939/2.
V zájmovém území nejsou v současném stavu v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrovány žádné
ložiska nerostných surovin, stavebních nerostných surovin či prognózní zdroje nerostných surovin, chráněná
ložisková území, dobývací prostory, poddolované území ani sesuvné území.
Historicky se ovšem v zájmovém území nacházela pískovna. Na přelomu 50. a 60. let 19. století došlo
v zájmovém území k přeměně původního cvičiště na pískovnu. Ještě v roce 1953 jsou na archivních
záznamech v blízkém okolí patrné pouze dvě těžebny za severním okrajem zájmového území. Na mapě
z roku 1968 (Gardavská, 2019) jsou na jižním okraji zájmového prostoru zaznamenány dvě pískovny:
- 10 m hluboká pískovna „Na cvičišti“ severně od erozní deprese, tzn. v jižní části lokality a
- 5 až 6 m hluboká pískovna „v Závodí“ jižně od pískovny „Na cvičišti“, zasahující do prostoru lokality svou
severní částí.
Těžba začala dříve v pískovně „v Závodí“, jak dokládá vojenský letecký snímek z roku 1961 a postupně se
rozšířila i do zájmového území „Na cvičišti“.
Pískovna v SV části lokality (severně od ochranného pilíře plynovodu) je výrazně mladší. Na leteckých
snímcích z roku 1985 těžební činnost v této části lokality ještě patrná není. Fotodokumentace mezi lety 1985
a 2001 není k dispozici, existence pískovny v severní části lokality je zřejmá na snímku z roku 2001. Jak
dokládají archivní letecké snímky, těžba zde zřejmě pokračovala minimálně až do roku 2006, kdy byl rozsah
těžby zachycený na leteckých snímcích největší. Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně
zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému zavážení zejména
skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
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C.2.5.

Hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží území do hydrogeologického rajonu v základní vrstvě 6230
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Nicméně hlavním zvodnělým prostředím
z hlediska připravovaného projektu jsou terasové sedimenty.
Hlavním hydrogeologickým kolektorem je dobře průlinově propustné prostředí terasových sedimentů.
Kvartérní zvodeň je vázaná především na štěrkovité sedimenty ve spodní části terasového souvrství. Pouze
lokálně v severní části zájmového území byla zastižena i méně výrazná zvodeň vázaná na holocénní náplavy
v údolí bezejmenné vodoteče. Obdobnou občasnou zvodeň je třeba očekávat i při ústí splachové deprese
při jižním okraji lokality.
Z archivních prací byla potvrzena hladina podzemní vody v hloubce 10,70 až 19,50 m, ustálila se v hloubce
9,40 až 14,90 m, tj. na kótě 223,63 – 223,97 m n. m. V severní okrajové části lokality (oblast holocenní
deprese) je zvodnění ovlivněno i místní vodotečí, hladina podzemní vody byla ve vrtu V7 naražena v hloubce
6,70 m a ustálila se 3,35 m pod terénem, tj. na kótě 229,53 m n. m. V archivním vrtu V9 bylo v navážce
v hloubce 7,30 m zastiženo lokální zvodnění vázané na polohu písků se štěrkem. K ustálení hladiny ve vrtu
nedošlo.
Podzemní voda se vyznačuje souvislou, převážně mírně napjatou hladinou, pouze v oblasti holocenního
údolí bezejmenné vodoteče na severním okraji lokality je podzemní voda z důvodu výskytu méně
propustných sedimentů ve výraznějším tlakovém režimu.
Dle aktuálního průzkumu (SG Geotechnika a.s., 07/2019) nebyla oproti předpokladu zastižena HPV ve vrtu
S-3; HPV nebyla naražena do 7 m p.t. (tj. kóta 227 m n. m.). Naopak v sondě S-2 v místě zavezené pískovny
byla hladina podzemní vody naražena v cca 7,3 m p.t. (kóta cca 235 m n. m.). Pravděpodobně se jednalo
o dočasnou akumulaci podzemní vody v navážkách.
Likvidace srážkových vod v území vsakem
Hodnota koeficientu hydraulické vodivosti kf nebyla průzkumnými pracemi v rámci IG a HG průzkumu
(2018) přímo ověřována. Z průběhu zrnitostních křivek lze odhadovat propustnost terasových písků v řádu
10-5 až 10-6 m.s-1 a u terasových štěrků v řádu 1.10-3 až n*10-4 m.s-1.
Prováděné vsakovací zkoušky zjistily koeficient vsaku v horních vrstvách kv = 1,3.10-6 m/s, což znamená velmi
omezenou vsakovací kapacitu. Lepší vsakovací podmínky by měly být až ve vrstvě terasových štěrkových
sedimentů, které by se měly nacházet cca 4 m pod stávajícím terénem. V těchto sedimentech by měl být
koeficient vsaku o řád lepší, proto doporučujeme, aby byly provedeny další vsakovací zkoušky v místech
navržených vsakovacích objektů, které by byly provedeny až ve vrstvě štěrkových sedimentů.
Odvodnění nových komunikací, chodníků a zpevněných ploch je řešeno odvedením vody jejich podélným a
příčným spádem do dešťových vpustí, napojených přípojkami na dešťovou kanalizaci. Avšak v místech nové
zeleně je uvažováno se zasakováním srážkových vod z přilehlých zpevněných ploch. Kde je to možné, je
navržena částečná retence. Při komunikacích budou navrženy vsakovací podzemní vsakovací bloky.
Odvodnění střech je navrženo gravitačním systémem, svodná potrubí jsou vyvedená z objektu do
akumulačních nádrží, ze kterých bude voda využita pro zálivku zeleně. Teprve nespotřebovaná voda bude
odtékat do vsaku, resp. havarijním přepadem do kanalizačních šachet přípojek dešťové kanalizace.
Srážkové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch budou zadržovány a vsakovány na stavebním
pozemku v několika fázích tak, aby bezpečnostní přepad do koryt stávajících vodotečí na severu a na jihu
areálu byl minimální a pouze v případě výjimečných dešťů.
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C.2.6.

Voda

Na základní vodohospodářské mapě 1:50 000 je území zobrazeno na listu 12-41 a náleží do povodí
Berounky, dílčí povodí 1. řádu Vltava, hlavní povodí Labe. Lokalita náleží k území s číslem hydrologického
pořadí 1-11-03-064.
Hydrogeologické poměry lokality jsou dány charakterem stávajícího horninového prostředí a situováním
lokality v údolí Berounky, která představuje hlavní erozní bázi. Její tok protéká severojižním směrem ve
vzdálenosti cca 250 m od lokality a normální hladina vody se pohybuje okolo kóty 219 m n.m. Hodnocená
lokalita se nachází mimo záplavové území Berounky.
Vybrané hydrologické údaje pro stanici ČHMÚ Beroun, která je situována cca 2,25 km VJV od lokality (pod
soutokem s Litavkou), jsou v následující tabulce.
Tabulka 28 Hydrologické charakteristiky Berounky – stanice Beroun
Průměrný roční stav
Průměrný roční průtok Qa

122 cm
35,6 m3.s-1

Průtok Q1

270 m3.s-1
615 m3.s-1

Průtok Q5
Průtok Q10
Průtok Q50
Průtok Q100
Maximální stav (cm)/ datum
Maximální stav (cm)/ datum
Maximální stav (cm)/ datum

799 m3.s-1
1 310 m3.s-1
1 560 m3.s-1
796 cm / 13. 8. 2002
565 cm / 21. 7. 1981
495 cm / 1. 6. 1986

Na severní a jižní hraně pozemku se nachází občasné vodoteče.
Severní potok je bezejmenný přítok Berounky v ř. km 36,8, IDVT vodní linie 10281960, který je ve správě
Lesů ČR, s.p. V řešeném území se nachází ve volném korytě, dostatek vody má však jen ve srážkově bohatých
obdobích roku (například jaro/léto 2020), jde o převážně neudržované otevřené koryto obklopené z obou
stran vegetací. Okolí potoka v severovýchodní části tvoří trvale zamokřená půda. V místě vjezdů do areálů
jsou trubní propustky, do vodoteče jsou zaústěny dešťové kanalizace ze stávajících areálů.
Na jihozápadě území se jedná také o bezejmenný přítok Berounky, IDVT vodní linie 10281328, který je ve
správě Povodí Vltavy, s.p. Jde o krátký úsek neudržovaného otevřeného koryta obklopeného z obou stran
vegetací.
Pozn.: Údolní niva potoka v severní části řešeného území je v Územní studii krajiny uvedena jako lokální
biokoridor, tento prvek ÚSES však není zanesen v platném ÚP města Beroun.
Záměr počítá v rámci krajinářských úprav areálu s revitalizací a úpravou koryta stávajícího vodního toku a
jeho doprovodných ploch zeleně. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních ochranných požadavků
v souvislosti s rozvojem územního celku (prvek ÚSES a VKP ze zákona). Současně budou splněny další cíle,
kterými jsou především odstranění hygienických a estetických závad při zachování provozně - technické
způsobilosti koryta vodního toku, zvýšení estetického účinku při působení na člověka, vytvoření vhodných
stanovištních podmínek pro životní potřeby živočišných a rostlinných společenstev a pro účely zvýšení
odtokové retence.
Konkrétní zásahy a plánované úpravy vodního toku budou konzultovány s příslušným vodoprávním úřadem
i s orgánem ochrany přírody a krajiny. Následně bude v rámci stavebního záměru vypracována projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení na základě platných právních předpisů a bude autorizována oprávněnou
osobou.
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V kap. B.III.2. Odpadní vody předkládané dokumentace je provedeno posouzení propustků z hlediska
nezbytných kapacit průtoků vzhledem k stávajícímu odtoku z řešeného území.
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Posuzovaný záměr se nenachází v záplavovém území dle zákona č. 245/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci realizace záměru bude do budoucna v areálu ponechán kontrolní vrt HV-1 provedený v rámci
hydrogeologického průzkumu. Je doporučeno tento hydrogeologický objekt hygienicky zabezpečit, a to
vytýčením ochranného pásma I. stupně ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m v okolí vrtu dle geometrického
plánu. Dále je doporučeno celý tento prostor trvale oplotit a opatřit uzamykatelným vstupem. Umístění vrtu
včetně jeho ochranného pásma je patrné z Přílohy 6 Výkresová část – Situace architektonická.
C.2.7.

Územní systém ekologické stability/významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se pozemek z hlediska územního systému
ekologické stability (prvky ÚSES) nachází v ochranném pásmu stávající části funkčního nadregionálního
biokoridoru NRBK K55 „Týřov, Křivoklát - Karlštejn, Koda“, vedený v trase vodního toku Berounky
s břehovými porosty a místy i s trvalými travními porosty (V - osa vodní; č. 2) a po zalesněných svazích a
vrších severovýchodně města (MH - osa mezofilní hájová; č. 3). Ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru K55 není v dokumentaci ÚSES přímo vyznačeno, vymezeno je v maximální šíři 2 km na každou
stranu osy NRBK, což v sobě zahrnuje rovněž zájmové území záměru.
Dle výkresu ÚSES platného ÚP města Beroun se v zájmovém území nachází funkční interakční prvek
definovaný v textové části ÚP města Beroun jako „pruh s rozptýlenou zelení u Cihelny“ korespondující
v platném ÚP s plochou ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru).
Údolní niva potoka v severní části řešeného území je v územní studii krajiny uvedena jako lokální biokoridor
(v ÚP města Beroun však tento lokální biokoridor není evidován), přičemž niva potoka je zároveň chráněna
jako významný krajinný prvek (VKP), dle § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb.
Registrované VKP se v zájmovém území nevyskytují.
V širším zájmovém území jsou součástí nadregionálního biokoridoru lokální biocentra LBC 11 "V potůčkách"
a LBC 10 "Veselá". Tyto lokální biokoridory nezasahují do zájmového území.
Východní část pozemku je dotčena ochranným pásmem lesa (VKP ze zákona) v zákonné šířce 50 m. Dle
předchozích konzultací s Městem Beroun, Odborem životního prostředí a Odborem územního plánování a
regionálního rozvoje, byly veškeré stavební objekty umístěny do minimální vzdálenosti 20 m od okraje
lesa.
V zájmovém území se dále nachází dvě plochy celoměstského systému zeleně – plocha ZO (sídelní zeleň
specifická – ochranná) a plocha ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru). V rámci projektu je s těmito
plochami počítáno a budou respektovány, resp. rozšířeny.
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Obrázek 5 Detail zájmového území v ÚP města Beroun (výkres koncepce krajiny, ÚSES)

C.2.8.

Krajinný ráz

Krajinný ráz je dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
estetických hodnot, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.
Krajinný ráz je dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
estetických hodnot, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.
Záměr je z velké části situován do území, které vykazuje znaky brownfieldu, bývalé pískovny. Realizace
záměru bude krokem ke zkvalitnění stávajícího nevyhovujícího využití části území Berouna – Závodí/Pražské
Předměstí.
Přítomnost zvláště chráněných území a významných krajinných prvků je popsána v samostatných
kapitolách.
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je provedena v kap. D.1.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz.
C.2.9.

Zvláště chráněná území/přírodní parky/památné stromy

K dotčení památného stromu, zvláště chráněného území, přírodního parku ani jejich ochranného pásma
výstavbou záměru nedojde.
Podle databáze Ústředního seznamu ochrany přírody (NDOP) vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny
(AOPK ČR) nejsou v hodnoceném území evidovány žádné objekty ochrany přírody.
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C.2.10. NATURA
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (viz kap. H
Přílohy) nemůže mít hodnocený záměr významný vliv, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry, na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast.
C.2.11. Biologická rozmanitost - fauna, flóra
Dle Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992 je biologická rozmanitost chápána jako rozmanitost všech
žijících organismů ve všech jejich formách, úrovních a kombinacích včetně jejich suchozemských, mořských
a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; dále zahrnuje různorodost
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Základní jednotkou pro definici rozmanitosti přírody zůstávají druhy organismů. Druhová ochrana je díky
tomu vedle územní ochrany a ochrany přírodních procesů základním oborovým pilířem péče o přírodní
a krajinné dědictví. Vážnou hrozbu pro původní druhy, společenstva a ekosystémy představují invazní
nepůvodní organismy. V žebříčku hlavních činitelů (hnacích sil) ohrožujících stávající biodiverzitu zaujímají
globálně druhé místo.
V důsledku velké geomorfologické různorodosti, geologického vývoje a poměrně širokého rozpětí
klimatických podmínek se v ČR nachází velké množství různých přírodních stanovišť. Některá jsou pro naši
republiku typická a vyskytují se po celém území, avšak podstatná část se vyvinula pouze na menších
rozlohách, často jen v konkrétních regionech.
Fytogeografické/biogeografické/zoogeografické členění
Z hlediska biogeografického členění se nachází v Křivoklátském bioregionu (bioregion 1.19). Bioregion leží
na západním okraji středních Čech, zabírá téměř celý geomorfologický celek Křivoklátská vrchovina a severní
cíp celku Plaská pahorkatina. Bioregion má plochu 1164 km2 a je mírně protažen ve směru JZ - SV.
Typická část bioregionu je tvořena vrchovinou na algonkických břidlicích a starých živných vyvřelinách,
přičemž osu území tvoří zaříznuté údolí Berounky a jejích přítoků. Biota náleží do 2. bukovo-dubového až
4., bukového vegetačního stupně. Výrazný údolní fenomén podmiňuje přítomnost pestré mozaiky
společenstev včetně velmi bohaté fauny, od nelesních xerotermních enkláv (pleše), přes různé typy
dubohabřin a bučin až po relikty nexerotermního bezlesí na severně exponovaných skalách a sutích.
Nereprezentativní části tvoří nerozčleněné plošiny bez říčních údolí a skal a s dominujícími acidofilními
doubravami a bučinami. Bioregion zahrnuje velmi zachovalé (reprezentativní) přírodní prostředí nižších
partií hercynské podprovincie. V jádře bioregionu dodnes převažují lesy, na značné ploše s přirozenou
skladbou. Na okolních plošinách dominují pole.
Značně zachovalá lesní společenstva plošného rozsahu a sutě mají výraznou lesní faunu (např. z měkkýšů
vřetenatka šedavá, trojlaločka pyskatá aj.). Do regionu zasahuje teplomilný prvek, který není vázán na
vápencové půdy (ještěrka zelená, vřetenatka lesklá aj.). Jadranskomediterrání vliv na tuto teplomilnou
faunu ve srovnání s bioregionem Karlštejnským (1.18) prokazuje unikátní výskyt ploskoroha žlutého.
Berounka je typickou podhorskou řekou a náleží do parmového pásma. Její menší přítoky náleží zpravidla
do pstruhového pásma.
Bioregion se prakticky shoduje s fytogeografickým okresem 32. Křivoklátsko.
Území tedy fytogeograficky spadá do oblasti termofytika, okrsku 32 Křivoklátsko s typickou hájovou
květenou a v jihovýchodní části hojným výskytem druhů teplomilných společenstev, které sem pronikají
z termofytika Českého krasu. Současná podoba vegetace Křivoklátska je velmi pestrá. Od začátku čtvrtohor
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prošla dlouhým vývojem, na kterém se podílelo několik velkých činitelů. Hlavním abiotickým faktorem byl
říční a vrcholový fenomén.
Lokalita se nachází podle Mapy potenciálně přirozené vegetace České republiky (Neuhäuselová a kol., 2001)
v oblasti Černýšová dubohabřina – Melampyro nemorosi-Carpinetum. Podél vodního toku v severní části se
dále vyskytuje společenstvo Salicetum albae - Měkké luhy s vrbou bílou.
Přírodovědné průzkumy
Vyhodnocení fauny a flóry v území vychází z odborného Přírodovědného průzkumu území projektu „Obytná
čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019) a z Odborného stanoviska
k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., červenec 2020) – viz Příloha 4 předkládané Dokumentace.
V přírodovědném průzkumu je provedeno hodnocení skutečného stavu území. Přírodovědný průzkum se
zaměřil na jasně vymezené a izolované plochy zájmového území (charakteru brownfield) a byl proveden
z důvodu vyhodnocení možného negativního vlivu záměru na přítomné rostliny a živočichy v celém průběhu
zamýšleného záměru a s ohledem na zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Cílem bylo také prověřit případnou potřebu žádosti o výjimku ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Vypracování „Biologického hodnocení“ nebylo rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany přírody uloženo.
Průzkum probíhal v průběhu celého roku 2018 (březen – listopad) a roku 2019 (duben – říjen) za účelem
zachycení aspektů jednotlivých ročních období. Cílem bylo zjištění druhové pestrosti vybraných skupin
(cévnaté rostliny, střevlíkovití brouci, vrubounovití brouci, blanokřídlí – se zaměřením především na
přítomnost zvláště chráněných druhů rodu Formica a Bombus, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), případně
jejich migrace územím. Zjišťování cévnatých rostlin proběhlo při pochůzkách územím a jeho nejbližším
okolím.
K zjišťování přítomnosti čmeláků byly kromě vizuálního sledování použity žluté náletové misky (Moerickeho
misky) a entomologické smýkadlo. Netopýři byli zjišťováni pomocí ultrazvukových detektorů Pettersson
D240x a Magenta Bat 5. Nahraná data byla analyzována v programu BatSound (V.4.1.4 – Pettersson
Electronic).
Flóra
Sledované území průzkum z botanického hlediska rozčlenil do tří částí, první z nich tvoří oplocené okraje
lokality včetně okrajů příjezdové cesty, které jsou lemovány směsí náletových dřevin, zejména druhy
Robinia pseudoacacia, Populus alba, Ligustrum vulgare a Ailanthus altissima, které jsou doprovázeny
bylinnými liánami Calystegia sepium, Fallopia dumetorum a Humulus lupulus. Spodní část území je porostlá
ruderálními společenstvy Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae s druhy Crepis foetida subsp.
rhoeadifolia, Carduus acanthoides, Crepis tectorum, Daucus carota, Verbascum thapsus. V nižším patře této
části území byly nalezeny dvouleté byliny Daucus carota a Echium vulgare a trávy např. Elytrigia repens,
Lolium perenne, Poa compressa, Poa pratensis s. l. a luční byliny Achillea millefolium agg. a Trifolium
pratense. V přízemní vrstvě se uplatňují vytrvalé druhy Convolvulus arvensis, Medicago lupulina, Plantago
lanceolata, Plantago major, Taraxacum sect.Ruderalia, Trifolium repens a Tussilago farfara. Centrální část
území je tvořena částečně zpevněnou navážkou zeminy a je osidlována taxony společenstva Echinochloo
cruris-galli-Chenopodietum polyspermi s druhy Chenopodium album agg., Chenopodium polyspermum a
Euphorbia helioscopia. Kromě pro společenstvo specifických druhů se zde vyskytují taxony se širokou
ekologickou amplitudou. Na nezpevněných svazích navezené zeminy byly nalezeny druhy z asociace
Atriplicetum nitentis s dominantními druhy Atriplex sagittata, Lactuca seriola a Chenopodium album agg.
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Na sledovaném území bylo nalezeno 179 druhů cévnatých rostlin. Podrobný soupis nalezených druhů
floristického průzkumu je uveden v Příloze 4 předkládané Dokumentace. Společenstva jsou silně narušena
opakovaným skládkováním, navážkami, obnažováním půdy a erozí.
Z nalezených taxonů je jediný (Vulpia myuros, mrvka myší ocásek) zařazen do Červeného seznamu – jen ale
jako druh téměř ohrožený, tedy bez významu pro smysluplnou druhovou ochranu. V posledních letech se
tento druh stále častěji objevuje především jako plevel ozimých plodin, převážně obilnin. Roste na
druhotných, vysýchavých, lidskou činností vytvořených stanovištích s nezapojenou vegetací. Pokud jde
o ruderální plochy, setkáváme se s ní na sušších, opuštěných místech, u různých skládek zemin či různého
sypkého materiálu, podél cest, v prostorech uhelných skladů i jako s plevelem na železnici, kde roste jak
přímo v kolejištích, tak i v jejich okolí.
V dotčeném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin uvedených v Příloze II Vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění. Plánovanou činností a následným využitím území nedojde k porušení
zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Fauna
Území není díky své izolovanosti součástí žádného migračního koridoru.
Bezobratlí
Na lokalitě byl průzkumem zjištěn ze zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů jeden druh čmeláka
rodu Bombus (B. terrestris). Na zkoumané ploše byli čmeláci zastiženi pouze při vyhledávání potravy
(náhodně, nikoliv pravidelně). Hnízdění na lokalitě zjištěno nebylo. Populace jediného zjištěného druhu
nebude na celé lokalitě stavbou dotčena. V blízkém i vzdálenějším okolí se nachází kromě potravy
především dostatek vhodných míst pro hnízdění a přezimování. Na hodnocené lokalitě se zjištěný druh
vyskytuje na nepůvodním biotopu a jen při vyhledávání potravy. Dostačujícím opatřením je načasování
zemních prací na dobu jeho aktivity, tedy na duben až září, kdy může aktivně změnit své místo. Úpravou
terénu a sadovými úpravami následně vznikne dostatečné množství nových vhodných stanovišť
(travobylinná společenstva poskytující pastvu pro dospělce či potenciální úkryty a možnosti pro
přezimování), které doplní existující přirozená stanoviště v blízkém i širším okolí sledované plochy.
Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany. Za splnění shora
uvedené časové podmínky nedojde k porušení § 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Není
potřeba přijímat žádná zvláštní managementová opatření.
Čmeláci mírného pásma zakládají jednoleté kolonie s jedinou plodnou samicí a několika generacemi dělnic.
Přezimují pouze oplozené samice, které při oteplení na jaře opouštějí zimní úkryty a vyhledávají vhodné místo pro
založení nového hnízda. Ve zkoumaném území v roce 2018 náhodně vyhledávali vhodné květy poletující čmeláci
zemní (Bombus terrestris). Přezimující samice čmeláka zemního vyletují brzy na jaře, někdy již v březnu, mladé
samice a samci se objevují v polovině července. Hnízdí v zemi, často až 1,5 m hluboko, využívá zejména obydlí
hlodavců a krtků. Navštěvuje velké množství různých kvetoucích rostlin, často i daleko od hnízda. Obývá otevřená
stanoviště, okraje světlejších lesů, kulturní krajinu. V ČR je čmelák zemní všudypřítomný a je jedním z našich
nejhojnějších čmeláků bez vazby na přírodní kvalitu biotopu.

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky – bezobratlí (2017) jsou uvedeny Bombus magnus,
B. maxillosus, B. muscorum, B. veteranus (kriticky ohrožené druhy), B. norvegicus, B. ruderatus (druhy
ohrožené), B. confusus, B. distinguendus, B. humilis, B. pomorum, B. quadricolor, B. subterraneus, B. wufleni
(druhy zranitelné). Výskyt těchto jmenovaných druhů nepřichází na hodnoceném území a jeho okolí
v úvahu. Lze konstatovat, že na populace indikačně významných druhů čmeláků rodu Bombus (viz výše
uvedené druhy z Červeného seznamu) nebude mít realizace stavby žádný vliv.
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Obratlovci
Na lokalitě se nevyskytuje ze zvláště chráněných druhů obratlovců žádný druh s unikátním vztahem
k lokalitě. Ačkoliv byla zaznamenána poměrně velká druhová bohatost s druhy typickými jak pro lesní
biotopy (pěnkava obecná) a též fragmenty řídce zarostlých otevřených ploch (rehek domácí, konipas bílý,
stehlík obecný), potenciál území je neperspektivní. Bohatost druhů, podmíněná mozaikou zcela odlišných
prostředí iniciálních sukcesních stádií a sezónním zdrojem potravy – semen plevelů na rumištních místech.
Apus apus (rorýs obecný)
Druh zde nemá hnízdní vazbu, jen na přeletech; přítomnost je podmíněna pouze troficky, při pátrání po
potravě (aeroplankton).
Hirundo rustica (vlaštovka obecná)
Druh zde nemá hnízdní vazbu, jen na přeletech; přítomnost je podmíněna pouze troficky, při pátrání po
potravě (aeroplankton).
Lanius collurio (ťuhýk obecný)
Druh se vyskytuje v okrajové části hodnocené lokality, hnízdí mimo zkoumané území; lokalita (otevřené
plochy) může představovat potravní biotop pro vylétlá mláďata. Vzhledem k citlivosti druhu vůči rušení je
vymizení druhu z místa vysoce pravděpodobné.
Eptesicus serotinus (netopýr večerní)
Druh typicky vázaný na budovy, hlavně podstřeší a půdy; nelze vyloučit letní kolonii samic na stavbách
v okolí (mimo).
Myotis myotis (netopýr velký)
Kolonie se zde nemůže vyskytovat, protože zde nejsou žádné vhodné podmínky; zastiženi jen lovící jedinci.
Myotis mystacinus/brandtii (netopýr vousatý/Brandtův)
Zjištění jedinci lokalitu využívají jen jako potravní teritorium; je pravděpodobné, že byť ojediněle, vyhledává
úkryty v dutinách budov v okolí hodnocené lokality (mimo).
Myotis nattereri (netopýr řasnatý)
Zjištění jedinci lokalitu využívají pouze jako potravní teritorium.
Pipistrellus pipistrellus (netopýr hvízdavý)
Zjištění jedinci lokalitu využívají jen jako potravní teritorium; je pravděpodobné, že menší počet jedinců
tohoto druhu vyhledává úkryty ve škvírách a dutinách budov v okolí hodnocené lokality (mimo).
Shrnutí
Ve sledovaném území nebyly zjištěny druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS ani
druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS. Ve sledovaném území nebyl zjištěn žádný
druh komentovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin, žádný z bezobratlých živočichů a žádný
z obratlovců v kategoriích, které mají z hlediska druhové ochrany nějaký smysluplný význam.
Na lokalitě byl průzkumem zjištěn zvláště chráněný druh uvedený v Příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění ze skupiny bezobratlých živočichů – jeden druh čmeláka rodu Bombus (B. terrestris).
Vhodným a dostačujícím opatřením je načasování zemních prací v období výstavby na dobu jeho aktivity,
tedy na duben až září. Při splnění této navržené časové podmínky nedojde k porušení § 50 odst. 2 zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění a dále není potřeba přijímat žádná zvláštní managementová opatření.
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Plánovanou stavební činností a následným provozem záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného
vývoje dalších zaznamenaných zvláště chráněných druhů, neboť zjištění jedinci lokalitu využívají jen jako
potravní teritorium. Nedojde k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Po skončení výstavby bude sadovými úpravami vytvořeno dostatečné množství vhodných stanovišť, které
doplní existující biotopy v okolí.
Dřeviny (současný stav, ochranná opatření, kácení, náhradní výsadba a návrh krajinářských úprav)
Dendrologické posouzení lokality
Pro posuzovaný záměr byl proveden odborný průzkum: Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum (TERRA
FLORIDA v.o.s., 08/2019), Příloha 5 předkládané dokumentace) zaměřený na inventarizaci, zjištění stavu
zeleně a na její finanční ocenění.
Řešené území je silně pozměněnou plochou, s porosty převážně v okrajových částích. V rámci sídlení zeleně
města Berouna se jedná o okrajové plochy, přecházející do krajinné zeleně přirozených nebo částečně
pozměněných porostů.
Z hlediska životního prostředí jsou hodnotné porosty v severní části území (niva vodoteče), a východní části
(okraje lesů a lesní porosty), kde se nachází zapojené porosty převážně listnatých lesů, druhotně
pozměněných lidskou činností.
Dále jsou to skupiny primárně ruderálního charakteru, nyní druhotně se obnovující nastupujícími dřevinami
dlouhověkých dřevin, které V rámci krajinného obrazu je podstatná přítomnost velkých stromů, tvořících
lem vodoteče jako významného lineárního prvku, a hrana lesa, s charakteristickou skladbou dřevin
porostního okraje, navazující na stávající lesy. Tyto prvky jsou součástí charakteristického uspořádání krajiny
údolní nivy Berounky, s přechodem do kopcovité lesnaté krajiny Křivoklátska.
Další prostor pískovny jinak není díky své současné nepřístupnosti vnímán jako esteticky hodnotný, ani
krajinářsky významný, plocha je vnímána spíš jako součást urbánní krajiny. Určitou pozitivní hodnotou je
přítomnost starých ovocných dřevin v centrální části, které jsou spolu s výsadbami borovic téměř jedinou
známkou cíleného založení výsadeb. Jinak jsou stávající porosty převážně samovolně rostoucí, vzniklé
zavlečením náletových dřevin na neudržovaných místech. Lesní porost je primárně ovlivněný původním
hospodařením výsadbami borovic, nyní s nastupující přeměnou v listnatý les typu dubohabřiny.
V areálu se téměř nevyskytují solitérní dřeviny, kromě cílených výsadeb u vstupního objektu areálu. Dřeviny
jsou v různověkých skupinách, od senescentních stromů posledního věkového stadia po dorůstající mladé
jedince. V porostech je výrazněji bohatší stromové patro, v lesní části pak nejvyšší stromová etáž degraduje
– tvoří ji převážně borovice, které jsou nyní proschlé. Z porostních skupin jsou nejhodnotnější stromové
skupiny v lesním okraji, kde jsou zastoupeny různé druhy dlouhověkých listnatých druhů. I tyto porosty však
vykazují sníženou vitalitu díky nedostatku vody.
Na dřevinách je zřetelná absence péče, v žádném ze segmentů není cílená péče o porosty, a to ani v části
lesa. Stárnoucí dřeviny vykazují různé stupně poškození, především jde o celkové rozpady korun u vrb bílých
– Salix alba, které jsou doprovázené výskytem patogenů, velkých dutin v kmenech a degradací korun
s rozlomením velkých větví.
Součástí areálu nejsou stávající cesty (ty se nacházejí na jejím okraji, jedná se o silnici v severní části, a
vyšlapané pěšiny a cesty v lesním porostu).
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Z hlediska dlouhodobé perspektivy jednotlivých dřevin i porostů by bylo v rámci záměru možné vhodným
výběrem dřevin s jejich zapěstováním stávající porosty využít jako základu nového kompozičního
uspořádání krajinného návrhu.
Na řešeném území se nachází celkem 262 stromů, u kterých obvod kmene přesahuje 80 cm (měřený ve
výšce 130 cm nad zemí), nebo jsou součástí VKP (niva potoka v severní části území). Část stromů se nachází
mimo pozemek investora, do průzkumu jsou zařazeny z důvodu stanovení případné ochrany dřevin. Přehled
jednotlivých stromů je uveden v tabulce Dendrologického průzkumu (Příloha 5 předkládané dokumentace).
Na řešeném území se dále nachází celkem 17 027 m2 zapojených porostů dřevin (36 porostních a keřových
skupin), u kterých plocha porostu přesahuje 40 m2, nebo jsou součástí VKP (niva potoka). Pouze skupina
č. 17 nedosahuje plochy 40 m2.
Vypočtená cena dřevin na pozemku dle metodiky ČSOP je následující:
-

celková cena hodnocených stromů je 4 051 326,- Kč

-

celková cena hodnocených keřů a porostů je 6 290 393,- Kč

Celková hodnota všech dřevin je v součtu průměrná, odpovídá jejich zdravotnímu stavu a stupni vývoje, i
hodnotě stanoviště. V případě nových krajinářských úprav je vhodné zvážit zachování jedinců, u kterých
není odstranění nutné z hlediska kolize s výstavbou a jejich následné začlenění do navrhovaných výsadeb.
U skupin v údolní nivě a v lesním porostu je nutno s dřevinami zacházet především s ohledem na jejich
ekologickou hodnotu, a i na zhoršenou možnost náhradních výsadeb.
Ochranná opatření u ponechávaných dřevin
Ochranná opatření u jednotlivých ponechávaných stromů jsou navržena u pěti solitérních stromů (Salix alba
č. 4, Salix caprea č. 5, Pinus sylvestris – č. 28, 31 a 32 v dendrologickém průzkumu). Vlastní ochrana bude
provedena oplocením do výšky 2 m na hranici chráněného kořenového prostoru, tedy 1,5 m od okapového
okraje koruny.
Ostatní stromy jsou součástí skupin, nebo se jejich koruny alespoň dotýkají, takže je navržena ochrana
těchto dřevin v rámci ochrany plošné. Vzhledem k hodnotným porostům na okraji řešeného území je
navržena plošná ochrana u porostních skupin, o celkové rozloze 12 948 m2 – z toho bude přímo oplocená
část u skupin č. PO1 – PO3, o rozloze 1 060 m2, u skupin č. PO4 a 5 bude provedeno pouze liniové oplocení
ze strany stavby.
Navržené skupiny plošné ochrany stávajících dřevin jsou přehledně uvedeny v tabulce 2 předkládané
dokumentace v podkapitole ZOV - Kácení a ochrana stávající zeleně. Navržené ochranné plochy zahrnují jak
ponechávané porostní skupiny, tak jednotlivě měřené stromy, které se v porostech nacházejí.
Situování výše uvedených navržených skupin plošné ochrany stávajících dřevin je patrné z Přílohy 6 „Situace
ZOV“ předkládané dokumentace.
U zachovávaných stromů bude při terénních úpravách co nejvíce respektován terén v ploše kořenového
prostoru stromů a budou dodržena ochranná opatření u zachovávaných dřevin při provádění stavby podle
ČSN 83 9061 (DIN 18 920).
Vymezení po celém obvodu stavby na hranici porostů je nezbytné kvůli zamezení průjezdu stavební techniky
přes porosty. Ochrana se týká i všech dalších stromů, které se nacházejí na sousedních pozemcích, a mohly
by být ovlivněny stavbou, nebo prováděním terénních úprav při přípravách stavby.
Všechna pěstební opatření a výsadby by měla provádět odborná zahradnická/arboristická firma, nebo
odborně proškolený pracovník.
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Dřeviny navržené ke kácení a náhradní výsadba
Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která vstoupila
v platnost 15. 7. 2013 a byla naposledy novelizována k 1. 11. 2014. Prováděno bude podle Standardů péče
o přírodu a krajinu - Kácení stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).
Ke kácení je v zájmovém území celkem navrženo 186 stromů, vyžadujících povolení ke kácení. Z navržených
stromů jsou některé v kolizi se stavebním záměrem (kolize s výstavbou navržených budov, nebo jejich
přilehlých komunikací – výstavbou je na většině území pozměněna výška stávajícího terénu, což se týká i
výstavby obslužné komunikace). Velká část dřevin je velmi špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy
růstu a vývoje (především se jedná o velký počet borovic lesních, proschlých v minulých suchých létech).
S ohledem na velikosti stávajících stromů nelze uvažovat o jejich přesazení.
U keřů, keřových a porostních skupin je navrženo ke kácení celkem 6 576 m2 dřevin, ve 24 porostních
skupinách. Porosty jsou převážně stromové, pouze částečně (u dvou skupin) se jedná o keřové porosty.
Památkově chráněné stromy se na lokalitě nenachází, kácení se jich tedy nedotkne. Žádný z druhů není
zvláště chráněn ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Před zahájením přípravných prací bude nutné v předstihu podat žádost o povolení ke kácení (u stromů
s obvodem kmene ve výčetní výšce větší než 80 cm) v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., ve znění její novely
č. 222/2014 Sb., kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. K žádosti bude nutné připojit ocenění dřevina dokladovat způsob náhradních výsadeb.
Rovněž u zapojených porostů dřevin (kromě skupiny č. 17) je třeba si v případě kácení opatřit povolení ke
kácení dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. dle § 3 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění dalších prováděcích předpisů.
Kácení stávajících dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu. Může být prováděno v souběhu se
stavebními pracemi a terénními úpravami.
Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových
tvarů stromů se střední a větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic
lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
Krajinářský návrh/Sadové úpravy
Pro krajinářský návrh je podstatné především zapojení obytného souboru do okolní krajiny, se všemi
vazbami na místní přírodní podmínky a vztahy v území. Důležitá je ochrana hodnot místa a citlivost
k životnímu prostředí (především nakládání s dešťovou vodou, přírodní charakter výsadeb, a použití
místních materiálů – dřevo, místní kámen).
Základem je rozčlenění na typologicky odlišné prostory – centrální parková úprava, prostory mezi bytovými
domy, zelené ulice, parkovací místa, přírodní lemy lesního charakteru a potoční nivy, se strukturou
drobných veřejných prostranství.
Pro každé místo je také zvolen mírně odlišný charakter krajinářských úprav – odlišují se například svahy,
které jsou tvořeny volnými remízy s borovicemi a rozšiřujícím se lesem, okolí vody s přirozenějšími porosty
typu tvrdého luhu (vrby a olše). Prostory mezi rodinnými domy jsou charakterově podobné stávající okolní
zástavbě – jsou tedy doplněny ovocnými stromy (částečně v neplodných formách). Pro uliční profily jsou do
alejí vybrány odolné druhy, částečně okrasného charakteru, pomáhající vytvořit vlastní identitu každé ulici.
V parkových úpravách mezi bytovými domy tvoří stromy komponované skupiny, typově odlišné
od přírodních remízů v okrajích a svazích.
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Centrální parkový prostor je navržen jako pobytový, s přímým napojením na kavárnu a hřiště, pobytové
louky a stávající les. Prostředí mezi obytnými domy je tvořeno parkovými úpravami, bytovými domy malá
společná prostranství, pomáhající vytvořit dobrý vztah k místu. Obytný soubor je doplněn o drobné prvky
vybavenosti – navržen je dostatečný počet laviček, stolů, venkovní grily, drobné sportovní prvky, podstatná
je také kvalitní cestní síť. V parkově upravené části je navržen pravidelně kosený trávník, v přírodních
partiích budou květnaté louky.
V rámci obytného souboru je věnován velký prostor dětem - na hřištích i ve volné přírodě. Volbou,
rozmístěním i charakterem herních prvků je podporován přirozený pohyb, volná hra, kreativita a spolupráce
mezi dětmi. Hřiště využívají sklonu terénu, stínu pod stromy, přirozených zákoutí. Hřiště pro větší jsou
umístěna v centrální ploše parku, drobné herní prvky pro malé děti jsou rozmístěny volně v celé parkové
úpravě a umožňují zábavný pohyb po celém souboru.
Pro soukromé plochy zeleně je navržen jako základ pobytový trávník. Tím je vyřešena retence dešťových
vod. Zahrádky budou oploceny nízkým pletivem (cca 110 cm). Další úpravy budou ponechány na majitelích
pozemků. Zahrádky budou odcloněny venkovní linií opadavých keřů o výšce 150–200 cm, zahrádky
rodinných domů tvarovanými živými ploty z různých druhů (např. habr, meruzalka, ptačí zob).
Navržené terénní úpravy budou provedeny v rámci stavebních úprav v území – jedná se především a
modelaci terénu po stavbě objektů a komunikací, a vyrovnání terénu v návaznosti na horní hranu svahu
bývalé pískovny. Svahy s prudkým sklonem budou osázeny půdopokryvnými rostlinami, s přírodním
opatřením proti erozi (zpevnění svahu haťováním, plůtky a kokosovými rohožemi).
V návrhu je velké množství nových vegetačních prvků, které pomáhají vylepšovat mikroklima a stabilizovat
vodní režim. Jedná se především o stromy, keře, popínavé rostliny, dále květnaté louky a trávníky.
Na střechách objektů bytových domů jsou navrženy zelené střechy. Dešťová voda z budov bude jímána do
samostatných retenčních nádrží, ze které bude využívána pro závlahu. Dešťová voda z pozemních
komunikací bude svedena do podzemních zasakovacích bloků. Pro plochy parkování je navržena
zatravňovací propustná dlažba, umožňující vsak v místě. V místech, kde to terén umožňuje, bude část
dešťové vody svedena přímo do zeleně, kvůli zvýšení zásaku v místě. Průlehy jsou navrženy jako mělké,
vsakovací travnaté plochy.
Cestní síť vychází z nutnosti propojení s okolím, a navazuje na dopravní infrastrukturu. Největším přínosem
v místě je možnost propojení do okolí – návaznost na stávající lesní cesty i pěšiny. Každý bytový dům má
přímé napojení na stezku v lese. Zároveň se vytváří okružní pěší cesta areálem, téměř celá vedená po
měkkém povrchu, přírodou – vhodná ke každodenním procházkám, vycházkám s malými dětmi i venčení
psů. Pro pěší cesty je navržen v rovinách mlat, ve svazích dlažba, pro vedlejší cesty je zvolená štěpka. Schody
v přírodní části budou dřevěné. Sdílené komunikace a hlavní parkové cesty jsou v šířce 2,5 m, měkké pěší
cesty v šířce 1,5 m. Cesta mezi zahrádkami je navržena jako sdílená - pro pěší a cyklisty, s příležitostnou
obsluhou zahrádek, šířka komunikace je 2,5 m, provedení z mechanicky zpevněného kameniva (štěrkomlat)
šedé barvy, vhodné pro pojezd.
Na střechách objektů bytových domů jsou navrženy zelené střechy; střešní zeleň je další součástí strategie
využití dešťových vod, plochy na střechách pomáhají zadržet vodu v území, a znovu ji výparem vrací zpět a
tím přispívají k vylepšení mikroklimatu v území a stabilizaci vodního režimu. Budovy se zelenými střechami
se méně přehřívají, a zeleň pomáhá zachytávat škodlivé částice z ovzduší. Navrženy jsou převážně extenzivní
střešní zahrady na 70 % plochy bytových domů, celkem 3 742 m2 v tloušťce substrátu 15 cm. Dále se jedná
o plochy na garážích o rozloze 678 m2, kde je navržena intenzivní zeleň.

105/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výsadby jsou voleny v závislosti na místních podmínkách. Jedná se částečně o rostliny domácí nebo jejich
kultivary, v kombinaci s introdukovanými rostlinami, které mohou rozšířit dobu kvetení a oživit vnitřní
prostor obytného souboru výraznějším podzimním vybarvením listů.
Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů (stavební zbytky, znečištěná
půda atp.). Podklad bude rozrušen do hloubky nejméně 15 cm, rozrušení musí být stejnoměrné a musí
napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Na ploše navrhovaných vegetačních úprav
poničených stavbou na rostlém terénu bude vyměněna půda ve vrstvě 30 cm za kvalitní zahradnický substrát
(např. ornice: kompost: písek v poměru 1:1:1).
Pro zásyp stavební jámy bude použito dobře propustné podorničí (nesmí být jílovité) s pískem, štěrkem nebo
vhodným recyklátem v poměru 2:1. Vrstva substrátu na konstrukci bude mít různou výšku – pro extenzivní
střechy je navržen substrát o výšce cca 150 mm, pro trávníkové plochy je navrženo plošně min. 300 mm
substrátu, a v místech se stromy 900-1500 mm.
Stromy budou vysazovány v období cca 1/2 října do cca 1/2 dubna. Budou vysazovány s 50% výměnou
půdy, kotvením třemi kůly nebo s podzemním kotvením za bal. Po výsadbě budou stromy prohnojeny
hnojivem postupně uvolňujícím živiny, u alejových tvarů bude kmen chráněn nátěrem Arboflex a stromy
budou dostatečně zavlaženy.
Trávníky na rostlém terénu i konstrukcích budou zakládány výsevem na připravený urovnaný a prohnojený
povrch. Po výsevu trávníku bude plocha uválcována a dostatečně zavlažena.
U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. Povrch záhonů bude plošně urovnán,
prohnojen a odplevelen. Výsadba bude prováděna bez výměny půdy do připraveného záhonu s vylepšením
kompostem, případně aplikací tabletového hnojiva. Výsadby budou vysázeny dle výsadbových schémat, po
výsadbě budou ošetřeny a zality, a zamulčovány kamenivem frakce 4/8 nebo štěpkou. Popínavé rostliny
budou navedeny na oporu.
Stromy
V případě stromů se bude jednat o kmenné tvary s obvodem kmínku 16 – 18, 18 -20, pro alej a některé
solitéry ve velikostech 20 – 25 cm. Dále o vícekmenné solitéry ve výškách 125 – 150 – 250 - 300 cm. Pro
přírodě blízké prvky – jako jsou remízy a okolí potoka – je navržena strategie výsadeb v přirozené skladbě
porostního okraje lesa. Vysazované stromy budou malé, jen výpěstky pro krajinu – tj. špičáky. Všechny
vysazované stromy budou v I. třídě kvality a budou bez chorob a poškození. Všechny dřeviny budou dodány
se zemními baly nebo v kontejnerech.
Popínavé rostliny
Popínavé rostliny budou samopnoucí nebo s podporou, podle záměru – použití na zídkách, fasádách domů,
a na přístřešcích pro nádoby na odpad. Popínavé rostliny budou dodány v kontejnerech, o velikosti
minimálně 80 cm, vyvazované.
Podrosty
Podrosty budou použity jako náhrada trávníku, v místech s horším přístupem, a dále v kombinaci
s trvalkami, okrasnými trávami a cibulovinami, jako estetický prvek – např. před vstupem do domů. Jako
nejmenší podrostové dřeviny v okrajích jsou navrženy barvínek menší (Vinca minor) a tlustonitník klasnatý
(Pachysandra terminalis), doplněné budou domácími druhy bylin pro zplanění (například plicník lékařský,
jarmanka větší, kakost apod) a dalšími trvalkami a okrasnými trávami.
Keře budou dodány ve velikosti 15 -20 (typ Vinca minor), 40-50 cm (typ Lonicera pileata) až 100 – 150 cm
(solitéry), všechny budou kontejnerované, bez chorob a poškození v 1. třídě kvality. Podrosty budou
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vysazovány v množství 4 - 6 ks/m2, drobné podrosty až 12 ks/m2. Trvalky a okrasné trávy budou dodány
v kontejnerech.
C.2.12. Staré ekologické zátěže
Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) nejsou v blízkosti zájmového území záměru evidována
žádná kontaminovaná, potenciálně kontaminovaná místa, skládky či jiné zátěže.
Z historických důvodů využití lokality byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace (SG Geotechnika a.s., 07/2019) bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnul vrtné,
vzorkovací, laboratorní a vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění
zemin/odpadů.
Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na povrchu terénu ve
smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických
aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během
výstavby na lokalitě.
V případě navážek tedy platí, že pokud s nimi bude nakládáno jako s odpadem, lze je deponovat na skládce
ostatního odpadu, není nutné je odevzdávat na skládku nebezpečného odpadu.
Pro plánovaný záměr nebyla na základě výsledků průzkumu navrhována žádná sanace ve smyslu
rekultivačním; stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou významněji
kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné skládky.
C.2.13. Historický vývoj území, ochrana kulturních památek a archeologických nálezů
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění se nejedná o území ležící v památkové rezervaci,
v památkové zóně ani v ochranném pásmu památkové rezervace. V dotčeném území se nenacházejí žádné
kulturní památky či jiné stavby s památkovou ochranou.
Nejedná se ani o území s možnými archeologickými nálezy.
C.2.14. Obyvatelstvo
Záměr se nachází na území města Beroun, v k.ú. Beroun, lokalitě Pražské Předměstí.
Dle Českého statistického úřadu bylo ve městě Beroun k 1. 1. 2020 evidováno 19 641 obyvatel.

C.3.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ
NEPOVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby byly vytěžené
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prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému
zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Žádná z environmentálních charakteristik dotčeného území není natolik závažná, aby to znemožňovalo
realizaci záměru.
Mezi významné environmentální charakteristiky typické pro městské prostředí, které úzce souvisí se
zdravím obyvatelstva, patří zejména znečištění ovzduší a hluk.
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v posuzované lokalitě bylo použito pětiletých průměrů za
roky 2014-2018 ve čtvercové síti 1x1 km podle požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů. V jižní části zájmového území dle daných dat dochází k překračování
pouze limitu pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, ve zbývajícím území, která tvoří větší část
hodnoceného území, byl limit splněn. U ostatních sledovaných látek je imisní limit splněn.
Dle klimatických charakteristik území jsou na lokalitě standardní klimatické poměry bez klimatických
extrémů a přírodních katastrof. Ani do budoucna nejsou očekávány žádné extrémní klimatické změny
spojené s výraznými výkyvy teplot, sucha nebo naopak srážek, ačkoliv jejich výskyt nelze z hlediska
globálních změn klimatu vyloučit.
Akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna umístěním a vzdáleností
jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním zdrojům hluku – silničním komunikacím II/116
a II/118 a železniční dráze, po které je vedena trať č. 520E Beroun – Rakovník.
Dle ÚP města Beroun je funkční využití stavebního pozemku SM (smíšené městského typu) rozdělené do
několika lokalit. V největší ploše převažuje funkce P8c - smíšené využití území městského typu specifické, v
jižní části přechází do plochy 8a - bydlení individuální v rodinných domech, a dále do 8b - smíšené využití
území městského typu specifické – nízkopodlažní zástavba. Dle ÚP se v případě plochy P8c jedná o plochu
určenou k přestavbě s předpokládanou transformací do nové obytné čtvrtě. Cílem přestavby tohoto území
má být revitalizace a ozdravění městské čtvrtě a její kvalitní rozvoj.
Z historických důvodů využití lokality byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace (SG Geotechnika a.s., 07/2019) bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnul vrtné,
vzorkovací, laboratorní a vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění
zemin/odpadů. Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na
povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy
polycyklických aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin
dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
během výstavby na lokalitě.
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani určených
k plnění funkce lesa (PUPFL).
V zájmovém území nejsou v současném stavu v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrovány žádné
ložiska nerostných surovin, stavebních nerostných surovin či prognózní zdroje nerostných surovin, chráněná
ložisková území, dobývací prostory, poddolované území ani sesuvné území.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se pozemek z hlediska územního systému
ekologické stability (prvky ÚSES) nachází v ochranném pásmu stávající části funkčního nadregionálního
biokoridoru NRBK K55 „Týřov, Křivoklát - Karlštejn, Koda“, vedený v trase vodního toku Berounky
s břehovými porosty a místy i s trvalými travními porosty (V - osa vodní; č. 2) a po zalesněných svazích a
vrších severovýchodně města (MH - osa mezofilní hájová; č. 3). Ochranné pásmo nadregionálního
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biokoridoru K55 není v dokumentaci ÚSES přímo vyznačeno, vymezeno je v maximální šíři 2 km na každou
stranu osy NRBK, což v sobě zahrnuje rovněž zájmové území záměru.
Dle výkresu ÚSES platného ÚP města Beroun se v zájmovém území nachází funkční interakční prvek
definovaný v textové části ÚP města Beroun jako „pruh s rozptýlenou zelení u Cihelny“ korespondující
v platném ÚP s plochou ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru).
Údolní niva potoka v severní části řešeného území je v územní studii krajiny uvedena jako lokální biokoridor
(v ÚP města Beroun však tento lokální biokoridor není evidován), přičemž niva potoka je zároveň chráněna
jako významný krajinný prvek (VKP), dle § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb. Registrované VKP se v zájmovém území nevyskytují.
K dotčení památného stromu, zvláště chráněného území, přírodního parku ani jejich ochranného pásma
výstavbou záměru nedojde.
Podle databáze Ústředního seznamu ochrany přírody (NDOP) vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny
(AOPK ČR) nejsou v hodnoceném území evidovány žádné objekty ochrany přírody.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (viz kap. H
Přílohy) nemůže mít hodnocený záměr významný vliv, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry, na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast.
Území lze označit z velké části jako typický brownfield. Vegetační kryt je nepřírodní, tvoří jej jednak ruderální
vegetace s pestrou garniturou různých plevelných druhů včetně druhů expanzivně a invazně se šířících, tak
i plochy účelově zakládané dřevinné vegetace s funkcí především izolační. Značnou plochu zaujímá až
sporadická květena zpevněných ploch, rumišť, kolejiště. Charakteristické pro Brownfield's je kolonizace
nepoužívaných betonových ploch a artefaktů sukulentní a efemérní květenou přizpůsobenou extrémním
stanovištním podmínkám těchto míst. V nedávné době proběhlo odstraňování části dřevinné vegetace,
především náletů, na některých plochách však dochází k rychlému zmlazení.
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění se nejedná o území ležící v památkové rezervaci,
v památkové zóně ani v ochranném pásmu památkové rezervace. V dotčeném území se nenacházejí žádné
kulturní památky či jiné stavby s památkovou ochranou.
Nejedná se ani o území s možnými archeologickými nálezy.
Záměr je z velké části situován do území, které vykazuje znaky brownfieldu, bývalé pískovny. Realizace
záměru bude krokem ke zkvalitnění stávajícího nevyhovujícího využití části území Berouna – Závodí/Pražské
Předměstí.
Předpokládaný vývoj území v případě neprovedení záměru
V případě nerealizace záměru by území nebylo využíváno a zůstalo by pravděpodobně ve stavu stávajícím,
tj. nezastavěné, nevyužívané, odpojené od všech inženýrských sítí, oplocené a pro veřejnost neprůchodné.
Celé území je silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou štěrkopísků, tak následným zavážením
vytěžených prostorů. Demolice původních objektů v zájmovém území byly projednávány v předstihu
v samostatném správním řízení a v současné době se na pozemcích nacházejí pouze zpevněné plochy a suť
po již zdemolovaných budovách, případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIK MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

D.I.

D.I.1.

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, POUŽITÝCH
TECHNOLOGIÍ A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, KUMULACE
ZÁMĚRU S JINÝMI STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Sociálně ekonomické vlivy
Dotčené území vykazuje v plném rozsahu znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly
v minulosti provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby
byly vytěžené prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke
zpětnému zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů. Stavby budou užívány k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní
(u bytového domu H a bytového domu E). Součástí záměru je i související dopravní a technická
infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické infrastruktury.
Všechny objekty navrhované výstavby jsou novými stavbami, budou navrženy jako stavby trvalé. Objekty
bytových a rodinných domů budou napojeny na sítě technické infrastruktury: na vodovodní řad, kanalizaci,
plyn, elektro VN, slaboproudé vedení a teplovod. V prostoru budoucí stavby se nachází stávající trasa
plynovodu, kterou bude nutné přeložit do nové trasy.
Oznamovatel a investor stavby již od počátku přípravy revitalizace území komunikuje s orgány státní správy,
samosprávy i správci sítí. Projekt reaguje i na případné změny podmínek v území a aktuální potřeby města
a postupný rozvoj technické, dopravní infrastruktury i stav životního prostředí.
Demolice původních objektů v zájmovém území byly projednávány v předstihu v samostatném správním
řízení. Původní objekty skladového areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby,
vydaným Městským úřadem v Berouně, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30.
5. 2016, nabylo právních účinků dne 31. 5. 2016.
Vlivy na veřejné zdraví
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních rizik
pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu zatěžující.
Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu
na stavbu či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle tak může docházet i k vyššímu výskytu
pocitů rozmrzelosti místního obyvatelstva.
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K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na akustickou
situaci a znečištění ovzduší.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky Hlukové studie, které uvádějí
předpokládanou hlukovou zátěž ze související dopravy a ze stacionárních zdrojů záměru. Rozptylová studie
vyhodnocuje imisní příspěvky oxidu dusičitého, benzenu, prašného aerosolu frakce PM10 a PM2,5 a
benzo[a]pyrenu.
Na základě závěrů Hlukové a Rozptylové studie se významnější narušení faktorů pohody obyvatelstva
nepředpokládá.
Hodnocení zdravotních rizik vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik (Health
Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a
s využitím Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním
ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví je vypracováno v souladu s obecnými metodickými
postupy WHO a autorizačním návodem AN 15/04, verze 4 „Autorizační návod k hodnocení zdravotního
rizika expozice hluku“, vydaného SZÚ v roce 2017.
Postup hodnocení zdravotního rizika je sestaven ze čtyř navazujících kroků:
Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich vlastností se
zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může projevit.
V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.
Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému faktoru (látce
v ovzduší, hladině hluku apod.) a mírou rizika.
U hluku je situace specifická, neboť pro některé účinky hluku je obtížné hodnotit míru jejich zdravotní
závažnosti. Pro hluk jsou odvozeny prahové hodnoty hlukové expozice, nad kterými se začíná daný účinek
objevovat nebo se ukazuje být závislý na velikosti expozice. Hodnocené účinky mohou přitom být zdravotně
závažné (jako např. kardiovaskulární onemocnění) nebo jde o přirozeně se vyskytující efekty, jako je
obtěžování hlukem a rušení spánku, jejichž navýšení je považováno za potenciálně nepříznivé.
Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru s hranicemi organismu
a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat informaci, jakými cestami, v jaké míře a
v jakém množství je konkrétní populace vystavena působení hodnocené chemické látky, hluku apod.
U hlukové expozice se více uplatňují různé okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického
charakteru, které modifikují a spoluurčují výsledné zdravotní účinky působení hluku.
Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované populace na
základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní expoziční úrovně. Jedná se
o kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního rizika pro sledovanou populaci, tj. výčet všech
možných zdravotních poškození u sledované populace a uvedení pravděpodobnosti jejich vzniku. Je nutno
popsat všechny výchozí podmínky a fakta zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož i všechna
zjednodušení a nejistoty, které se zde promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno považovat
za potenciální, avšak dostatečně pravděpodobná pro populaci v zájmovém území.
U hluku je kvantitativní charakterizace zdravotních rizik možná v případě kontinuálního dlouhodobého
působení hluku z dopravy na větší počet obyvatel. Standardním výstupem je dle autorizačního návodu SZÚ
vycházejícího z aktuálních metodik WHO a Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), odhad procenta
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obyvatel, u kterých lze očekávat subjektivní pocity rušení spánku a výpočet atributivního rizika
kardiovaskulárních onemocnění.
Ovzduší
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie, která modeluje
imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
K hodnocení rizik akutních nepříznivých účinků slouží především krátkodobé koncentrace. Tyto koncentrace
však představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky
dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto
hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné
frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů. Celkově lze při
hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít konzervativní postup,
kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované okolní obytné zástavby a
neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy z představy nepřetržité
expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné zástavby.
Tabulka 29 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
Oxid dusičitý
Benzen
Suspendované částice PM10
Suspendované částice PM2,5
Benzo[a]pyren

Časový interval
1 rok
1 hod
1 rok
1 rok
1 den
1 rok
1 rok

Imisní limit
40 µg.m-3
200 µg.m-3
5 µg.m-3
40 µg.m-3
50 µg.m-3
20 µg.m-3
1 ng.m-3

Maximální
tolerovaný
počet překročení za rok
–
18
–
–
35
–
–

Výstavba
Posouzení vlivu stavební činnosti na imisní situaci v zájmovém území v rámci Rozptylové studie bylo
provedeno pro nejvíce náročnou etapu výstavby záměru, kterou je stavební etapa č. 2.
Výsledná emisní bilance částic PM10 a PM2.5 ze stavební činnosti byla stanovena na základě emisních faktorů,
uvažovaných podmínek na staveništi a předpokládané doby pracovního nasazení jednotlivých stavebních
strojů během jednotlivých fází hodnocené 2. etapy výstavby záměru.
Z analýzy výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav, který
předpokládá realizaci 2. etapy výstavby plánovaného záměru vyplynulo, že realizace výstavby záměru
nebude mít významný vliv na dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Vypočtené imisní
příspěvky ve vztahu k průměrným ročním koncentracím všech sledovaných znečišťujících látek budou velmi
málo významné až zanedbatelné. Z hlediska krátkodobých koncentrací může výstavba záměru dočasně
ovlivnit imisní situaci v blízkém okolí staveniště stavby (především v případě vypočtených hodnot příspěvku
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PM10). Proto byla ve studii navržena opatření zaměřená na snížení vlivu stavební činnosti na imisní zatížení
dotčeného území – viz kapitola D. IV. Dokumentace.
Provoz
V rozptylové studii jsou řešeny bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší související s provozem
posuzovaného záměru. Rozptylová studie vyhodnocuje výslednou imisní zátěž související s realizací záměru
pro rok 2025.
Rozptylová studie vyhodnocuje konkrétně imisní příspěvky oxidu dusičitého, benzenu, prašného aerosolu
frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Jedná se o reprezentativní imisní veličiny pro vyhodnocení vlivů
automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu
k imisním limitům, které určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé
znečišťující látky stanoveny Přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě
krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet
překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Z provedených modelových výpočtů pro výhledový stav k roku 2025 s realizovaným záměrem vyplývají
následující skutečnosti:
Oxid dusičitý
Nejvyšší hodnoty příspěvku průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého se u nejbližší obytné
zástavby zájmového území pohybují v rozmezí hodnot od 0,07 do 0,46 μg/m3, což představuje příspěvek
v úrovni do 1,1 % imisního limitu. Zohledníme-li úroveň znečištění ovzduší v hodnoceném území, budou
výsledné průměrné roční koncentrace NO2 dosahovat úrovně 17,1 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn
s dostatečnou rezervou.
Nejvyšší příspěvky maximálními hodinovými koncentracemi NO2 se u hodnocené zástavby pohybují
v rozmezí hodnot 2,6 až 15,8 μg/m3. Při zohlednění stávající úrovně znečištění budou očekávané maximální
hodinové koncentrace dosahovat hodnot 88,8 až 102,0 μg/m3, což znamená dodržení imisního limitu (200
μg/m3) pro NO2 zhruba o polovinu.
Suspendované částice PM10
Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM10 se u nejbližší obytné
zástavby pohybují v řádu 0,2 až 0,7 μg/m3 (zhruba 1,7 % imisního limitu). Očekávané výsledné roční
koncentrace PM10 budou dosahovat úrovně 25,0 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn s rezervou více
než 37 %.
Nejvyšší vypočtené hodnoty maximálních denních koncentrací PM10 se u hodnocené zástavby pohybují
v úrovni 1,9 až 4,3 μg/m3. Při zohlednění pozaďové úrovně znečištění budou očekávané nejvyšší denní
koncentrace PM10 dosahovat hodnot 41,4 až 45,4 μg/m3. Imisní limit pro denní koncentrace PM10 (50
μg/m3) bude v zájmovém území splněn.
Suspendované částice PM2,5
Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM2,5 se u dotčené zástavby
zájmového území pohybují v řádu 0,06 až 0,21 μg/m3 (tzn. do 1 % imisního limitu). Zohledníme-li úroveň
znečištění ovzduší v území, budou očekávané roční koncentrace PM2,5 dosahovat hodnoty 17,4 μg/m3.
Imisní limit 25 μg/m3 bude splněn.
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Benzen
Provoz navrhovaného záměru bude přispívat nejvyššími ročními koncentracemi benzenu v úrovni
do 0,05 μg/m3. U hodnocené zástavby zájmového území nebude docházet k překročení ročního imisního
limitu 5 μg/m3 pro benzen.
Benzo(a)pyren
Příspěvek průměrnými ročními koncentracemi benzo(a)pyrenu bude u hodnocené zástavby dosahovat
hodnot v řádu tisícin ng/m3 (do 0,5 % imisního limitu). Imisní limit pro benzo(a)pyren bude překročen v jižní
části hodnoceného území.
Shrnutí
U žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo ve fázi výstavby záměru ani ve výhledovém roce 2025
vypočteno vlivem provozu záměru překročení imisního limitu, a to ani u průměrných ročních, ani
u krátkodobých koncentrací.
Již ve výchozím stavu byl ovšem překročen imisní limit pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu, a to v jižní
části zájmového území. Ve zbývajícím území, které tvoří větší část hodnoceného území, byl limit pro roční
koncentraci benzo(a)pyrenu splněn.
Na základě výsledků rozptylové studie je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, nelze
v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
Hluk
Podkladem k následujícímu hodnocení byla Hluková studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing.
Pavel Balahura, listopad 2019) a Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu provozu dopravy záměru na
akustickou situaci v ul. Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec 2020).
Předmětem hlukové studie bylo posouzení a vyhodnocení vlivů provozu plánovaného záměru na akustickou
situaci v zájmovém území. Jednalo se zejména o vlivy změn intenzit dopravy na stávajících a navrhovaných
pozemních komunikacích a vliv venkovních stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech záměru.
Hodnocení vlivu záměru bylo zaměřeno na hlukovou situaci v nejbližších chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších právních předpisů.
Modelové výpočty zahrnovaly zhodnocení pro následující akustické situace v zájmovém území: počáteční
akustická situace v zájmovém území (rok 2019); výhledová akustická situace v zájmovém území bez záměru
v roce 2025; výhledová akustická situace v zájmovém území se záměrem v roce 2025 a stav provozu
samotného záměru v zájmovém území.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích představuje
hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace.
Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození
sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku.
Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví.
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Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí.
Počáteční akustická situace v zájmovém území je popsána v kap. C.2.1. Počáteční akustická situace
předkládané dokumentace.
Výstavba
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby. Jde tedy
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak svým
provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří převážně bodové zdroje
hluku.
Hluk vyvolaný stavebními pracemi záměru nebyl v rámci Hlukové studie samostatně hodnocen. Hluk
vyvolaný stavebními pracemi bude probíhat v časově omezené době a předpokládá se, že generované
akustické zatížení ve fázi výstavby bude pod hodnotou hygienického limitu hluku platného pro stavební
práce v pracovních dnech v době mezi 7:00 a 21:00 hod. Veškeré stavební práce budou probíhat výhradně
v tuto dobu. Výstavba záměru bude probíhat ve 4 etapách v rozmezí od roku 2021 do roku 2025.
Provoz
Doprava představuje pro daný záměr liniový zdroj hluku. Zdrojová a cílová doprava záměru včetně
dopravního řešení zájmového území je podrobně popsáno v kap. B.II.6. dokumentace Nároky na dopravní
a jinou infrastrukturu.
Mezi hlavní zdroje hluku záměru bude patřit venkovní vzduchotechnické a chladicí zařízení umístěné
na střechách a fasádách jednotlivých objektů navrhované obytné čtvrti.
Po realizaci plánovaného záměru se předpokládá mírný nárůst intenzit automobilové dopravy
na sledovaných komunikacích hodnoceného území. Na základě výsledků modelových výpočtů provedených
pro výhledovou akustickou situaci v roce 2025, která předpokládá realizaci plánovaného záměru, lze
konstatovat, že uvedení hodnoceného záměru do provozu nebude mít významný vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.
U chráněné zástavby umístěné v nejbližším okolí komunikace Lidická dojde vlivem realizace záměru
k nárůstu hluku v řádu do +0,3 dB ve dne a v řádu +0,1 dB v noci. Výsledná úroveň hlukové zátěže způsobené
dopravou na komunikacích II. třídy bude zde dosahovat hodnot 58,5 až 67,0 dB ve dne a hodnot 51,2 až
59,7 dB v noci. Příslušné hygienické limity hluku budou splněny.
U chráněné zástavby, která se nachází ve vzdáleném okolí hodnocených komunikací lze očekávat nárůst
hluku v řádu do +0,4 dB ve dne a noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB pro den/noc budou u této zástavby
splněny.
Výsledná úroveň hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích III. třídy (ulice Vojanova a
Slavašovská) se u stávající zástavby bude pohybovat v rozmezí hodnot 43,6 až 54,6 dB ve dne a hodnot 33,0
až 44,7 dB v noci. Uvažované hygienické limity hluku 55/45 dB pro den/noc budou splněny.
V chráněném venkovním prostoru staveb navrhovaného záměru budou hladiny hluku ze silniční dopravy na
komunikacích II. třídy dosahovat hodnot 40,7 až 51,5 dB ve dne a hodnot 33,5 až 44,3 dB v noci. Hygienické
limity hluku 60/50 dB budou splněny. Ekvivalentní hladiny hluku ze silniční dopravy na komunikacích
III. třídy budou dosahovat hodnot 38,2 až 52,5 dB ve dne a hodnot 28,5 až 43,9 dB v noci. Hygienické limity
hluku 55/45 dB budou dodrženy.
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Vliv stacionárních zdrojů hluku a vyvolané dopravy na účelových komunikacích záměru byl v rámci Hlukové
studie posouzen pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin provozu ve dne a jednu
nejhlučnější hodinu provozu v noci. Přitom se vycházelo z předpokladu, že během osmi nejhlučnějších hodin
provozu ve dne se do/z prostoru hodnoceného areálu uskuteční 50 % jízd vyvolané dopravy pro denní dobu
a během nejvíce zatížené hodiny v noci do/z hodnoceného areálu proběhne 100 % jízd vyvolané dopravy
pro noční dobu.
Z výsledků provedených výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že provoz stacionárních
zdrojů záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nebude představovat významnou hlukovou zátěž pro
okolní území. Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A budou dosahovat úrovně 18,9 až 39,9 dB
ve dne a úrovně 9,8 až 37,3 dB v noci. Modelovým výpočtem bylo prokázáno, že ekvivalentní hladiny hluku
vyvolaného provozem dopravy na účelových komunikacích (příjezdové komunikace jednotlivých objektů
záměru) a provozem technologického zařízení hodnocené obytné čtvrti nezpůsobí v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb zájmového území při zadaných akustických parametrech překročení
hygienických limitů hluku 50/40 dB pro den/noc.
Vlivem realizace záměru ve výhledovém roce 2025 nedojde k významnému zhoršení akustické situace
v chráněném venkovním prostoru okolních chráněných objektů.
Pro předkládanou dokumentaci byla vypracována Akustická studie - Stanovení požadavků na neprůzvučnost
obvodového pláště – vliv provozu střelnice (Greif-Akustika, s.r.o., září 2020; Příloha 2 dokumentace).
Předmětem této akustické studie bylo stanovit požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí
dle ČSN 73 0532, které jsou dotčené hlukem z provozu střelnice SBTS Městský klub Beroun, p.s. vzdálené
cca 100 m od nejbližšího bytového domu A, který se nachází v severovýchodním rohu lokality.
Výpočty bylo zjištěno, že hlukem z provozu střelnice jsou nejvíce exponované objekty bytových domů A, B,
C, D a T1. Jejich severní a východní fasády jsou exponovány hlukem okolo LAeq,8h ≈ 65 dB. Podrobně viz
Akustická studie.
V následující tabulce jsou uvedeny normové požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí.
Při splnění předpokladů vzatých do výpočtu Akustické studie a při dodržení požadované vzduchové
neprůzvučnosti obvodového pláště, budou splněny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních
prostorech staveb.
Normou požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R’w (vážená stavební neprůzvučnost) a vážená
(laboratorní) neprůzvučnost oken Rw
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Závěr
Posuzovaným záměrem dojde ke zlepšení sociálně ekonomických podmínek v území. Záměr nepředpokládá
negativní vliv na lidské zdraví.
D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na znečištění ovzduší
Za účelem posouzení vlivu záměru na znečištění ovzduší ve fázi výstavby i provozu záměru byly vypracovány
následující Rozptylové studie: Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, říjen 2019) a Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, srpen 2020) – viz Příloha 3 Dokumentace.
V Rozptylové studii (výstavba záměru) byly s cílem vyhodnocení vlivu výstavby navrhovaného záměru na
imisní situaci v zájmovém území vybrány následující znečišťující látky: oxid dusičitý (NO2), suspendované
částice velikostní frakce PM10 a PM2.5. Jedná se o znečišťující látky, které reprezentují hodnocené zdroje
znečišťování ovzduší související s realizací 2. etapy výstavby záměru. Imisní koncentrace byly vypočteny
podle schválené metodiky MŽP ČR pro zvolenou síť referenčních bodů, a to pro maximální hodinové
koncentrace NO2, pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a pro
průměrné roční koncentrace NO2, PM10 a PM2.5. Zjištěné hodnoty koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
byly získány výpočetním postupem na základě matematického výpočtu znečištění ovzduší v zájmovém
území. Modelové výpočty jsou prioritně zaměřeny na obytnou zástavbu, která se nachází v nejbližším okolí
hodnoceného záměru. Zjištěná imisní situace v řešeném území se ve vztahu k platným imisním limitům
stanoveným pro účel ochrany zdraví obyvatel posuzuje podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Předmětem rozptylové studie (provoz záměru) je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu plánovaného
záměru na úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území. Jedná se především o vliv spalovacích zdrojů
technologie výroby elektrické a tepelné energie pro soubor bytových domů, vliv vzduchotechnického
zařízení zajišťujícího větrání podzemních garáží bytových domů a dále o vliv vyvolané dopravy na pozemních
komunikacích zájmového území.
Hodnocené znečišťující látky a příslušné imisní limity
Studie hodnotí výsledky modelových výpočtů koncentrací oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic
velikostní frakce PM10 a PM2.5, benzenu a benzo(a)pyrenu pro výhledový rok 2025 se záměrem, včetně
imisních příspěvků jednotlivých znečisťujících látek samotného záměru v roce jeho zprovoznění.
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům (viz Tabulka 26 v předcházející
kap. D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví předkládané dokumentace), které určují přípustnou úroveň
znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Přílohou č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle
výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Referenční body
Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů, v jejímž středu se
posuzovaný záměr „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nachází, a která také pokrývá i jeho širší okolí. Plocha,
zahrnující hodnocené zdroje znečišťování, byla vyčleněna jako trojúhelníková síť bodů o rozměrech 1155 x
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1275 m (krok umístění bodů je 10 m). Modelové výpočty znečištění byly provedeny pro 16 875 referenčních
bodů.
V referenčních bodech pravidelné sítě byl proveden výpočet ve zvolené výšce 1,5 m nad terénem,
odpovídající přibližně výškové úrovni dýchací zóny člověka. Pro výpočet byl použit souřadný systém S-JTSK
(Křovákovo zobrazení).
Zvolená síť výpočtových bodů byla doplněna o dalších 15 referenčních bodů. Referenční body č. 1 až č. 8
prezentují stávající obytnou zástavbu situovanou v okolí plochy navrhovaného záměru. Referenční body č. 9
až č. 15 prezentují obytnou zástavbu vlastního záměru.
Metodika výpočtu
Výpočet emisí ze silniční dopravy v zájmovém území byl proveden pro oxidy dusíku (NOx), částice PM10 a
PM2,5 a pro benzo(a)pyren. Výpočet primárních emisí pro vybrané znečišťující látky byl proveden pomocí
výpočtového programu MEFA (verze 2013). Výpočet emisí částic PM10 a PM2,5 pocházejících z resuspenze,
tj. emise částic deponovaných na povrchu vozovky komunikací a znovu zvířených do ovzduší vlivem
turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem, byl proveden podle aktuální metodiky pro
výpočet emisí z resuspenze ze silniční dopravy (CENEST, s. r. o.).
Modelové výpočty znečištění ovzduší byly provedeny pomocí výpočtového programu SYMOS'97 (verze
2013), který umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a
liniových zdrojů znečišťování.
Vyhodnocení stávajícího stavu
Pro zhodnocení stávající imisní situace v zájmovém území byly použity výsledky sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší za předchozích 5 kalendářních let. Hodnoty průměrných koncentrací hlavních znečišťujících
látek v ovzduší zájmového území za období let 2014 až 2018 jsou přehledně uvedeny v kap. C.2.2. Klimatické
poměry/znečištění ovzduší předkládané dokumentace.
Jediné překročení imisního limitu představovaly roční koncentrace benzo(a)pyrenu v jižní části zájmového
území. Ve zbývajícím území, které tvoří větší část hodnoceného území, byl limit splněn. Během sledovaného
období se průměrné roční koncentrace B(a)P pohybovaly v rozmezí hodnot 0,9 až 1,1 ng/m3.
Pro doplnění informací o úrovni znečištění ovzduší v zájmové lokalitě byly také použity výsledky měření na
stanici imisního monitoringu ČHMÚ Beroun č. 1140 (kód SBERA), která se nachází jihozápadně od pozemků
plánovaného záměru ve vzdálenosti zhruba 2,5 km. Jedná se o dopravní stanici s automatizovaným měřicím
programem. Stanice je umístěna v městské obytné oblasti s obchodní a průmyslovou zástavbou a má
poloměr reprezentativnosti 0,5 až 4 km. Výsledky měření znečištění ovzduší na stanici Beroun jsou rovněž
uvedeny v kap. C.2.2. Klimatické poměry/znečištění ovzduší předkládané dokumentace.
Vyhodnocení - fáze výstavby
Emise v průběhu výstavby záměru budou proměnlivé a budou závislé na ročním období, meteorologických
podmínkách, druhu, množství a místě provádění prací, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků v jedné pracovní směně, organizaci práce i snaze vedení stavby znečištění co nejvíce omezit.
Všechny tyto parametry nebudou konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby záměru. Z uvedeného vyplývá, že predikce znečišťování z budoucího staveniště
je velmi obtížná, protože stavba bude probíhat po jednotlivých fázích výstavby a vnášení znečišťujících látek
do ovzduší se bude v čase i místě významně měnit.
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Posouzení vlivu stavební činnosti na imisní situaci v zájmovém území v rámci Rozptylové studie bylo
provedeno pro nejvíce náročnou etapu výstavby záměru, kterou je stavební etapa č. 2.
Výsledná emisní bilance částic PM10 a PM2.5 ze stavební činnosti byla stanovena na základě emisních faktorů,
uvažovaných podmínek na staveništi a předpokládané doby pracovního nasazení jednotlivých stavebních
strojů během jednotlivých fází hodnocené 2. etapy výstavby záměru.
Nákladní doprava zajišťující dovoz stavebních materiálů na staveniště a odvoz stavebních odpadů ze
staveniště bude vedena po následující dopravní trase: ulice Lidická – stávající obslužná komunikace na
severu plochy navrhovaného záměru – větev B – větev D – prostor staveniště.
Vypočtené imisní charakteristiky ve vybraných referenčních bodech a v celé modelované ploše jsou
prezentovány v tabulce č. 15 Rozptylové studie (posouzení výstavby). Uvedené hodnoty představují
kvantitativní vyjádření příspěvku uvažovaných zdrojů k celkové úrovni znečištění ovzduší v zájmovém
území. Vyhodnocení celkové imisní situace je dáváno do souvislosti s průměrnými koncentracemi
znečišťujících látek v dotčeném území za předchozích 5 kalendářních let (roky 2014 až 2018), které byly
zjištěny z výsledků sledování a vyhodnocování úrovně znečištění ovzduší na stanicích imisního monitoringu.
Z analýzy výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav, který
předpokládá realizaci 2. etapy výstavby plánovaného záměru vyplynulo, že realizace výstavby záměru
nebude mít významný vliv na dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Vypočtené imisní
příspěvky ve vztahu k průměrným ročním koncentracím všech sledovaných znečišťujících látek budou velmi
málo významné až zanedbatelné. Z hlediska krátkodobých koncentrací může výstavba záměru dočasně
ovlivnit imisní situaci v blízkém okolí staveniště stavby (především v případě vypočtených hodnot příspěvku
PM10). Proto byla ve studii navržena opatření zaměřená na snížení vlivu stavební činnosti na imisní zatížení
dotčeného území.
Konkrétně z analýzy výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro 2. etapu fáze
výstavby vyplynuly následující závěry.
Oxid dusičitý
Nejvyšší hodnoty příspěvku průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého se u nejbližší obytné
zástavby zájmového území pohybují v rozmezí hodnot od 0,22 do 1,29 μg/m3, což představuje příspěvek
v úrovni do 3,3 % imisního limitu. Zohledníme-li úroveň znečištění ovzduší v hodnoceném území, budou
výsledné průměrné roční koncentrace NO2 dosahovat úrovně 17,9 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn
s dostatečnou rezervou. Nejvyšší příspěvky maximálními hodinovými koncentracemi NO2 se u hodnocené
zástavby budou pohybovat v rozmezí hodnot 13,1 až 38,3 μg/m3. V případě maximálních krátkodobých
koncentrací nelze samotné příspěvky přímo sčítat s výchozími hodnotami znečištění ovzduší v území
(vypočtené hodnoty představují výskyt teoreticky nejhorších emisních a rozptylových podmínek).
S ohledem na stávající úroveň znečištění v hodnoceném území lze důvodně předpokládat splnění imisního
limitu 200 μg/m3 stanoveného pro maximální hodinové koncentrace pro oxid dusičitý.
Suspendované částice PM10
Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM10 se u nejbližší obytné
zástavby pohybují v řádu 0,22 až 0,8 μg/m3 (zhruba 2 % imisního limitu). Očekávané výsledné roční
koncentrace PM10 budou dosahovat úrovně 24,1 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn s rezervou
zhruba 40 %. Nejvyšší vypočtené hodnoty maximálních denních koncentrací PM10 se u hodnocené zástavby
budou pohybovat v úrovni 11,0 až 28,1 μg/m3. Zjištěné hodnoty nelze přímo porovnávat s hodnotou
imisního limitu (pro splnění limitu je rozhodující počet překročení limitní hodnoty během roku; tolerováno
je 35 případů překročení za rok, což odpovídá 9,6 % roční doby). Doplňujícími výpočty bylo zjištěno, že
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v místě, kde byla vypočtena nejvyšší denní koncentrace PM10, dojde k jejímu výskytu pouze jednou za rok.
Denní koncentrace převyšující hodnotu 9 μg/m3 lze zde očekávat pouze 5-krát za rok. Překročení imisního
limitu (tj. více než 35 případů za rok) je z tohoto důvodu velmi málo pravděpodobné. Přesto je nutno
konstatovat, že vypočtená hodnota příspěvku není nízká, proto je třeba důsledně realizovat organizační
opatření zaměřená na snížení vlivu stavby na úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území (viz kapitola D.IV.
Dokumentace).
Suspendované částice PM2,5
Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM2,5 se u dotčené zástavby
zájmového území pohybují v řádu 0,04 až 0,14 μg/m3 (tzn. do 1% imisního limitu). Zohledníme-li úroveň
znečištění ovzduší v území, budou očekávané roční koncentrace PM2,5 dosahovat hodnoty 17,3 μg/m3.
Imisní limit 25 μg/m3 bude splněn.
Opatření pro omezení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší a na obyvatele žijící v okolí plánované stavby
jsou souhrnně uvedeny v kapitole D.IV. předkládané Dokumentace. Plnění těchto doporučení zaručí
minimalizaci imisních příspěvků v průběhu stavebních prací.
Vyhodnocení - fáze provozu
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro výhledový stav v roce 2025, který
předpokládá provoz plánovaného záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“, jsou přehledně tabulkově
prezentovány v kapitole 4.3 Rozptylové studie (Příloha 3 dokumentace). Z analýzy výsledků modelových
výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav v roce 2025, který předpokládá realizaci
plánovaného záměru, vyplývají následující závěry:
- Nejvyšší příspěvky ročních koncentrací suspendovaných částic PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu byly
vypočteny v oblasti napojení stávající obslužné komunikace umístěné severně od areálu záměru na
křižovatku silnic II/116 a II/118 a dále podél obslužných komunikací navrhované obytné čtvrti, po kterých
bude vedena autobusová doprava (jde o úseky komunikací označené písmeny A1, A2, větev B, D1, D2 a V2).
Nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 byly vypočteny ve východní části pozemků záměru a dále v oblasti
hromadného parkoviště na západní straně větve B.
- Nejvyšší hodnoty příspěvku průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého se u nejbližší obytné
zástavby zájmového území pohybují v rozmezí hodnot od 0,07 do 0,46 μg/m3, což představuje příspěvek
v úrovni do 1,1 % imisního limitu. Zohledníme-li úroveň znečištění ovzduší v hodnoceném území, budou
výsledné průměrné roční koncentrace NO2 dosahovat úrovně 17,1 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn
s dostatečnou rezervou. Nejvyšší příspěvky maximálními hodinovými koncentracemi NO2 se u hodnocené
zástavby pohybují v rozmezí hodnot 2,6 až 15,8 μg/m3. Při zohlednění stávající úrovně znečištění budou
očekávané maximální hodinové koncentrace dosahovat hodnot 88,8 až 102,0 μg/m3, což znamená dodržení
imisního limitu (200 μg/m3) pro NO2 zhruba o polovinu.
- Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM10 se u nejbližší obytné
zástavby pohybují v řádu 0,2 až 0,7 μg/m3 (zhruba 1,7 % imisního limitu). Očekávané výsledné roční
koncentrace PM10 budou dosahovat úrovně 25,0 μg/m3. Imisní limit 40 μg/m3 bude splněn z rezervou více
než 37 %. Nejvyšší vypočtené hodnoty maximálních denních koncentrací PM10 se u hodnocené zástavby
pohybují v úrovni 1,9 až 4,3 μg/m3. Při zohlednění pozaďové úrovně znečištění budou očekávané nejvyšší
denní koncentrace PM10 dosahovat hodnot 41,4 až 45,4 μg/m3. Imisní limit pro denní koncentrace PM10
(50 μg/m3) bude v zájmovém území splněn.
- Nejvyšší příspěvky průměrnými ročními koncentracemi suspendovaných částic PM2,5 se u dotčené
zástavby zájmového území pohybují v řádu 0,06 až 0,21 μg/m3 (tzn. do 1% imisního limitu). Zohledníme-li
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úroveň znečištění ovzduší v území, budou očekávané roční koncentrace PM2,5 dosahovat hodnoty
17,4 μg/m3. Imisní limit 25 μg/m3 bude splněn.
- Provoz navrhovaného záměru bude přispívat nejvyššími ročními koncentracemi benzenu v úrovni do
0,05 μg/m3. U hodnocené zástavby zájmového území nebude docházet k překročení ročního imisního limitu
5 μg/m3 pro benzen.
- Příspěvek průměrnými ročními koncentracemi benzo(a)pyrenu bude u hodnocené zástavby dosahovat
hodnot v řádu tisícin ng/m3 (do 0,5 % imisního limitu). Imisní limit pro benzo(a)pyren je již v současném
stavu překročen v jižní části hodnoceného území.
Pro předmětný záměr není nutné na základě výše uvedených skutečností a dle zákona č. 201/2012 Sb.
navrhovat žádná kompenzační opatření.
Vlivy na klima
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít významný dopad na klima širšího okolí
posuzovaného záměru. Ve stávajícím stavu je většina území zastavěna nebo tvořena zpevněnými plochami.
Pouze část pozemku je pokryta vegetací a stromy (viz popis mapování dřevin v kap. C.2.11. dokumentace).
Strategie ochrany klimatu (mitigační strategie) si kladou za cíl zmírnění příčin zesilování přirozeného
skleníkového efektu atmosféry, a to především snižováním emisí skleníkových plynů. Současně je však
nutno se nadcházejícím dopadům změny klimatu postupně přizpůsobovat, k tomuto účelu směřují strategie
adaptační.
Vztah hodnoceného záměru k redukčním cílům a opatřením mitigačních strategií by mohl být celkově
hodnocen spíše jako mírně negativní, což je dáno zejména skutečností, že se jedná o novostavbu a je tedy
třeba počítat s nárůstem odběru elektrické energie.
Ve vztahu k adaptačním opatřením a specifickým cílům lze celkově záměr hodnotit spíše pozitivně.
Důvodem je zejména soulad s opatřeními směřujícími k rozvoji zeleně, zvýšení kvality a dostupnosti ploch
zeleně, výsadbám dřevin, využití vertikální zeleně atd. V tomto hodnocení se uplatňuje rozšíření
vegetačních ploch vč. podstatného navýšení počtu stromů, zvýšení kvality a dostupnosti zeleně a snížení
povrchového odtoku dešťové vody. Nový záměr nepředpokládá větší podíl nepropustných ploch oproti
současnému stavu, navíc je počítáno s retenčními a akumulačními nádržemi, které budou celkový odtok
regulovat a zároveň zmenšovat opětovným využitím zachycené vody k zálivce vegetace.
Z hlediska vlivu záměru na lokální klimatické podmínky lze uvést pozitivní vlivy, které souvisí zejména
s plánovanými vegetačními úpravami.
V návrhu projektu je velké množství nových vegetačních prvků, které pomáhají vylepšovat mikroklima a
stabilizovat vodní režim. Jedná se především o stromy, keře, popínavé rostliny, dále květnaté louky a
trávníky.
Při výstavbě záměru bude veškerá pokácená zeleň (celkem 186 stromů) kompenzována náhradními
výsadbami v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových tvarů stromů se střední a větší korunou, 168
ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových
stromů v ulicích.
Na střechách objektů bytových domů jsou navrženy zelené střechy; střešní zeleň je další součástí strategie
využití dešťových vod, plochy na střechách pomáhají zadržet vodu v území, a znovu ji výparem vrací zpět a
tím přispívají k vylepšení mikroklimatu v území a stabilizaci vodního režimu. Budovy se zelenými střechami
se méně přehřívají, a zeleň pomáhá zachytávat škodlivé částice z ovzduší. Navrženy jsou převážně extenzivní
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střešní zahrady na 70 % plochy bytových domů, celkem 3 742 m2 v tloušťce substrátu 15 cm. Dále se jedná
o plochy na garážích o rozloze 678 m2, kde je navržena intenzivní zeleň.
Dešťová voda z budov bude jímána do samostatných retenčních nádrží, ze které bude využívána
pro závlahu. Dešťová voda z pozemních komunikací bude svedena do podzemních zasakovacích bloků.
Pro plochy parkování je navržena zatravňovací propustná dlažba, umožňující vsak v místě. V místech, kde
to terén umožňuje, bude část dešťové vody svedena přímo do zeleně, kvůli zvýšení zásaku v místě. Průlehy
jsou navrženy jako mělké, vsakovací travnaté plochy.
Výše uvedenými opatřeními dále dojde ke snížení celkového vyzařování povrchu, a tím i k pozitivnímu vlivu
na efekt tepelného ostrova města. Souběžným efektem je zvýšení vlhkosti vzduchu díky odparu
z vegetačních ploch a snížení prašnosti.
Z hlediska odolnosti a zranitelnosti záměru vůči rizikům spojeným se změnou klimatu se jako nejcitlivější
součást projektu jeví plánovaná výsadba vegetace, která může být ohrožena zejména déletrvajícím suchem,
případně různými výkyvy meteorologických podmínek (teplota, vítr, srážky).
Součástí předkládaného záměru jsou následující opatření, která budou zlepšovat mikroklimatické podmínky
širšího okolí posuzovaného záměru (tato opatření na ochranu klimatu jsou rovněž uvedena souhrnně v kap.
D.IV. dokumentace):


Výsadba řady dřevin a další zeleně na střechách jednotlivých objektů a podél komunikací pro zmírnění
dopadu klimatické změny.



Zavlažování sadových úprav záměru v období sucha a horka dešťovou vodou akumulovanou
v akumulačních nádržích. Tím dojde k ochlazování území a zmírnění dopadu klimatické změny.



Doporučuje se prověřit v dalším stupni projektu kapacitu akumulačních nádrží a v případě potřeby ji
upravit tak, aby tyto nádrže byly schopny pokrýt potřebu zálivky i pro delší suché období. Na druhé
straně je nutno do budoucna počítat i s výskytem výraznějších srážkových extrémů (přívalové deště),
kapacitu nádrží je proto vhodné prověřit i s ohledem na tento aspekt.

Závěr
Záměr lze z hlediska vlivů na znečištění ovzduší a klima považovat za akceptovatelný. Při přípravě i provozu
záměru budou dodržována opatření uvedená v kap. D.IV předkládané dokumentace.
D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vliv na hlukovou situaci
Podkladem k následujícímu hodnocení byla Hluková studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing.
Pavel Balahura, listopad 2019) a Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu provozu dopravy záměru na
akustickou situaci v ul. Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec 2020) – viz Příloha 2
předkládané Dokumentace.
Předmětem hlukové studie bylo posouzení a vyhodnocení vlivů provozu plánovaného záměru na akustickou
situaci v zájmovém území. Jednalo se zejména o vlivy změn intenzit dopravy na stávajících a navrhovaných
pozemních komunikacích a vliv venkovních stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech záměru.
Hodnocení vlivu záměru bylo zaměřeno na hlukovou situaci v nejbližších chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
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zdraví, v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hluku) v chráněných venkovních prostorech staveb zájmového
území byly vypočteny v 15 referenčních výpočtových bodech umístěných ve vzdálenosti 2 m před fasádami
vybraných objektů. Referenční výpočtové body č. 1 až č. 8 reflektují akustickou situaci v chráněném
venkovním prostoru stávajících staveb zájmového území. Výpočtové body č. 9 až č. 15 popisují akustickou
situaci v chráněném venkovním prostoru staveb navrhovaného záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“.
Počáteční akustická situace v zájmovém území je popsána v kap. C.2.1. Počáteční akustická situace
dokumentace.
Modelové výpočty zahrnovaly zhodnocení pro následující akustické situace v zájmovém území:
o
o
o
o

počáteční akustická situace v zájmovém území (rok 2019);
výhledová akustická situace v zájmovém území bez záměru v roce 2025;
výhledová akustická situace v zájmovém území se záměrem v roce 2025;
stav provozu samotného záměru v zájmovém území.

Stanovené limity hluku
Pro chráněný venkovní prostor staveb, které se nacházejí v blízkém okolí komunikace Lidická (silnice II/118
a II/116) a jsou významně ovlivněny hlukem ze silniční dopravy na této komunikaci, jsou uvažovány
následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro starou hlukovou zátěž

k = +20 dB(A),

korekce pro noční období

k = -10 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
pro den LAeq,16h = 70 dB(A),

pro noc LAeq,8h = 60 dB(A).

Pro chráněný venkovní prostor staveb, které se nacházejí ve vzdáleném okolí komunikace Lidická (jde
především o zástavbu navrhovaného záměru) a jsou ovlivněny hlukem z dopravy na této komunikaci, jsou
uvažovány následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro okolí komunikace II. třídy

k = +10 dB(A),

korekce pro noční období

k = -10 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
pro den LAeq,16h = 60 dB(A),

pro noc LAeq,8h = 50 dB(A).

Pro chráněný venkovní prostor staveb, které se nacházejí v okolí místních komunikací III. třídy (stávající
komunikace Vojanova a budoucí komunikace plánovaného záměru) a jsou ovlivněny hlukem z dopravy na
těchto komunikacích, jsou uvažovány následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro okolí komunikace III. třídy

k = +5 dB(A),

korekce pro noční období

k = -10 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
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pro den LAeq,16h = 55 dB(A),

pro noc LAeq,8h = 45 dB(A).

Pro chráněný venkovní prostor staveb umístěných v ochranném pásmu železniční dráhy jsou uvažovány
následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro okolí železniční dráhy

k = +10 dB(A),

korekce pro noční období

k = -5 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
pro den LAeq,16h = 60 dB(A),

pro noc LAeq,8h = 55 dB(A).

Pro chráněný venkovní prostor staveb (mimo pásmo železniční dráhy), který je ovlivněn hlukem z vlakové
dopravy, jsou uvažovány následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro okolí železniční dráhy

k = +5 dB(A),

korekce pro noční období

k = -5 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
pro den LAeq,16h = 55 dB(A),

pro noc LAeq,8h = 50 dB(A).

Pro chráněný venkovní prostor staveb zájmového území, který je ovlivňován hlukem z technologických
zdrojů a z dopravy na účelových komunikacích záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“, jsou uvažovány
následující hygienické limity hluku:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro noční období

k = -10 dB(A).

Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku:
pro den LAeq,8h = 50 dB(A),

pro noc LAeq,1h = 40 dB(A).

Pro zjištění hlukové situace v zájmovém území v letech 2000 a 2019 byly použity údaje o intenzitách
automobilové dopravy na hlavních pozemních komunikacích zájmového území. Na základě porovnání
ekvivalentních hladin akustického tlaku A vypočtených pro provoz dopravy na komunikacích zájmového
území lze učinit následující závěry:
- v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných v nejbližším okolí komunikace Lidická (ref. výp. body
č. 1 a č. 6) byly již v roce 2000 překročeny hygienické limity hluku 60/50 dB pro den/noc stanovené pro
provoz dopravy na silnicích II. třídy. Výjimku tvoří pouze 1.NP bytového domu č.p. 785 v Lidické ulici, který
se nachází západně od křižovatky silnic II/116 a II/118 (ref. výp. body č. 5 a č. 6), kde v denní době byl
hygienický limit hluku splněn. Původní hluková zátěž předmětné zástavby dosahovala úrovně 57,9 až
66,1 dB ve dne a úrovně 51,0 až 59,2 dB v noci;
- u hodnocené zástavby zájmového území nedošlo oproti roku 2000 ke změně akustické situace o více než
±2 dB. Zjištěná změna hladin hluku oproti roku 2000 se pohybuje v rozmezí od -0,2 dB (pokles hluku)
do +0,2 dB (nárůst hluku) ve dne a v úrovni do -0,4 dB v noci. Z tohoto důvodu lze pro tuto zástavbu použít
hygienické limity hluku 70/60 dB s korekcí na starou hlukovou zátěž.
Liniové zdroje hluku
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Doprava představuje pro daný záměr liniový zdroj hluku. Zdrojová a cílová doprava záměru včetně
dopravního řešení zájmového území je podrobně popsáno v kap. B.II.6. Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu dokumentace.
Údaje o intenzitách silniční dopravy na komunikacích zájmového území byly stanoveny společností PPU
spol. s r.o. pro roky 2019 a 2025 (Příloha 1 předkládané dokumentace).
Stacionární zdroje hluku
Mezi hlavní zdroje hluku záměru bude patřit venkovní vzduchotechnické a chladicí zařízení umístěné na
střechách a fasádách jednotlivých objektů navrhované obytné čtvrti. Typ, akustické parametry a umístění
stacionárních zdrojů hluku záměru jsou navrženy tak, aby u nejbližší chráněné zástavby zájmového území
byly dodrženy hygienické limity hluku 50/40 dB pro den a noc.
Charakteristika stacionárních (technologických) zdrojů hluku uvažovaných v modelových výpočtech je
uvedena v tabulce č. 13 Hlukové studie (Příloha 2 Dokumentace).
Umístění uvažovaných zdrojů hluku je znázorněno na obrázku č. 2 Hlukové studie (Příloha 2 dokumentace).
Výhledová akustická situace v roce 2025 bez realizace záměru
Na základě analýzy výsledků modelových výpočtů pro výhledový stav, který nepředpokládá realizaci
plánovaného záměru v roce 2025, lze konstatovat, že v hodnoceném území dojde k nepatrné změně
akustické situace. U dotčené zástavby lze sledovat mírný nárůst hluku ze silniční dopravy, který se bude
pohybovat v úrovni do +0,4 dB ve dne a noci. Tento nárůst neovlivní plnění příslušných hygienických limitů
hluku v zájmovém území.
V hodnocené lokalitě dojde k poklesu hluku způsobeného provozem vlakové dopravy na trati č. 520E
Beroun – Rakovník, a to v řádu do -2,8 dB ve dne a noci. Tento pokles je zdůvodněn plánovaným snížením
intenzity osobních a nákladních vlaků a zlepšením hlukových emisních parametrů osobních vlaků
provozovaných na sledované trati.
Výhledová akustická situace v roce 2025 po realizaci záměru
Po realizaci plánovaného záměru se předpokládá mírný nárůst intenzit automobilové dopravy na
sledovaných komunikacích hodnoceného území. Na základě výsledků modelových výpočtů provedených
pro výhledovou akustickou situaci v roce 2025, která předpokládá realizaci plánovaného záměru, lze
konstatovat následující závěry:
- uvedení hodnoceného záměru do provozu nebude mít významný vliv na akustickou situaci v zájmovém
území. U chráněné zástavby umístěné v nejbližším okolí komunikace Lidická (ref. výp. body č. 1 až č. 6) dojde
vlivem realizace záměru k nárůstu hluku v řádu do +0,3 dB ve dne a v řádu +0,1 dB v noci. Výsledná úroveň
hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích II. třídy bude zde dosahovat hodnot 58,5 až 67,0 dB
ve dne a hodnot 51,2 až 59,7 dB v noci. Příslušné hygienické limity hluku budou splněny (pro tuto zástavbu
jsou uvažovány limity hluku 70/60 dB pro den/noc a pro nižší nadzemní podlaží bytového domu situovaného
v blízkosti křižovatky silnic II/116 a II/118 jsou uvažovány standardní limity hluku 60/50 dB pro den/noc).
U chráněné zástavby, která se nachází ve vzdáleném okolí hodnocených komunikací (výp. body č. 7 a č. 8),
lze očekávat nárůst hluku v řádu do +0,4 dB ve dne a noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB pro den/noc
budou u této zástavby splněny;
- výsledná úroveň hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích III. třídy (ulice Vojanova a
Slavašovská) se u stávající zástavby bude pohybovat v rozmezí hodnot 43,6 až 54,6 dB ve dne a hodnot 33,0
až 44,7 dB v noci. Uvažované hygienické limity hluku 55/45 dB pro den/noc budou splněny;
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- výsledná úroveň hluku z provozu vlakové dopravy na trati č. 520E bude u hodnocených staveb zájmového
území dosahovat hodnot 36,9 až 51,5 dB ve dne a hodnot 33,2 až 48,0 dB v noci. Uvažované hygienické
limity hluku 60/55 dB pro den/noc stanovené pro zástavbu umístěnou v ochranném pásmu dráhy budou
splněny;
- v chráněném venkovním prostoru staveb navrhovaného záměru budou hladiny hluku ze silniční dopravy
na komunikacích II. třídy dosahovat hodnot 40,7 až 51,5 dB ve dne a hodnot 33,5 až 44,3 dB v noci.
Hygienické limity hluku 60/50 dB budou splněny. Ekvivalentní hladiny hluku ze silniční dopravy na
komunikacích III. třídy budou dosahovat hodnot 38,2 až 52,5 dB ve dne a hodnot 28,5 až 43,9 dB v noci.
Hygienické limity hluku 55/45 dB budou dodrženy. Hluková zátěž způsobená provozem vlakové dopravy
bude u budoucí zástavby navrhovaného záměru dosahovat hodnot 29,7 až 45,6 dB ve dne a hodnot 26,0 až
42,1 dB v noci. Hygienické limity hluku 55/50 dB pro stavby umístěné mimo ochranné pásmo dráhy budou
splněny.
Provoz samotného záměru
Vliv stacionárních zdrojů hluku a vyvolané dopravy na účelových komunikacích záměru byl v rámci Hlukové
studie posouzen pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin provozu ve dne a jednu
nejhlučnější hodinu provozu v noci. Přitom se vycházelo z předpokladu, že během osmi nejhlučnějších hodin
provozu ve dne se do/z prostoru hodnoceného areálu uskuteční 50 % jízd vyvolané dopravy pro denní dobu
a během nejvíce zatížené hodiny v noci do/z hodnoceného areálu proběhne 100 % jízd vyvolané dopravy
pro noční dobu.
Z výsledků provedených výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že provoz stacionárních
zdrojů záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nebude představovat významnou hlukovou zátěž pro
okolní území. Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A budou dosahovat úrovně 18,9 až 39,9 dB
ve dne a úrovně 9,8 až 37,3 dB v noci. Modelovým výpočtem bylo prokázáno, že ekvivalentní hladiny hluku
vyvolaného provozem dopravy na účelových komunikacích (příjezdové komunikace jednotlivých objektů
záměru) a provozem technologického zařízení hodnocené obytné čtvrti nezpůsobí v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb zájmového území při zadaných akustických parametrech překročení
hygienických limitů hluku 50/40 dB pro den/noc.
Protihluková opatření a doporučení
1.

Technologické zdroje hluku (vzduchotechnická a chladící zařízení) je třeba umístit tak, aby přívod
čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu byly orientovány směrem od nejbližší chráněné
zástavby.

2.

Realizace protihlukové zástěny ohraničující chladicí zařízení umístěné na střeše bytového domu H
navrhovaného záměru. Horní hrana protihlukové clony bude odpovídat výškové úrovni horní hrany
nejvyššího zdroje hluku – chladicí věže.

3.

Zásobování objektů navrhovaného záměru musí probíhat výhradně v denní době, to znamená v době
od 6:00 do 22:00 hodin.

4.

Technologické zřízení zajišťující větrání a chlazení vnitřních prostorů navrhovaného objektu záměru
musí splňovat uvažované akustické parametry uvedené v tabulce č. 13 na str. 15.

5.

V dalším stupni projektové přípravy plánovaného záměru (dokumentace pro stavební povolení) bude
zpracována aktualizovaná hluková studie, která posoudí vliv aktuálních zdrojů hluku plánovaného
záměru. V případě potřeby bude provedena aktualizace návrhu protihlukových opatření nezbytných
pro splnění příslušných hodnot hygienických limitů hluku.
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Posouzení vlivu hluku ze střelnice
Pro předkládanou dokumentaci byla vypracována Akustická studie - Stanovení požadavků na neprůzvučnost
obvodového pláště – vliv provozu střelnice (Greif-Akustika, s.r.o., září 2020; Příloha 2 dokumentace).
Předmětem této akustické studie bylo stanovit požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí
dle ČSN 73 0532, které jsou dotčené hlukem z provozu střelnice SBTS Městský klub Beroun, p.s. vzdálené
cca 100 m od nejbližšího bytového domu A, který se nachází v severovýchodním rohu lokality.
Výpočty bylo zjištěno, že hlukem z provozu střelnice jsou nejvíce exponované objekty bytových domů A, B,
C, D a T1. Jejich severní a východní fasády jsou exponovány hlukem okolo LAeq,8h ≈ 65 dB. Podrobně viz
Akustická studie.
V následující tabulce jsou uvedeny normové požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí.
Při splnění předpokladů vzatých do výpočtu Akustické studie a při dodržení požadované vzduchové
neprůzvučnosti obvodového pláště, budou splněny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních
prostorech staveb.
Normou požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R’w (vážená stavební neprůzvučnost) a vážená
(laboratorní) neprůzvučnost oken Rw

Závěr
Při splnění navržených akustických opatření, která jsou součástí projektu, nebude hluk při provozu
a výstavbě záměru překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Záměr je z hlediska vlivů na akustickou situaci a vibrace realizovatelný.
D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Zájmové území náleží do povodí Berounky k území s číslem hydrologického pořadí 1-11-03-064, dílčí povodí
I. řádu Vltava, hlavní povodí Labe.
Na severní a jižní hraně pozemku se nachází občasné vodoteče. Severní potok je v řešeném území ve volném
korytě, dostatek vody má však jen ve srážkově bohatých obdobích roku. Okolí potoka v severovýchodní části
tvoří trvale zamokřená půda. Obě vodoteče jsou neudržované, dle hydrologických informací se jedná
o přítoky Berounky.
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Záměr počítá v rámci krajinářských úprav areálu s revitalizací a úpravou koryt a zkapacitněním propustků
stávajících vodních toků a s vhodnými úpravami jejich doprovodných ploch zeleně. Hlavním účelem úprav
bude zajištění speciálních ochranných požadavků v souvislosti s rozvojem územního celku (prvek ÚSES a
VKP ze zákona). Současně budou splněny další cíle, kterými jsou především odstranění hygienických a
estetických závad při zachování provozně - technické způsobilosti koryta vodního toku, zvýšení estetického
účinku při působení na člověka, vytvoření vhodných stanovištních podmínek pro životní potřeby živočišných
a rostlinných společenstev a pro účely zvýšení odtokové retence.
Konkrétní zásahy a plánované úpravy vodního toku budou konzultovány s příslušným vodoprávním úřadem
a orgánem ochrany přírody a krajiny. Následně bude v rámci stavebního záměru vypracována projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení na základě platných právních předpisů a bude autorizována oprávněnou
osobou.
V rámci realizace záměru bude do budoucna v areálu ponechán kontrolní vrt HV-1 provedený v rámci
hydrogeologického průzkumu. Je doporučeno tento hydrogeologický objekt hygienicky zabezpečit, a to
vytýčením ochranného pásma I. stupně ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m v okolí vrtu dle geometrického
plánu. Dále je doporučeno celý tento prostor trvale oplotit a opatřit uzamykatelným vstupem.
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Posuzovaný záměr se nenachází v záplavovém území dle zákona č. 245/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Fáze výstavby
Voda pro potřeby technologické výstavby a pro hygienické objekty, umístěné v sestavě ZS, bude zajištěna
dočasnou vodovodní přípojkou, napojenou z předstihu vybudovaného vodovodního řadu, vedeného podél
západní hrany staveniště.
V době sucha bude probíhat kropení komunikací jako ochrana proti nadměrnému prášení a očista vozidel a
stavebních strojů.
Celková maximální denní spotřeba vody ve fázi výstavby je odhadována na 37,5 m3/den.
Ve fázi výstavby budou splaškové odpadní vody ze zařízení staveniště (ze sociálního zázemí stavby a toalet
v rámci zařízení staveniště – buňkoviště) odvodněny dočasnou kanalizační přípojkou.
Během výstavby se nepočítá s trvalým čerpáním spodních vod při realizaci spodních staveb, neboť hladina
spodní vody se nachází hluboko pod úrovní navrhovaných základových spár objektů.
Odvedení srážkových vod z pozemků areálu bude v období výstavby řešeno na pozemcích vsakováním.
Stavební jámy spodních staveb bytových domů mohou být výjimečně při zvýšeném množství
atmosférických srážek odvodňovány. Navrhují se jímky ve vybraných místech, čerpáno bude mobilními
čerpadly.
Před výjezdem ze staveniště budou vozidla čištěna oplachem vodou. Mycí plocha by měla být vybavena
sedimentační jímkou pro zachycení kalů a odlučovačem lehkých kapalin. Usazené kaly budou z jímky
pravidelně vybírány a ekologicky likvidovány specializovanou firmou.
Ve fázi výstavby bude pro ochranu vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů
respektována následující opatření:


Stavební stroje a zařízení na stavbě budou voleny v souladu s návrhem ZOV a Akustickou studií.
Dodavatel stavby bude při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů
uváděné v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení.
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Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice pohonných hmot.



Zhotovitel stavby bude odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.



Zvýšená pozornost bude věnována technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány jejich periodické kontroly.



Budou prováděny pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.



Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami.



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



V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu budou vznikat v souvislosti s posuzovanou stavbou nároky na potřebu vody pitné, užitkové
i požární.
Nově navržené vodovodní řady budou napojeny na jižní straně areálu na stávající vodovodní řad profilu D
90 ve Vojanově ulici a po napojení nového obytného areálu se napojí na severní straně areálu na stávající
vodovodní řad profilu DN 100 poblíž ulice Lidické. Teplá voda bude připravována centrálně v kogeneračních
jednotkách.
Dle požadavku řešení protipožárního zabezpečení stavby jsou v obytném souboru navrženy dva nadzemní
hydranty o požadované vydatnosti min. 6 l/s.
Systém nového řadu splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod vznikajících při
provozu hygienického a technologického zázemí objektů. Množství splaškových vod bude odpovídat
potřebě vody.
K zachycení srážkových vod a jejich likvidaci vsakem jsou v lokalitě navrženy dva typy objektů – ochranné
drény a vsakovací objekty. Nakládání s dešťovými vodami je navrženo gravitačním systémem pomocí
odvodnění střech. Střechy budou odvodněny pomocí vnitřních, resp. vnějších střešních vtoků. Odpadní
potrubí jsou svedena pod podlahu, kde na ně navazují svodná potrubí vyvedená z objektu do akumulačních
nádrží, ze kterých bude voda využita pro zálivku zeleně. Teprve nespotřebovaná voda bude odtékat do
vsaku, resp. havarijním přepadem do kanalizačních šachet přípojek dešťové kanalizace.
Odvodnění nových komunikací, chodníků a zpevněných ploch je řešeno odvedením vody jejich podélným
a příčným spádem do dešťových vpustí, napojených přípojkami na dešťovou kanalizaci. Avšak v místech
nové zeleně je uvažováno se zasakováním srážkových vod z přilehlých zpevněných ploch. Kde je to možné,
je navržena částečná retence. Při komunikacích budou navrženy vsakovací podzemní vsakovací bloky.
Odpadní vody z podzemních garáží budou svedeny do bezodtokých jímek, odkud budou čerpány
a odváženy speciální firmou – oprávněnou osobou na základě uzavřené smlouvy.
Závěr
K negativním vlivům na povrchové ani podzemní vody nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru docházet.
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D.I.5.

Vlivy na půdu

Pozemky dotčené záměrem jsou ve stávajícím stavu převážně tvořené zpevněnými plochami. Dle výpisu
z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
Předpokládaný trvalý zábor pozemků záměrem bude činit cca 86 500 m2.
Záměrem nedojde k záboru pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani určených
k plnění funkce lesa (PUPFL). Přičemž východní část pozemku je dotčena ochranným pásmem lesa (VKP ze
zákona) v zákonné šířce 50 m. Dle předchozích konzultací s Městem Beroun, Odborem životního prostředí
a Odborem územního plánování a regionálního rozvoje, byly veškeré stavební objekty umístěny do
minimální vzdálenosti 20 m od okraje lesa.
Velmi významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní
topografie nedojde. K ovlivnění stability půdy ani její erozi docházet nebude.
Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) nejsou v blízkosti zájmového území záměru evidována
žádná kontaminovaná, potenciálně kontaminovaná místa, skládky či jiné zátěže.
Z historických důvodů využití lokality byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace (SG Geotechnika a.s., 07/2019) bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnoval vrtné,
vzorkovací, laboratorní a vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění
zemin/odpadů.
Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na povrchu terénu ve
smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických
aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během
výstavby na lokalitě. V případě navážek tedy platí, že pokud s nimi bude nakládáno jako s odpadem, lze je
deponovat na skládce ostatního odpadu, není nutné je odevzdávat na skládku nebezpečného odpadu.
Pro plánovaný záměr nebyla na základě výsledků průzkumu navrhována žádná sanace ve smyslu
rekultivačním; stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po těžbě písku nejsou významněji
kontaminovány, na místě se nenacházejí žádné skládky.
Ke kontaminaci půdy ve fázi provozu záměru docházet nebude. Riziko kontaminace půdy může vzniknout
v průběhu výstavby, a to v důsledku úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků
v prostoru staveniště. Riziko je však velmi malé a lze jej minimalizovat udržováním předepsaného
technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním
bezpečnostních předpisů. V případě kontaminace půdy či horninového prostředí je nutné znečištěnou
zeminu odtěžit a příslušným způsobem sanovat.

Závěr
K negativnímu ovlivnění půdních poměrů posuzovaným záměrem ve fázi přípravy ani provozu záměru
nedojde.
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D.I.6.

Vlivy na horninové prostředí, přírodní zdroje

V zájmovém území nejsou v současném stavu v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrovány žádné
ložiska nerostných surovin, stavebních nerostných surovin či prognózní zdroje nerostných surovin, chráněná
ložisková území, dobývací prostory, poddolované území ani sesuvné území.
Historicky se v zájmovém území nacházela pískovna. Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně
zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému zavážení zejména
skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Při zakládání záměru dojde k zásahu do horninového prostředí v nejbližším místě stavby, tento vliv však
bude velmi malý, bez negativních dopadů na životní prostředí.
Pro posuzovaný záměr byla vypracována studie Stanovení radonového indexu pozemku (radon v.o.s., Ing.
Neznal, květen 2019). Dle výsledků měření provedeného v území jsou z hlediska rizika vnikání radonu
z podloží do budov pozemky se středním radonovým indexem. Konstrukci domu je třeba řešit tak, aby riziko
pronikání radonu do budovy bylo minimální.
Závěr
K negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů posuzovaným záměrem ve fázi přípravy
ani provozu záměru nedojde.
D.I.7.

Vlivy na biologickou rozmanitost

Návrh krajinářských a sadových úprav
Při výstavbě záměru budou provedeny rozsáhlé krajinářské úpravy, které zkvalitní řešení především parteru
pro rezidenty i pro širší veřejnost.
Rozsah krajinářských úprav je graficky patrný z výkresu Architektonická situace, který je součástí Přílohy 6
předkládané dokumentace.
Projekt krajinářských úprav pro dokumentaci pro územní rozhodnutí vypracovala firma TERRA FLORIDA
v. o. s. (10/2019). Podrobný popis návrhu krajinářských úprav je uveden v kap. C.2.11. dokumentace.
Pro krajinářský návrh je podstatné především zapojení obytného souboru do okolní krajiny, se všemi
vazbami na místní přírodní podmínky a vztahy v území. Důležitá je ochrana hodnot místa a citlivost
k životnímu prostředí (především nakládání s dešťovou vodou, přírodní charakter výsadeb, a použití
místních materiálů – dřevo, místní kámen).
Základem je rozčlenění na typologicky odlišné prostory – centrální parková úprava, prostory mezi bytovými
domy, zelené ulice, parkovací místa, přírodní lemy lesního charakteru a potoční nivy, se strukturou
drobných veřejných prostranství.
Výsadby jsou voleny v závislosti na místních podmínkách. Jedná se částečně o rostliny domácí nebo jejich
kultivary, v kombinaci s introdukovanými rostlinami, které mohou rozšířit dobu kvetení a oživit vnitřní
prostor obytného souboru výraznějším podzimním vybarvením listů.
Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových
tvarů stromů se střední a větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic
lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
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V případě stromů se bude jednat o kmenné tvary s obvodem kmínku 16 – 18, 18 -20, pro alej a některé
solitéry ve velikostech 20 – 25 cm. Dále o vícekmenné solitéry ve výškách 125 – 150 – 250 - 300 cm. Pro
přírodě blízké prvky – jako jsou remízy a okolí potoka – je navržena strategie výsadeb v přirozené skladbě
porostního okraje lesa. Vysazované stromy budou malé, jen výpěstky pro krajinu – tj. špičáky. Všechny
vysazované stromy budou v I. třídě kvality a budou bez chorob a poškození. Všechny dřeviny budou dodány
se zemními baly nebo v kontejnerech.
Popínavé rostliny budou samopnoucí nebo s podporou, podle záměru – použití na zídkách, fasádách domů,
a na přístřešcích pro nádoby na odpad. Popínavé rostliny budou dodány v kontejnerech, o velikosti
minimálně 80 cm, vyvazované.
Podrosty budou použity jako náhrada trávníku, v místech s horším přístupem, a dále v kombinaci
s trvalkami, okrasnými trávami a cibulovinami, jako estetický prvek – např. před vstupem do domů. Jako
nejmenší podrostové dřeviny v okrajích jsou navrženy barvínek menší (Vinca minor) a tlustonitník klasnatý
(Pachysandra terminalis), doplněné budou domácími druhy bylin pro zplanění (například plicník lékařský,
jarmanka větší, kakost apod.) a dalšími trvalkami a okrasnými trávami.
Keře budou dodány ve velikosti 15 -20 (typ Vinca minor), 40-50 cm (typ Lonicera pileata) až 100 – 150 cm
(solitéry), všechny budou kontejnerované, bez chorob a poškození v 1. třídě kvality. Podrosty budou
vysazovány v množství 4 - 6 ks/m2, drobné podrosty až 12 ks/m2. Trvalky a okrasné trávy budou dodány
v kontejnerech.
Výpočet koeficientu zeleně
Výpočet koeficientu zeleně je proveden pro jednotlivé funkční plochy níže.
Funkční plocha SM – Smíšené využití území městského typu
Rozloha funkční plochy SM

73 919 m2

Rozloha řešené části ve funkční ploše SM

73 919 m2

Koeficient zeleně dle ÚP

KZ = 0,55

Požadavek ÚP
Započitatelná plocha zeleně (v řešené části SM) min. 73 919 x 0,55 = 40 655 m2
Návrh
Plocha zeleně – rostlý terén

39 835 m2

Plocha zeleně – zeleň na konstrukci

1 043 m2

Plocha zeleně celkem

40 878 m2

KZ pro řešenou část funkční plochy:

KZ = 40 878 / 73 919 = 0,553

Porovnání
Započitatelná plocha zeleně:

40 878 m2 ≥ 40 655 m2

Koeficient zeleně (KZ):

0,553

≥

0,55

Návrh z hlediska ploch zeleně vyhovuje požadavkům ÚP.
Funkční plocha VD – Drobná výroba a výrobní služby
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Týká se části řešeného území v JZ rohu. Návrh splňuje požadavek ÚP na přípustné funkční využití a počítá
s umístěním plochy okrasné zeleně s mobiliářem pro relaxaci, vsakovacího objektu a suchého polderu,
jakožto nezbytné technické vybavenosti v území.
Rozloha funkční plochy VD

16 446 m2

Rozloha řešené části ve funkční ploše VD

2 405 m2

Koeficient zeleně dle ÚP

KZ = 0,35

Požadavek ÚP
Započitatelná plocha zeleně (v řešené části SM) min. 2 405 x 0,35 = 842 m2
Návrh
Plocha zeleně – rostlý terén

1 652 m2

Plocha zeleně – zeleň na konstrukci

0 m2

Plocha zeleně celkem

1652 m2

KZ pro řešenou část funkční plochy:

KZ = 1 652 / 2 405 = 0,69

Porovnání
Započitatelná plocha zeleně:

1 652 m2 ≥ 842 m2

Koeficient zeleně

0,69

≥ 0,35

Návrh z hlediska ploch zeleně vyhovuje požadavkům ÚP.
Funkční plocha ZO – Sídelní zeleň specifická
Návrh splňuje požadavek na hlavní funkční využití a počítá s revitalizací stávajícího vodního toku a
doprovodných ploch zeleně. Plochy ochranné zeleně jsou nezastavitelné.
Územím vede nezbytná liniová dopravní a technická infrastruktura.
Plochy veřejných prostranství
Rozloha lokality P8c

73 927 m2

Plocha veřejného prostranství min. 5 % z plochy řešené lokality
Požadavek ÚP
Minimální plocha pro veřejná prostranství (pro lokalitu P8c)

min. 73 927 x 0,05 = 3 696 m2

Návrh
Plocha veřejných prostranství

4 596 m2

Porovnání
Započitatelná plocha veřejných prostranství:

4 596 m2 ≥ 3 696 m2

Požadavek ÚP splněn, návrh plochy veřejných prostranství vyhovuje.
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Fauna a flóra
Vyhodnocení fauny a flóry v území vychází z odborného Přírodovědného průzkumu území projektu „Obytná
čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019) a z Odborného stanoviska
k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., červenec 2020) – viz Příloha 4 předkládané Dokumentace.
Průzkum probíhal v průběhu celého roku 2018 (březen – listopad) a roku 2019 (duben – říjen) za účelem
zachycení aspektů jednotlivých ročních období. Cílem bylo zjištění druhové pestrosti vybraných skupin
(cévnaté rostliny, střevlíkovití brouci, vrubounovití brouci, blanokřídlí – se zaměřením především na
přítomnost zvláště chráněných druhů rodu Formica a Bombus, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), případně
jejich migrace územím. Zjišťování cévnatých rostlin proběhlo při pochůzkách územím a jeho nejbližším
okolím.
Na sledovaném území bylo nalezeno 179 druhů cévnatých rostlin. Společenstva rostlin jsou silně narušena
opakovaným skládkováním, navážkami, obnažováním půdy a erozí. Podrobný soupis nalezených druhů
floristického průzkumu je uveden v Příloze 5 předkládané dokumentace.
V dotčeném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin uvedených v Příloze II Vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění. Plánovanou činností a následným využitím území nedojde k porušení
zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území byl zjištěn jeden kriticky ohrožený druh (§ 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění) – netopýr velký (Myotis myotis). Dále byly zjištěny tyto silně ohrožené druhy: netopýr večerní
(Eptesicus serotinus), netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), netopýr řasnatý (Myotis
nattereri) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).
Rovněž byl zjištěn náhodný výskyt jednoho ohroženého druhu bezobratlého živočicha čmeláka zemního
(Bombus terrestris). Vhodným a dostačujícím opatřením je načasování zemních prací v období výstavby na
dobu jeho aktivity, tedy na duben až září. Při splnění této navržené časové podmínky nedojde k porušení
§ 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění a dále není potřeba přijímat žádná zvláštní
managementová opatření.
Z obratlovců byly zjištěny tyto zvláště chráněné ohrožené druhy: rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka
obecná (Hirundo rustica) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Záměr nezpůsobí významný zásah na žádný
zjištěný druh.
Přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů je podrobně komentována v kap. C.2.11. předkládané
dokumentace.
Plánovanou stavební činností a následným provozem záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného
vývoje výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, neboť zjištění jedinci lokalitu využívají jen jako
potravní teritorium. Nedojde tak k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy živočichů s výhradním vztahem k lokalitě. Záměr nemůže a
nebude mít na zjištěné zvláště chráněné druhy významný negativní dopad.
Ve sledovaném území nebyly zjištěny druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS ani
druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS. Ve sledovaném území nebyl zjištěn žádný
druh komentovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin, žádný z bezobratlých živočichů a žádný
z obratlovců v kategoriích, které mají z hlediska druhové ochrany nějaký smysluplný význam.
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Po skončení výstavby bude sadovými úpravami vytvořeno dostatečné množství vhodných stanovišť, které
doplní existující biotopy v okolí.
Biologická rozmanitost
Vliv na biologickou rozmanitost uvedeného území projektovanou činností bude podle současných poznatků
přijatelný, a to dočasně i trvale. V prostoru vlastní výstavby dojde k ovlivnění druhové diverzity ve smyslu
mírné obměny zastoupení druhů; z důvodu vzniku „nového biotopu“, resp. následně v těsném okolí.
V kontextu širšího zájmového území nedojde k žádnému ovlivnění biologické rozmanitosti okolí v období
výstavby ani následného provozu.
Kácení dřevin a ochrana ponechávaných dřevin
Pro posuzovaný záměr byl proveden odborný průzkum: Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum (TERRA
FLORIDA v.o.s., 08/2019), Příloha 5 předkládané dokumentace) zaměřený na inventarizaci, zjištění stavu
zeleně a na její finanční ocenění.
V řešeném území se nachází celkem 262 stromů, u kterých obvod kmene přesahuje 80 cm (měřený ve výšce
130 cm nad zemí), nebo jsou součástí VKP (niva potoka v severní části území). Část stromů se nachází mimo
pozemek investora, do průzkumu jsou zařazeny z důvodu stanovení případné ochrany dřevin. Přehled
jednotlivých stromů je uveden v tabulce studie Dendrologického průzkumu (Příloha 5 předkládané
dokumentace).
V řešeném území se dále nachází celkem 17 027 m2 zapojených porostů dřevin (36 porostních a keřových
skupin), u kterých plocha porostu přesahuje 40 m2, nebo jsou součástí VKP (niva potoka). Pouze skupina
č. 17 nedosahuje plochy 40 m2.
Vypočtená cena dřevin na pozemku dle metodiky ČSOP je následující:
-

celková cena hodnocených stromů je 4 051 326,- Kč

-

celková cena hodnocených keřů a porostů je 6 290 393,- Kč

Celková hodnota všech dřevin je v součtu průměrná, odpovídá jejich zdravotnímu stavu a stupni vývoje, i
hodnotě stanoviště. V případě nových krajinářských úprav je vhodné zvážit zachování jedinců, u kterých
není odstranění nutné z hlediska kolize s výstavbou a jejich následné začlenění do navrhovaných výsadeb.
U skupin v údolní nivě a v lesním porostu je nutno s dřevinami zacházet především s ohledem na jejich
ekologickou hodnotu, a i na zhoršenou možnost náhradních výsadeb.
Památkově chráněné stromy se na lokalitě nenachází, kácení se jich tedy nedotkne. Žádný z druhů není
zvláště chráněn ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ke kácení je v zájmovém území celkem navrženo 186 stromů, vyžadujících povolení ke kácení. Z navržených
stromů jsou některé v kolizi se stavebním záměrem (kolize s výstavbou navržených budov, nebo jejich
přilehlých komunikací – výstavbou je na většině území pozměněna výška stávajícího terénu, což se týká i
výstavby obslužné komunikace). Velká část dřevin je velmi špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy
růstu a vývoje (především se jedná o velký počet borovic lesních, proschlých v minulých suchých létech).
S ohledem na velikosti stávajících stromů nelze uvažovat o jejich přesazení.
U keřů, keřových a porostních skupin je navrženo ke kácení celkem 6 576 m2 dřevin, ve 24 porostních
skupinách. Porosty jsou převážně stromové, pouze částečně (u dvou skupin) se jedná o keřové porosty.
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Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových
tvarů stromů se střední a větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic
lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která vstoupila
v platnost 15. 7. 2013 a byla naposledy novelizována k 1. 11. 2014. Kácení bude prováděno podle Standardů
péče o přírodu a krajinu - Kácení stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018). Kácení stávajících dřevin bude
prováděno v době vegetačního klidu.
Před zahájením přípravných prací bude nutné v předstihu podat žádost o povolení ke kácení (u stromů
s obvodem kmene ve výčetní výšce větší než 80 cm) v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., ve znění její
novely č. 222/2014 Sb., kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. K žádosti bude nutné připojit ocenění dřevina dokladovat způsob náhradních výsadeb.
Rovněž u zapojených porostů dřevin (kromě skupiny č. 17) je třeba si v případě kácení opatřit povolení ke
kácení dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. dle § 3 Vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění dalších prováděcích předpisů.
Ochranná opatření u jednotlivých ponechávaných stromů jsou navržena u pěti solitérních stromů (Salix alba
č. 4, Salix caprea č. 5, Pinus sylvestris – č. 28, 31 a 32 v dendrologickém průzkumu); ostatní stromy jsou
součástí skupin. Vlastní ochrana solitérních stromů bude provedena oplocením do výšky 2 m na hranici
chráněného kořenového prostoru, tedy 1,5 m od okapového okraje koruny.
Pro skupiny stromů nebo stromy, jejichž koruny se alespoň dotýkají, je navržena ochrana těchto dřevin
v rámci ochrany plošné. Vzhledem k hodnotným porostům na okraji řešeného území je navržena plošná
ochrana u porostních skupin, o celkové rozloze 12 948 m2 – z toho bude přímo oplocená část u skupin č. PO1
– PO3, o rozloze 1 060 m2, u skupin č. PO4 a 5 bude provedeno pouze liniové oplocení ze strany stavby.
Navržené skupiny plošné ochrany stávajících dřevin jsou přehledně uvedeny v tabulce 2 této dokumentace
v podkapitole ZOV - Kácení a ochrana stávající zeleně. Situování výše uvedených navržených skupin plošné
ochrany stávajících dřevin je patrné z Přílohy 6 „Situace ZOV“ předkládané dokumentace.
Závěr
K negativnímu ovlivnění fauny a flóry, ekosystémů či biodiverzity nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru
docházet.
D.I.8.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Krajina a krajinný ráz
Krajinný ráz je podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění zejména přírodní, kulturní
a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Posouzení krajinného rázu v urbanizované krajině může být problematické a jeho specifika jsou upřesněna
v Rozsudku Nejvyššího správního soudu (Zn. 7 As 52/2009-227 ze dne 10. 9. 2009).
„Změny ve využití území v průběhu času, včetně nejrůznějších stavebních aktivit, jsou přirozenou součástí
vývoje společnosti a jednotlivec jim a priori nemá právo bránit. Zvláště v urbanizovaných oblastech může být
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nová výstavba zcela přirozeným a logickým způsobem využití určitého ještě nezastavěného území. Nová
výstavby tedy nemůže být odmítána a může do krajinného rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším
způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a
stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit,
ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze věci odpovídající. V obou těchto
eventualitách je zásah do krajinného rázu přípustný. Je však třeba se v každém případě vyvarovat
extrémních postojů a řešení snažit se o vyvážení a harmonizaci konkurujících si zájmů a pokud možné
o minimalizaci zásahů do právní sféry všech dotčených osob.“
Záměr je z velké části situován do území, které vykazuje znaky brownfieldu, bývalé pískovny. Realizace
záměru bude krokem ke zkvalitnění stávajícího nevyhovujícího využití části území Berouna – Závodí/Pražské
Předměstí.
Tabulka 30 Tabulka vlivu navrhované stavby na zákonná kriteria krajinného rázu (§ 12)
Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv NS
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv

ÚSES
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se pozemek z hlediska územního systému
ekologické stability (prvky ÚSES) nachází v ochranném pásmu stávající části funkčního nadregionálního
biokoridoru NRBK K55 Týřov, Křivoklát - Karlštejn, Koda. Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K55
není v dokumentaci ÚSES přímo vyznačeno, vymezeno je v maximální šíři 2 km na každou stranu osy NRBK,
což v sobě zahrnuje rovněž zájmové území záměru.
Vzhledem ke skutečnosti, že NRBK K55 dělí od zájmového území zástavba především rodinných domů podél
řeky Berounky a několik významných liniových staveb (ulice Lidická a železniční trať Beroun – Rakovník),
nepředpokládá se, že by záměr mohl ve fázi výstavby či provozu významnějším způsobem ovlivnit zónu
ochranného pásma tohoto biokoridoru.
Dle výkresu ÚSES platného ÚP města Beroun se v zájmovém území nachází funkční interakční prvek
definovaný v textové části ÚP města Beroun jako „pruh s rozptýlenou zelení u Cihelny“ korespondující
v platném ÚP s plochou ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru).
Údolní niva potoka v severní části řešeného území je v územní studii krajiny uvedena jako lokální biokoridor
(v ÚP města Beroun však tento lokální biokoridor není evidován). Dle hydrologických informací se jedná o
přítok Berounky v ř. km 36,8. Záměr tento stupeň ochrany plně respektuje a počítá v rámci krajinářských
úprav areálu s revitalizací a úpravou koryta stávajícího vodního toku a jeho doprovodných ploch zeleně.
Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních ochranných požadavků v souvislosti s rozvojem územního
celku. Současně budou splněny další cíle, kterými jsou především odstranění hygienických a estetických
závad při zachování provozně - technické způsobilosti koryta vodního toku, zvýšení estetického účinku při
působení na člověka, vytvoření vhodných stanovištních podmínek pro životní potřeby živočišných a
rostlinných společenstev a pro účely zvýšení odtokové retence.
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Konkrétní zásahy a plánované úpravy vodního toku budou konzultovány s příslušným vodoprávním úřadem
a orgánem ochrany přírody. Následně bude v rámci stavebního záměru vypracována projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení na základě platných právních předpisů a bude autorizována oprávněnou
osobou.
VKP
Niva výše zmíněného potoka je zároveň chráněna jako významný krajinný prvek (VKP), dle § 3, odst. 1,
písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Východní část pozemku je dotčena ochranným pásmem lesa (VKP ze zákona) v zákonné šířce 50 m.
Registrované VKP se v zájmovém území nevyskytují. Dle předchozích konzultací s Městem Beroun,
Odborem životního prostředí a Odborem územního plánování a regionálního rozvoje, byly veškeré stavební
objekty umístěny do minimální vzdálenosti 20 m od okraje lesa.
Městská zeleň
V zájmovém území se dále nachází dvě plochy celoměstského systému zeleně – plocha ZO (sídelní zeleň
specifická – ochranná) a plocha ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru).
V rámci projektu je s těmito plochami počítáno a budou respektovány, resp. zahrnuty do krajinářských a
sadových úprav.
NATURA 2000
Stavba nebude mít vliv na žádná území systému NATURA 2000 (zaznamenaná v národním seznamu), ani
prioritní biotop, ekosystém, přírodní soubor nebo ptačí území ve smyslu národního seznamu NATURA 2000.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (viz kap. H
Přílohy) nemůže mít hodnocený záměr významný vliv, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry, na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast.
ZCHÚ, památné stromy
Podle databáze Ústředního seznamu ochrany přírody (NDOP) vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny
(AOPK ČR) nejsou v hodnoceném území evidovány žádné objekty ochrany přírody.
Vzhledem k vzdálenosti památných stromů nebudou tyto plánovanou výstavbou a následným jejím
provozem negativně ovlivněny.
Zájmové území stavby se nenachází v žádném maloplošném ani velkoplošném zvláště chráněném území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Závěr
K negativnímu ovlivnění krajiny, krajinného rázu a prvků ochrany přírody nebude ve fázi výstavby ani
provozu záměru docházet.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Hmotný majetek
Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení. Původní objekty skladového
areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem v Berouně,
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č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016, nabylo právních účinků dne 31.
5. 2016.
Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy nacházející se na řešených
pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy budou sloužit jako
staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť po již
zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Zásah do hmotného majetku je očekáván v souvislosti s plánovanou přeložkou STL plynovodu profilu DN
350 na pozemku parc. č. 1943/6 v k. ú. Beroun tak, aby byla umožněna výstavba nového obytného souboru.
U nového STL plynovodu vznikne ochranné pásmo dle zák. 158/2009 Sb. a zrušená část plynovodu profilu
DN 350 v délce cca 320 m bude po odpojení částečně ponechána v zemi, částečně bude vytrhána při
výstavbě domů nebo komunikací.
Kulturní památky a archeologické nálezy
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění se nejedná o území ležící v památkové rezervaci,
v památkové zóně ani v ochranném pásmu památkové rezervace. V dotčeném území se nenacházejí žádné
kulturní památky či jiné stavby s památkovou ochranou.
Nejedná se ani o území s možnými archeologickými nálezy.
Závěr
K ovlivnění kulturních památek v souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde. Archeologické nálezy nejsou
v zájmovém území očekávány.
D.II. CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI
MOŽNÝCH
NEHODÁCH,
KATASTROFÁCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH
A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ Z NICH PLYNOUCÍCH
Při výstavbě ani provozu záměru nebudou vnikat mimořádné nestandardní stavy ani havárie, které by
přinášely zvýšená environmentální rizika.
Ve fázi výstavby by mohlo dojít k úniku pohonných hmot ze stavebních strojů nebo parkujících automobilů,
které by mohly způsobit kontaminaci půdy nebo povrchové a podzemní vody. V případě úniku ropných látek
bude znečištění likvidováno vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno
v souladu s platnou legislativou.
Ve fázi provozu nebude stavba s ohledem na svůj charakter představovat riziko pro životní prostředí ani
zdraví obyvatel. Při dodržení standardních postupů a opatření je riziko ohrožení složek životního prostředí
minimální. Záměr bude realizován a provozován v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k charakteru využití navrhovaných objektů a jejich jednoduchému provoznímu režimu není
uvažováno dle platné legislativy se vznikem závažných havárií, které by ohrozily jakýmkoli způsobem jak
vlastní objekt, tak jeho bezprostřední i široké okolí. V posuzované stavbě nebudou skladovány a používány
nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky a ani v okolí nejsou známy objekty nebo
zařízení, ve kterých by se tyto nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladovaly
nebo používaly.
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D.III. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
NA MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Na základě vyhodnocení vlivů výstavby a provozu předkládaného záměru na jednotlivé složky životního
prostředí a zdraví obyvatel vyplynulo, že žádná ze složek životního prostředí nebude při respektování
opatření uvedených v kap. D.IV. dokumentace významně ovlivněna. K ohrožení ekologické únosnosti území
nedojde.
Rozsah vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci bude lokální.
K nepříznivým vlivům přesahující státní hranice nebude výstavbou ani provozem záměru docházet.
D.IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ,
POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ
TÝKAJÍCÍCH SE PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY D.II. A REAKCÍ NA
NĚ
V souladu s metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence (č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) jsou v následujícím přehledu uvedena základní opatření na
ochranu životního prostředí, která vyplynula v průběhu posouzení z odborných studií a platné legislativy.
Opatření byla projednána s oznamovatelem, resp. projektantem záměru a s jejich plněním se automaticky
počítá. Opatření budou při přípravě, realizaci a provozu záměru beze zbytku splněna.
V následujícím přehledu nejsou uvedena opatření vyplývající z požadavků platné legislativy. S jejich
dodržováním se rovněž automaticky počítá.
Fáze výstavby
Ochrana ovzduší
 V průběhu celé výstavby provádět důsledné čištění a v případě potřeby oplach aut před výjezdem na
komunikace (nebo instalace čistícího systému, např. vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním
nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry), pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových
tras v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné
skrápění staveniště, čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra. Při
demoličních činnostech zabránit prašnosti zkrápěním suti vodou.
 V době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby.
 Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce pojížděné
úseky na staveništi zpevnit, omezit rychlost vozidel na staveništi na 20 km.h-1.
 Zajistit, aby řidiči nákladních automobilů po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnuli
motor.
 Preferovat napájení elektřinou nebo používání baterií před využíváním generátorů na naftový nebo
benzinový pohon.
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 Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení,
povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap
stavebních prací.
 Zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm.
 V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo silniční techniky na
minimum.
 V průběhu výstavby instalovat po obvodu staveniště plné oplocení nebo oplocení s tkaninou,
a to o min. výšce 2 m.
 Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno,
bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat
v boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí. Mezideponie
prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal.
 Při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání.
 Při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení atd.) používat skrápění nebo odsávání, tlakovou
vodu nasazovat účelně – pro cílené skrápění prašných operací.
 Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné
legislativy pro mobilní zdroje.
 Z hlediska prašnosti minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce.
 Lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prašnosti do okolí.
 V průběhu výstavby záměru je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během prašných operací,
aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor. Přestávky by měly
trvat alespoň 1 hodinu ve stanovenou dobu.
Ochrana před hlukem
 Stavební stroje a nářadí je nutné používat v bezvadném technickém stavu, správně seřízené a provádět
pravidelnou údržbu.
 Zajistit, aby řidiči nákladních automobilů po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnuli
motor.
 V průběhu výstavby je doporučeno hlučnější stroje umísťovat co nejdále od chráněných venkovních
prostorů staveb, omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno.
 Seznámit obyvatele z nejblíže situovaných objektů s délkou a charakterem demoličních prací. Znají-li
občané zasažení hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější
a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda.
 Ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi
ohledně hluku.
Ochrana vod
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 Stavební stroje a zařízení na stavbě budou voleny v souladu s návrhem ZOV a Akustickou studií.
Dodavatel stavby bude při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů
uváděné v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení.
 Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice pohonných hmot.
 Zhotovitel stavby bude odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
 Po dobu provádění stavebních prací budou výhradně používána vozidla a stavební mechanizmy, které
splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.
 Zvýšená pozornost bude věnována technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány jejich periodické kontroly.
 Budou prováděny pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
 Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami.
 Budou zajištěny vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.
 V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana půdy
 Budou provedena opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
kvalitu půdy.
Ochrana fauny a flóry
 Maximální šetrnost při stavební činnosti tak, aby nedocházelo k případnému nadměrnému rušení,
omezování, zraňování a usmrcování živočichů, poškozování zejména okolní dřevinné vegetace.
 Na lokalitě byl průzkumem zjištěn ze zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů jeden druh
čmeláka rodu Bombus (B. terrestris). Vhodným a dostačujícím opatřením je načasování zemních prací
v období výstavby na dobu jeho aktivity, tedy na duben až září. Při splnění této navržené časové
podmínky nedojde k porušení § 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění a dále není potřeba
přijímat žádná zvláštní managementová opatření.
 Kácení stávajících dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu a zároveň mimo období obvyklého
hlavního hnízdění ptáků (tedy v době, kdy na lokalitě žádní ptáci jistě nehnízdí), tedy mimo 20. března
až 30. června. Může být prováděno v souběhu se stavebními pracemi a terénními úpravami.
 Záměrem je bezprostředně dotčeno ochranné pásmo lesa na pozemku parc. č. 1939/2. Vydání
územního rozhodnutí či stavebního povolení podléhá souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního
zákona č. 289/1995 Sb. K vydání tohoto souhlasu je kompetentní úřad obce s rozšířenou působností
ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona.
 Před zahájením přípravných prací bude nutné s ohledem na výskyt četných dřevin a zapojených
porostů zeleně v zájmovém území v předstihu podat žádost o povolení ke kácení (u stromů s obvodem
kmene ve výčetní výšce větší než 80 cm) v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., ve znění její novely
č. 222/2014 Sb., kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
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přírody a krajiny. K žádosti bude nutné připojit ocenění dřevina dokladovat způsob náhradních
výsadeb.
 V plné míře bude respektována navržená plošná ochrana u porostních skupin, o celkové rozloze
12 948 m2, z toho bude přímo oplocená část u skupin č. PO1 – PO3 o rozloze 1 060 m2, u skupin č. PO4
a 5 bude provedeno pouze liniové oplocení ze strany stavby.
 Vlastní ochrana u jednotlivých stromů (u pěti solitérních stromů Salix alba č. 4, Salix caprea č. 5, Pinus
sylvestris – č. 28, 31 a 32 v dendrologickém průzkumu) bude provedena oplocením do výšky 2 m na
hranici chráněného kořenového prostoru, tedy 1,5 m od okapového okraje koruny.
 U zachovávaných stromů bude při terénních úpravách co nejvíce respektován terén v ploše
kořenového prostoru stromů a budou dodržena ochranná opatření u zachovávaných dřevin při
provádění stavby podle ČSN 83 9061 (DIN 18 920) Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 Při provádění veškerých krajinářských úprav bude dále dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN
DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
 Pro případnou výsadbu v rámci území je doporučeno upřednostnit autochtonní, stanovištně
odpovídající druhy dřevin. Přítomné nepůvodní druhy dřevin, trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a
pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), je nezbytné na lokalitě a v jejím okolí odstranit.
 Všechna pěstební opatření a výsadby bude provádět odborná zahradnická/arboristická firma, nebo
odborně proškolený pracovník.
Odpady
 S veškerými demoličními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy.
 Demoliční odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií (výkopová
zemina a kamení, stavební a demoliční odpad, obaly od stavebních materiálů, obaly od nátěrových
hmot apod.).
 Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že stávající navážky zakrývající terénní nerovnosti vzniklé po
těžbě písku v zájmovém území nelze bez provedení rozboru využít na povrchu terénu ve smyslu
vyhlášky č.294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických aromatických
uhlovodíků). U výkopových zemin z těchto navážek bude třeba provést aktuální rozbory a zatřídění
zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu během výstavby na lokalitě.
 Neznečištěná nebo dekontaminovaná zemina bude využita pro zpětné zásypy stavební jámy a terénní
úpravy. Zbylá výkopová zemina (nevyhovující dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.) bude odvezena z místa
výstavby a uložena na skládce odpadu.
 Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním.
 Odpady budou předávány pouze osobám k jejich převzetí oprávněným (recyklační zařízení, sběrné
suroviny, skládka apod.).
 Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.
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 Odpady vznikající ve fázi výstavby budou tříděny a ukládány do kontejnerů oprávněné osoby, případně
subjektu provádějícího stavební činnost, pokud tento odpad není přímo nakládán a vyvážen z místa
vzniku k využití nebo odstranění.
Fáze provozu
Ochrana ovzduší a klimatu
 Bude realizována výsadba řady dřevin a zeleně na střechách jednotlivých objektů a podél komunikací
pro zmírnění dopadu klimatické změny.
 Zavlažování sadových úprav záměru v období sucha a horka bude prováděno dešťovou vodou
akumulovanou v akumulačních nádržích. Tím dojde k ochlazování území a zmírnění dopadu klimatické
změny.
 V dalším stupni projektu je doporučeno prověřit kapacitu akumulačních nádrží a v případě potřeby ji
upravit tak, aby tyto nádrže byly schopny pokrýt potřebu zálivky i pro delší suché období. Na druhé
straně je nutno do budoucna počítat i s výskytem výraznějších srážkových extrémů (přívalové deště),
kapacitu nádrží je proto vhodné prověřit i s ohledem na tento aspekt.
Ochrana fauny a flóry
 Všechna pěstební opatření a výsadby bude provádět odborná zahradnická/arboristická firma, nebo
odborně proškolený pracovník.
 Zachování, posílení biologického potenciálu a populací živočichů: instalace ptačích budek na nově
vysazené vzrostlejší stromy, umístění budek pro netopýry, instalace čmelínů či hmyzích hotelů na
vhodných místech, případný plán a realizace tohoto opatření by měly být konzultovány s odborně
způsobilou osobou. Průběžná údržba, čištění a úprava uchycení ptačích budek na stromech.
Ochrana před hlukem
 Technologické zdroje hluku (vzduchotechnická a chladící zařízení) je třeba umístit tak, aby přívod
čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu byly orientovány směrem od nejbližší chráněné
zástavby.
 Zásobování objektů navrhovaného záměru musí probíhat výhradně v denní době, to znamená v době
od 6:00 do 22:00 hodin.
 Technologické zřízení zajišťující větrání a chlazení vnitřních prostorů jednotlivých objektů záměru musí
splňovat uvažované akustické parametry uvedené v tabulce č. 13 Hlukové studie (Příloha 2
předkládané Dokumentace).
 Realizovat protihlukovou zástěnu ohraničující chladicí zařízení umístěné na střeše bytového domu H
navrhovaného záměru. Horní hrana protihlukové clony bude odpovídat výškové úrovni horní hrany
nejvyššího zdroje hluku – chladicí věže.
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ
PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Použité vstupní podklady
Podkladem pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí byla řada dokumentů. Mezi nimi především:
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dokumentace pro územní rozhodnutí



zpracované odborné studie (viz Přílohy předkládané dokumentace)



technické podklady související se záměrem (viz Literatura)



informační webové zdroje (viz Literatura)



legislativní předpisy a dokumenty související přímo s provozem skládky (viz Literatura)



stanoviska/vyjádření



terénní průzkum

Použité metody prognózování
Vlivy na obyvatelstvo
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA)
s využitím Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním
ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Vlivy na ovzduší a klima
Rozptylová studie byla zpracována podle Metodického pokynu pro zpracování rozptylových studií vydaného
Ministerstvem životního prostředí České republiky. Studie hodnotí výsledky modelových výpočtů
koncentrací oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a PM2.5, benzenu a
benzo(a)pyrenu.
Vyhodnocení celkové imisní situace je dáváno do souvislosti s průměrnými hodnotami koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší zájmového území za předchozích 5 kalendářních let. Zjištěná imisní situace
v řešeném území se ve vztahu k platným imisním limitům pro ochranu zdraví obyvatel posuzuje podle
přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje imisní limity pro vybrané znečišťující
látky a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok.
Výpočet emisí ze silniční dopravy v zájmovém území byl proveden pro oxidy dusíku (NOx), částice PM10 a
PM2,5 a pro benzo(a)pyren. Výpočet primárních emisí pro vybrané znečišťující látky byl proveden pomocí
výpočtového programu MEFA (verze 2013). Výpočet emisí částic PM10 a PM2,5 pocházejících z resuspenze,
tj. emise částic deponovaných na povrchu vozovky komunikací a znovu zvířených do ovzduší vlivem
turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem, byl proveden podle aktuální metodiky pro
výpočet emisí z resuspenze ze silniční dopravy (CENEST, s. r. o.). Použitý výpočtový program MEFA pokrývá
velké spektrum zdrojů emisí spojených s provozem automobilové dopravy a umožňuje zohlednit vývoj
dynamické skladby vozového parku.
Modelové výpočty znečištění ovzduší byly provedeny pomocí výpočtového programu SYMOS'97 (verze
2013), který umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a
liniových zdrojů znečišťování.
Vlivy na hlukovou situaci
Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí počítačového programu Cadna A pro výpočet
dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí.
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Algoritmus modelových výpočtů hluku silniční dopravy vychází ze schválené „Novely metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy“ (RNDr. M. Liberko a kol., Planeta MŽP číslo 2/2005) a z aktualizovaných
metodických pokynů pro výpočet hluku „Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2018“ (EKOLA
group, spol. s r.o.). Přesnost výsledků modelových výpočtů je v toleranci ±2,0 dB.
Modelové výpočty hluku železniční dopravy byly provedeny podle nizozemské metodiky Standard
calculation method II (SRM II). Výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku byl proveden podle
mezinárodní normy ISO 9613 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ze silniční dopravy byl proveden na základě české
výpočtové metodiky pomocí výpočtového programu Cadna A, určeného pro výpočet dopravního a
průmyslového hluku ve venkovním prostředí.
Zjištěná akustická situace v území se posuzuje ve vztahu k hygienickým požadavkům podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších právních
předpisů. Uvedené nařízení vlády stanovuje nepřekročitelné hygienické limity hluku a vibrací na
pracovištích, v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a způsob
měření a hodnocení těchto hodnot.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje/na povrchové a podzemní vody
K vyhodnocení vlivů na vody, půdní a horninové prostředí posloužily jako odborné podklady následující
dokumenty: Průzkum kontaminace bývalé pískovny v k.ú. Beroun (SG Geotechnika a.s. - Ing. Jan Kuklík, Mgr.
Aleš Kunovjánek, 07/2019); Protokol - stanovení radonového indexu pozemku (Radon v.o.s. – Ing. Matěj
Neznal, 05/2019) a Závěrečná zpráva Inženýrskogeologického průzkumu (SG Geotechnika a.s. – RNDr. Anna
Gardavská., Mgr. Ján Studenec, Luisa Sgrecciová, Mgr. Tereza Šmejkalová, RNDr. Jiří Nedvěd, RNDr. Jiří Rout,
09/2014).
Ve studii průzkumu kontaminace předcházel terénním pracím sběr informací o geologických a
hydrogeologických podmínkách území (rovněž z archivních zdrojů) a terénní rekognoskace. Vlastní průzkum
kontaminace zahrnul vrtné, vzorkovací a laboratorní práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah
znečištění zemin/odpadů. Vyhodnocení charakteru, rozsahu a závažnosti znečištění bylo provedeno
s ohledem na místní geologické a hydrogeologické podmínky a možnosti jeho šíření v rámci sledovaného
území i mimo něj.
Součástí závěrečné zprávy průzkumu kontaminace je také doporučení dalšího postupu vzhledem k současně
platným legislativním předpisům v souvislosti se zjištěnou kontaminací, popř. rámcové zpracování návrhu
na možná sanační opatření.
Celkově bylo vyhodnocení provedeno tak, aby byl záměr v souladu s požadavky platné legislativy a
požadavky orgánů státní správy a samosprávy. Navržena je řada opatření, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění půdního či horninového prostředí a byla zajištěna dostatečná ochrana vod.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000/ hmotný majetek, kulturní památky a archeologické
lokality
Nebyla použita žádná konkrétní metoda prognózování. Vyhodnocení bylo provedeno tak, aby byl záměr
v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky orgánů státní správy a samosprávy.
K vyhodnocení vlivů na prvky ÚSES posloužily jako odborné podklady dokumenty: platný ÚP města Beroun,
Územní studie města Beroun a ÚAP města Beroun (4. aktualizace, 2016).
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Navržena je řada opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění výše uvedených složek životního
prostředí, prvků ochrany přírody a krajiny a dalších hodnocených aspektů.
Z hlediska možného vlivu hodnoceného záměru, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry, na evropsky významné lokality či ptačí oblasti byla podána žádost o stanovisko podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Středočeského kraje, viz kap. H Přílohy.
Vlivy na faunu a flóru
Vyhodnocení fauny a flóry v území vychází z odborného Přírodovědného průzkumu území projektu „Obytná
čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019) a z Odborného stanoviska
k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., červenec 2020) – viz Příloha 4 předkládané Dokumentace.
V přírodovědném průzkumu bylo provedeno hodnocení skutečného stavu území; průzkum se zaměřil na
jasně vymezené a izolované plochy zájmového území (charakteru brownfield) a byl proveden z důvodu
vyhodnocení možného negativního vlivu záměru na přítomné rostliny a živočichy v celém průběhu
zamýšleného záměru a s ohledem na zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Cílem bylo také prověřit případnou potřebu žádosti o výjimku ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Vypracování „Biologického hodnocení“ nebylo rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany přírody uloženo.
Průzkum probíhal v průběhu celého roku 2018 (březen – listopad) a roku 2019 (duben – říjen) za účelem
zachycení aspektů jednotlivých ročních období. Cílem bylo zjištění druhové pestrosti vybraných skupin
(cévnaté rostliny, střevlíkovití brouci, vrubounovití brouci, blanokřídlí – se zaměřením především na
přítomnost zvláště chráněných druhů rodu Formica a Bombus, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), případně
jejich migrace územím.
Za účelem posouzení nutnosti kácení přítomných dřevin rostoucích mimo les v zájmovém území záměru byl
proveden odborný průzkum s výstupem v podobě studie Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum
(TERRA FLORIDA v.o.s., 08/2019). Průzkum byl zaměřen na podrobnou inventarizaci, zjištění stavu zeleně,
na její finanční ocenění a tvoří samostatnou Přílohu 6 předkládané dokumentace.
Vyhodnocení bylo provedeno tak, aby byl záměr v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky
orgánů státní správy a samosprávy. Navržena je řada opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění
fauny a flóry a byla zajištěna dostatečná ochrana dřevin rostoucích mimo les.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Při hodnocení byly použity kritéria ochrany krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
K hodnocení pohledových horizontů byly rovněž využity dálkové zákresy poskytnuté zadavatelem, resp.
hlavním architektem stavby.
Vlivy na změnu klimatu a biologickou rozmanitost
Při hodnocení postupováno v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence (č.j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017).
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D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE,
A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
V souladu s metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence (č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) byla podkladem vyhodnocení dokumentace
pro územní rozhodnutí předmětné stavby.
Při zpracování dokumentace byly zohledněny i závěry z předjednání s řadou dotčených orgánů státní správy
a samosprávy.
Seznam odborné literatury a veškerých podkladových materiálů je uveden na konci textu dokumentace
v kap. Literatura.
Hodnoceni vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel odpovídá stupni znalosti projektu.
Při zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by
znemožňovaly posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
V době zpracování dokumentace nebyl znám dodavatel stavby, konkrétní stavební řešení může být v dalších
stupních projektové dokumentace zpřesněno. V rámci předkládané dokumentace však byl na straně
bezpečnosti hodnocen nejhorší možný souběh při stavební činnosti.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předkládaný záměr je navržen a z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel posouzen v jedné
variantě, která vychází z platného ÚP města Beroun. Ani v průběhu posouzení záměru nevyplynula nutnost
posouzení dalších variant.
Z hlediska řešení povrchových toků předkládá oznamovatel tři možné varianty řešení, které v různé míře
revitalizují stávající koryto, resp. jej zachovávají. Všechny tři varianty může oznamovatel realizovat, a to na
základě konečného výběru dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Pro všechny varianty platí skutečnost, že po realizaci záměru dojde jednoznačně k zásadnímu zmenšení
odtoku srážkových vod z území ve vlastnictví investora, a to řádovým způsobem. Veškeré vody normových
srážek budou beze zbytku likvidovány na vlastním pozemku. Při přívalových deštích pak skutečné problémy
vycházejí z rozsahu korytem odvodňovaného území nad posuzovaným záměrem, které stavebník ani při
nejlepší vůli nemůže ovlivnit.
Varianta 1: Revitalizace koryta a jeho zkapacitnění pro převedení zvýšených průtoků
Součástí stavebního záměru bude úprava koryta a revitalizace stávající vodoteče na severní straně areálu.
Úpravy vodoteče budou umožňovat obyvatelům bližší interakci s vodou a budou tak mít příležitost
nahlédnout do jindy skrytého cyklu srážkových vod ve městě. Jedná se o přítok do Berounky v říčním km
36,8. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních požadavků v souvislosti s rozvojem územního celku
– rozšíření zástavby. Navrženou úpravou dojde významnému zvýšení estetického účinku na člověka, kdy
mezi výškovými skoky (prahy) je meandrující koryto, zajišťující pohyb vody i při malých přítocích (což je
vzhledem k pouze občasným průtokům významné vylepšení stávajícího stavu). Navazující pěšina i nová
výsadba stromů podél koryta dále dotváří přírodnější ráz tohoto území.
Současně budou splněny další cíle, které splňují požadavky správce toku (LESY ČR), a to zkapacitnění koryta
pro převedení průtoku stoleté povodně Q100, což znamená zvětšení průtočného profilu, výměna stávajících
nekapacitních propustků za větší, zpevnění vybraných částí koryta vodoteče.
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Varianta 2: Revitalizace koryta s ponecháním severovýchodní části v původním tvaru a jeho zkapacitnění
pro převedení zvýšených průtoků
Toto řešení je modifikací řešení dle Varianty 1, rozdíl spočívá v ponechání části vodoteče u bytového domu
A v původním tvaru a výškovém uspořádání. Spolu s tímto je zde navrženo ponechání části stávajících
vzrostlých stromů (těch, u kterých to zdravotní stav dovoluje).
Toto území je ze strany některých iniciativ chybně nazýváno jako „tůň“ či „mokřad“, což odporuje
skutečnosti a je vyvráceno doplňujícími informacemi biologického průzkumu.
Varianta 3: Vyčištění koryta s jeho ponecháním v původním tvaru a kapacitě
Toto řešení ponechává kryto vodoteče v původním tvaru, rovněž není nijak zvětšován jeho průtočný profil.
U propustků je ponechána stávající dimenze, dochází pouze k jejich výměně. Rozliv vody při povodňových
stavech je řešen na území investora, a to vhodnými technickými opatřeními:
-

osazením vstupů nejbližších objektů (BD A, řada ŘRD I a část řady ŘRD VII) nad výškovou kótu možné
úrovně vody při Q100.

-

tyto objekty nebudou podsklepeny

-

vytvoření rozlivových ploch pro případy povodňových událostí – prostor parkingu před objektem
BD a zahrady a prostor u vodoteče přilehlých rodinných domů.
F.

ZÁVĚR

PO VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATELSTVA, KTERÉ BYLO
OBSAHEM PŘEDCHOZÍCH KAPITOL, LZE ZÁMĚR DOPORUČIT K REALIZACI.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Název záměru / zařazení / umístění
Předkládaným záměrem je O b y t n á č t v r ť B e r o u n - P í s k o v n a , jehož oznamovatelem je společnost
Pod Klukem s.r.o.
Záměr je zařazen do Kat. II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do bodů:
Bod 108:

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha)
Pozn.: Rozloha zájmového území záměru je cekem 86 500 m2.

Bod 109:

Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu (500 míst).
Pozn.: Počet navržených parkovacích stání je 540.

Příslušným úřadem k vedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
Kraj:

Středočeský

Město:

Beroun

k. ú.:

Beroun
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Záměr bude umístěn na severovýchodním okraji města Beroun, v místní části Závodí, k. ú. Beroun na
pozemcích č. p. 1943/6; 1943/14; 1943/15; 3244; 6781; 6782.
Historicky se v zájmovém území nacházela pískovna. Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně
zaváženy.
Pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužívaný, odpojený od všech inženýrských sítí, je oplocený a
je pro veřejnost neprůchodný.
Předmět / potřeba / kapacita záměru
Předmětem záměru je výstavba souboru obytných staveb, který bude obsahovat 13 bytových domů a 48
rodinných řadových domů. Stavby budou užívány k bydlení s doplňkovou funkcí obchodní či administrativní
(u bytového domu H a bytového domu E). Součástí záměru je i související dopravní a technická
infrastruktura – veřejné a areálové zpevněné plochy, veřejné a areálové sítě technické infrastruktury.
Plocha řešeného území zasažená posuzovaným záměrem činí 86 500 m2.
V následující tabulce jsou uvedeny základní předpokládané kapacity záměru.
Celková hrubá podlažní plocha (HPP) nadzemní části

38 736 m2

Zastavěná plocha

11 580 m2

Hlavní funkční využití

bydlení

Doplňková funkční využití

obchodní/administrativní
(u bytového domu H bude v 1. PP jedna nájemní
jednotka – kavárna /60 m2/; u bytového domu E
budou v 1. PP dvě nájemní jednotky – 2 x dětská
skupina /116 m2/, v 1. NP budou nebytové prostory
tvořené 250 m2 administrativní plochy a 96 m2
obchodní plochy. V objektu H, ve 2. NP se dále budou
nacházet 2 ateliery)

Celkový počet bytů v BD

226

Celkový počet RD

48

Celkem osob (včetně nebytových funkcí)

795

Maximální počet nadzemních podlaží (NP)

4 + 1 NP (u BD)

Počet podzemních podlaží (PP)

1 PP

Počet parkovacích stání pro záměr Beroun Pískovna

540

Způsob vytápění

kogenerační jednotky (KGJ) a plynové kotle (PK)

Předpokládané termíny zahájení realizace a dokončení stavby
Předpokládaný termín zahájení stavby

1. pol. 2021

Předpokládaný termín ukončení stavby

2. pol. 2025

Stavební činnost bude rozdělena v rámci 4 stavebních etap do několika fází:
SO.01 OBJEKTY BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ
SO.02 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
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Demolice
Kácení
Hrubé terénní úpravy
SO.03 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
SO.04 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
Krajinářské úpravy
Čisté terénní úpravy
Revitalizace vodního toku
SO.05 OPLOCENÍ, OPĚRNÉ STĚNY A DROBNÁ ARCHITEKTURA
Oplocení
Opěrné stěny
Drobná architektura
SO.06 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Předpokládá se, že stavba rodinných a bytových domů bude probíhat ve 4 etapách:
1. etapa:
- blok I 4 řadových rodinných domů typu B,
- blok II 5 řadových rodinných domů typu B,
- blok III 5 řadových rodinných domů typu B a
- bytové domy A, B, C, D.
2. etapa:
- blok IV 4 řadových rodinných domů typu C,
- blok V 4 řadových rodinných domů typu C,
- blok VI 4 řadových rodinných domů typu C a
- bytové domy E, F, G, H, I.
3. etapa:
- bytové domy T1, T2, T3, T4.
4. etapa bude zahrnovat:
- blok VII 8 řadových rodinných domů typu A,
- blok VIII 5 řadových rodinných domů typu D,
- blok IX 5 řadových rodinných domů typu D a
- blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD).
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Demolice/ Příprava území/ Sanace
Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení.
Původní objekty skladového areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným
Městským úřadem v Berouně, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016,
nabylo právních účinků dne 31. 5. 2016.
Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy nacházející se na řešených
pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy budou sloužit jako
staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť po již
zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Stavební pozemek je v současné době nezastavěný, nevyužitý a areál odpojen od všech inženýrských sítí.
Dotčené území vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Přímo v zájmovém území byly v minulosti
provozovány dvě pískovny a z jihu sem okrajově zasahovala i další těžebna. Po ukončení těžby byly vytěžené
prostory postupně zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému
zavážení zejména skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Dále je lokalita situována v území s výskytem mocných terasových sedimentů Berounky, které byly
v minulosti rovněž intenzivně těženy. Území je proto silně ovlivněné antropogenní činností – jak těžbou
štěrkopísků, tak následným zavážením vytěžených prostorů.
Kumulace záměru
Realizace stavby je plánována v několika etapách. Momentálně nejsou známy žádné časové ani věcné vazby
stavby na záměry v blízkém okolí. Jednotlivé části stavby v rámci celého záměru budou koordinovány tak,
aby stavby vedlejší podmiňující užívání staveb hlavních byly dokončeny a zkolaudovány před dokončením
staveb hlavních. Součástí záměru bude vybudování nových inženýrských a dopravních sítí a přeložka
stávajícího plynovodu DN 350 nacházejícího se v jižní části stavebního pozemku.
Územní plán
Funkční využití stavebního pozemku SM (smíšené městského typu) je rozdělené do několika lokalit.
V největší ploše převažuje funkce P8c - smíšené využití území městského typu specifické, v jižní části
přechází do plochy 8a - bydlení individuální v rodinných domech, a dále do 8b - smíšené využití území
městského typu specifické – nízkopodlažní zástavba.
Dle ÚP se v případě plochy P8c jedná o plochu určenou k přestavbě s předpokládanou transformací do nové
obytné čtvrtě. Cílem přestavby tohoto území má být revitalizace a ozdravění městské čtvrtě a její kvalitní
rozvoj.
Podmínkou územního plánu pro další rozhodování v daném území bylo vypracování územní studie. Ta byla
z důvodu potřebné koordinace prostorového, dopravního a technického řešení nutná vypracovat jako celek
pro lokality 8a, 8b a P8c.
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování je přílohou předkládané dokumentace (viz kap. H Přílohy).
Vlivy na obyvatelstvo
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních rizik
pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
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Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu zatěžující.
Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu
na stavbu či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti.
K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na akustickou
situaci a znečištění ovzduší.
Na základě výsledků rozptylové a hlukové studie je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním
odhadu, nelze v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků či
významnější narušení faktorů pohody obyvatelstva.
Vlivy na ovzduší a klima
Za účelem posouzení vlivu záměru na znečištění ovzduší ve fázi výstavby i provozu záměru byly vypracovány
následující Rozptylové studie: Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, říjen 2019) a Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing.
Pavel Balahura, srpen 2020) – viz Příloha 3 Dokumentace.
V Rozptylové studii (výstavba záměru) byly s cílem vyhodnocení vlivu výstavby navrhovaného záměru na
imisní situaci v zájmovém území vybrány následující znečišťující látky: oxid dusičitý (NO2), suspendované
částice velikostní frakce PM10 a PM2.5. Jedná se o znečišťující látky, které reprezentují hodnocené zdroje
znečišťování ovzduší související s realizací 2. etapy výstavby záměru.
Posouzení vlivu stavební činnosti na imisní situaci v zájmovém území v rámci Rozptylové studie bylo
provedeno pro nejvíce náročnou etapu výstavby záměru, kterou je stavební etapa č. 2. Z analýzy výsledků
modelových výpočtů znečištění ovzduší provedených pro výhledový stav, který předpokládá realizaci 2.
etapy výstavby plánovaného záměru vyplynulo, že realizace výstavby záměru nebude mít významný vliv na
dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Vypočtené imisní příspěvky ve vztahu
k průměrným ročním koncentracím všech sledovaných znečišťujících látek budou velmi málo významné až
zanedbatelné.
Opatření pro omezení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší a na obyvatele žijící v okolí plánované stavby
jsou souhrnně uvedeny v kapitole D.IV. dokumentace. Plnění těchto doporučení zaručí minimalizaci
imisních příspěvků v průběhu stavebních prací.
V rozptylové studii (provoz záměru) jsou řešeny bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší
související s provozem posuzovaného záměru. Rozptylová studie vyhodnocuje modelovým výpočtem
výslednou imisní zátěž související s realizací záměru pro rok 2025. Rozptylová studie vyhodnocuje konkrétně
imisní příspěvky oxidu dusičitého, benzenu, prašného aerosolu frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu.
U žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo ve výhledovém roce 2025 vypočteno vlivem provozu
záměru překročení imisního limitu, a to ani u průměrných ročních, ani u krátkodobých koncentrací.
Výjimkou je imisní limit pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu, který je již ve výchozím stavu v zájmovém
území překročen, a to konkrétně v jižní části zájmového území. Ve zbývajícím území, které tvoří větší část
hodnoceného území, byl limit pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu splněn.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít významný dopad na klima širšího okolí
posuzovaného záměru. V návrhu krajinářských úprav je navrženo velké množství nových vegetačních prvků,
které pomáhají vylepšovat mikroklima a stabilizovat vodní režim zájmového území. Při výstavbě záměru
bude veškerá pokácená zeleň kompenzována náhradními výsadbami v celkovém počtu 642 stromů.
Součástí předkládaného záměru jsou opatření, která budou zlepšovat mikroklimatické podmínky širšího
okolí posuzovaného záměru; tato opatření na ochranu klimatu jsou uvedena v kap. D.IV. dokumentace.
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Vlivy na hlukovou situaci
Pro vyhodnocení zdrojů hluku ve fázi provozu záměru byla vypracována Hluková studie – Vyhodnocení
hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019) a Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu
provozu dopravy záměru na akustickou situaci v ul. Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec
2020) – viz Příloha 2 předkládané Dokumentace.
Předmětem hlukové studie bylo posouzení a vyhodnocení vlivů provozu plánovaného záměru na akustickou
situaci v zájmovém území. Jednalo se zejména o vlivy změn intenzit dopravy na stávajících a navrhovaných
pozemních komunikacích a vliv venkovních stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech záměru.
Na základě výsledků Hlukové studie lze konstatovat následující.
Akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna umístěním a vzdáleností
jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním zdrojům hluku – silničním komunikacím II/116
a II/118 a železniční dráze, po které je vedena trať č. 520E Beroun – Rakovník.
Zprovoznění záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nebude mít významný vliv na akustickou situaci
v zájmovém území. Po realizaci plánovaného záměru budou u dotčené zástavby zájmového území splněny
příslušné hygienické limity hluku.
Z výsledků provedených výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že provoz stacionárních
zdrojů záměru „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ nebude představovat významnou hlukovou zátěž pro
okolní území. Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A budou dosahovat úrovně 18,9 až 39,9 dB
ve dne a úrovně 9,8 až 37,3 dB v noci. Modelovým výpočtem bylo prokázáno, že ekvivalentní hladiny hluku
vyvolaného provozem dopravy na účelových komunikacích (příjezdové komunikace jednotlivých objektů
záměru) a provozem technologického zařízení hodnocené obytné čtvrti nezpůsobí v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb zájmového území při zadaných akustických parametrech překročení
hygienických limitů hluku 50/40 dB pro den/noc.
Vliv vibrací
Ve fázi výstavby budou používána vibrační zařízení pro výstavbu vnitroareálových komunikací, zpevněných
ploch a hutnění betonu v základových konstrukcích. Bude se jednat o běžnou stavební činnost. Vibrace
budou emitovány krátkodobě a jejich projevy lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje.
Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vibrace ve fázi provozu záměru budou nevýznamné. Vliv vibrací z automobilové dopravy záměru či dalších
provozních zařízení na okolní zástavbu se rovněž nepředpokládá.
Ve fázi výstavby ani provozu nebudou emitovány žádné významné vibrace působící na okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zájmové území náleží do povodí Berounky, hlavní povodí Labe. Na severní a jižní hraně pozemku se nachází
občasné vodoteče. Jižní potok je zcela pod zemí. Severní potok je v řešeném území ve volném korytě,
dostatek vody má však jen ve srážkově bohatých obdobích roku. Dle hydrologických informací se jedná
o přítok Berounky v ř. km 36,8.
Záměr počítá v rámci krajinářských úprav areálu s revitalizací a úpravou koryt a zkapacitněním propustků
stávajících vodních toků v severní a jihozápadní části zájmového území včetně jejich úprav doprovodných
ploch zeleně. Hlavním účelem úprav bude zajištění speciálních ochranných požadavků v souvislosti
s rozvojem územního celku (prvek ÚSES a VKP ze zákona). Konkrétní zásahy a plánované úpravy vodního
toku budou konzultovány s příslušným vodoprávním úřadem a orgánem ochrany přírody.
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V rámci realizace záměru bude do budoucna v areálu ponechán kontrolní vrt HV-1 provedený v rámci
hydrogeologického průzkumu. Je doporučeno tento hydrogeologický objekt hygienicky zabezpečit, a to
vytýčením ochranného pásma I. stupně ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m v okolí vrtu dle geometrického
plánu. Dále je doporučeno celý tento prostor trvale oplotit a opatřit uzamykatelným vstupem.
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Posuzovaný záměr se nenachází v záplavovém území dle zákona č. 245/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Během výstavby se nepočítá s trvalým čerpáním spodních vod při realizaci spodních staveb, neboť hladina
spodní vody se nachází hluboko pod úrovní navrhovaných základových spár objektů. Odvedení srážkových
vod z pozemků areálu bude v období výstavby záměru řešeno na pozemcích vsakováním.
K zachycení srážkových vod a jejich likvidaci vsakem jsou v lokalitě navrženy dva typy objektů – ochranné
drény a vsakovací objekty. Nakládání s dešťovými vodami je navrženo gravitačním systémem pomocí
odvodnění střech do akumulačních nádrží, ze kterých bude voda využita pro zálivku zeleně. Teprve
nespotřebovaná voda bude odtékat do vsaku, resp. havarijním přepadem do kanalizačních šachet přípojek
dešťové kanalizace. Odvodnění nových komunikací, chodníků a zpevněných ploch je řešeno odvedením
vody jejich podélným a příčným spádem do dešťových vpustí, napojených přípojkami na dešťovou
kanalizaci. Avšak v místech nové zeleně je uvažováno se zasakováním srážkových vod z přilehlých
zpevněných ploch.
K negativním vlivům na povrchové ani podzemní vody nebude ve fázi demolice, výstavby ani provozu
záměru docházet.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Pozemky dotčené záměrem jsou ve stávajícím stavu převážně tvořené zpevněnými plochami. Dle výpisu
z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
Předpokládaný trvalý zábor pozemků záměrem bude činit cca 86 500 m2.
Záměrem nedojde k záboru pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani určených
k plnění funkce lesa (PUPFL). Východní část pozemku parc. č. 1939/2 je ovšem bezprostředně dotčena
ochranným pásmem lesa v zákonné šířce 50 m. Dle předchozích konzultací s Městem Beroun, Odborem
životního prostředí a Odborem územního plánování a regionálního rozvoje, byly veškeré stavební objekty
umístěny do minimální vzdálenosti 20 m od okraje lesa.
Vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení podléhá souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona
č. 289/1995 Sb. K vydání tohoto souhlasu je kompetentní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust.
§ 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona.
V zájmovém území nejsou v současném stavu v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrovány žádné
ložiska nerostných surovin, stavebních nerostných surovin či prognózní zdroje nerostných surovin, chráněná
ložisková území, dobývací prostory, poddolované území ani sesuvné území.
Při zakládání záměru dojde k zásahu do horninového prostředí v nejbližším místě stavby, tento vliv však
bude velmi malý, bez negativních dopadů na životní prostředí.
Pro posuzovaný záměr byla vypracována studie Stanovení radonového indexu pozemku (radon v.o.s., Ing.
Neznal, květen 2019). Dle výsledků měření provedeného v území jsou z hlediska rizika vnikání radonu
z podloží do budov pozemky se středním radonovým indexem. Konstrukci domu je třeba řešit tak, aby riziko
pronikání radonu do budovy bylo minimální.
155/167

Obytná čtvrť Beroun - Pískovna
Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Historicky se v zájmovém území nacházela pískovna. Po ukončení těžby byly vytěžené prostory postupně
zaváženy. Nelze vyloučit, že s postupující těžbou docházelo částečně i ke zpětnému zavážení zejména
skrývkou a nevyužitelnými zeminami z vlastní pískovny.
Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) nejsou v blízkosti zájmového území záměru evidována
žádná kontaminovaná, potenciálně kontaminovaná místa, skládky či jiné zátěže.
Z historických důvodů využití lokality byl na pozemku p.č. 1943/6 v k.ú. Beroun proveden průzkum
kontaminace (SG Geotechnika a.s., 07/2019) bývalé pískovny. Průzkum kontaminace zahrnoval vrtné,
vzorkovací, laboratorní a vyhodnocovací práce, jejichž cílem bylo určit úroveň a rozsah znečištění
zemin/odpadů.
Průzkumem kontaminace bylo zjištěno, že navážky v zájmovém území nelze využít na povrchu terénu ve
smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (byly překročeny limity v případě arsenu a sumy polycyklických
aromatických uhlovodíků). U těchto navážek bude třeba provést rozbory a zatřídění zemin dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu během
výstavby na lokalitě. Pro plánovaný záměr nebyla na základě výsledků průzkumu navrhována žádná sanace
ve smyslu rekultivačním; na místě se nenacházejí žádné skládky.
Riziko kontaminace půdy ve fázi provozu záměru je velmi malé a lze jej minimalizovat udržováním
předepsaného technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a
dodržováním bezpečnostních předpisů. V případě kontaminace půdy či horninového prostředí je nutné
znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem sanovat.
Vlivy na faunu a flóru
Vyhodnocení fauny a flóry v území vychází z odborného Přírodovědného průzkumu území projektu „Obytná
čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., říjen 2019) a z Odborného stanoviska
k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., červenec 2020) – viz Příloha 4 předkládané Dokumentace.
Průzkum probíhal v průběhu celého roku 2018 (březen – listopad) a roku 2019 (duben – říjen) za účelem
zachycení aspektů jednotlivých ročních období.
Na sledovaném území bylo nalezeno 179 druhů cévnatých rostlin. Společenstva rostlin jsou silně narušena
opakovaným skládkováním, navážkami, obnažováním půdy a erozí. Nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné
druhy rostlin uvedených v Příloze II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Plánovanou činností a
následným využitím území nedojde k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území byl zjištěn jeden kriticky ohrožený druh (§ 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění) – netopýr velký (Myotis myotis). Dále byly zjištěny tyto silně ohrožené druhy: netopýr večerní
(Eptesicus serotinus), netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), netopýr řasnatý (Myotis
nattereri) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). Rovněž byl zjištěn náhodný výskyt jednoho
ohroženého druhu bezobratlého živočicha čmeláka zemního (Bombus terrestris). Vhodným a dostačujícím
opatřením s ohledem na výskyt čmeláka zemního je načasování zemních prací v období výstavby na dobu
jeho aktivity, tedy na duben až září. Při splnění této navržené časové podmínky nedojde k porušení § 50
odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění a dále není potřeba přijímat žádná zvláštní managementová
opatření.
Z obratlovců byly zjištěny tyto zvláště chráněné ohrožené druhy: rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka
obecná (Hirundo rustica) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).
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Plánovanou stavební činností a následným provozem záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného
vývoje žádného z výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, neboť zjištění jedinci lokalitu
využívají jen jako potravní teritorium. Nedojde tak k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr nemůže a nebude mít na zjištěné
zvláště chráněné druhy významný negativní dopad.
Ve sledovaném území nebyly zjištěny druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS ani
druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS. Ve sledovaném území nebyl zjištěn žádný
druh komentovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin, žádný z bezobratlých živočichů a žádný
z obratlovců v kategoriích, které mají z hlediska druhové ochrany nějaký smysluplný význam.
V řešeném území se nachází celkem 262 stromů, u kterých obvod kmene přesahuje 80 cm (měřený ve výšce
130 cm nad zemí), nebo jsou součástí VKP (niva potoka v severní části území).
V řešeném území se dále nachází celkem 17 027 m2 zapojených porostů dřevin (36 porostních a keřových
skupin), u kterých plocha porostu přesahuje 40 m2, nebo jsou součástí VKP (niva potoka).
Vypočtená cena dřevin na pozemku dle metodiky ČSOP je u hodnocených stromů 4 051 326,- Kč a
u hodnocených keřů a porostů 6 290 393,- Kč.
Ke kácení je v zájmovém území celkem navrženo 186 stromů, vyžadujících povolení ke kácení. U keřů,
keřových a porostních skupin je navrženo ke kácení celkem 6 576 m2 dřevin, ve 24 porostních skupinách.
Porosty jsou převážně stromové, pouze částečně (u dvou skupin) se jedná o keřové porosty. Kácení bude
prováděno podle Standardů péče o přírodu a krajinu - Kácení stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).
Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou v celkovém počtu 642 stromů; z toho 320 alejových
tvarů stromů se střední a větší korunou, 168 ks vícekmenných dřevin a 32 jehličnatých dřevin (borovic
lesních) ve volných plochách, a dále 122 alejových stromů v ulicích.
Před zahájením přípravných prací bude nutné v předstihu podat žádost o povolení ke kácení stromů
(s obvodem kmene ve výčetní výšce větší než 80 cm) i zapojených porostů v souladu s vyhláškou č. 189/2013
Sb., ve znění její novely č. 222/2014 Sb., kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. K žádosti bude nutné doložit způsob náhradních výsadeb.
Ochranná opatření u jednotlivých ponechávaných stromů jsou navržena u pěti solitérních stromů (Salix alba
č. 4, Salix caprea č. 5, Pinus sylvestris – č. 28, 31 a 32 v dendrologickém průzkumu); ostatní stromy jsou
součástí skupin. Vlastní ochrana solitérních stromů bude provedena oplocením do výšky 2 m na hranici
chráněného kořenového prostoru, tedy 1,5 m od okapového okraje koruny.
Pro skupiny stromů nebo stromy, jejichž koruny se alespoň dotýkají, je navržena ochrana těchto dřevin
v rámci ochrany plošné. Vzhledem k hodnotným porostům na okraji řešeného území je navržena plošná
ochrana u porostních skupin, o celkové rozloze 12 948 m2 – z toho bude přímo oplocená část u skupin č. PO1
– PO3, o rozloze 1 060 m2, u skupin č. PO4 a 5 bude provedeno pouze liniové oplocení ze strany stavby.
Vliv na biologickou rozmanitost uvedeného území projektovanou činností bude podle současných poznatků
přijatelný, a to jak dočasně, tak i trvale.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se pozemek z hlediska územního systému
ekologické stability (prvky ÚSES) nachází v ochranném pásmu stávající části funkčního nadregionálního
biokoridoru NRBK K55 Týřov, Křivoklát - Karlštejn, Koda. Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K55
není v dokumentaci ÚSES přímo vyznačeno, vymezeno je v maximální šíři 2 km na každou stranu osy NRBK,
což v sobě zahrnuje rovněž zájmové území záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že NRBK K55 dělí od
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zájmového území zástavba rodinných domů podél řeky Berounky a několik významných liniových staveb
(ulice Lidická a železniční trať Beroun – Rakovník), nepředpokládá se, že by záměr mohl ve fázi výstavby či
provozu záměru významnějším způsobem ovlivnit zónu ochranného pásma tohoto biokoridoru.
Dle výkresu ÚSES platného ÚP města Beroun se dále v zájmovém území nachází funkční interakční prvek
definovaný v textové části ÚP města Beroun jako „pruh s rozptýlenou zelení u Cihelny“, korespondující
v platném ÚP s plochou ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru). Prvek ÚSES bude záměrem respektován a
zachován.
V zájmovém území se dále nachází dvě plochy celoměstského systému zeleně – plocha ZO (sídelní zeleň
specifická – ochranná) a výše zmíněná plocha ZP (sídelní zeleň přírodního charakteru). V rámci projektu je
s těmito plochami počítáno a budou respektovány, resp. zahrnuty do krajinářských a sadových úprav
záměru.
Údolní niva potoka v severní části řešeného území je v územní studii krajiny uvedena jako lokální biokoridor
(v ÚP města Beroun však tento lokální biokoridor není evidován). Niva výše zmíněného potoka je zároveň
chráněna jako významný krajinný prvek (VKP), dle § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. Dle hydrologických informací se jedná o přítok Berounky v ř. km 36,8. Záměr tento stupeň
ochrany plně respektuje a počítá v rámci krajinářských úprav areálu s revitalizací a úpravou koryta
stávajícího vodního toku a jeho doprovodných ploch zeleně. Konkrétní zásahy a plánované úpravy vodního
toku budou konzultovány s příslušným vodoprávním úřadem a orgánem ochrany přírody.
Východní část pozemku je dotčena ochranným pásmem lesa (VKP ze zákona) v zákonné šířce 50 m.
Registrované VKP se v zájmovém území nevyskytují. Dle předchozích konzultací s Městem Beroun,
Odborem životního prostředí a Odborem územního plánování a regionálního rozvoje, byly veškeré stavební
objekty umístěny do minimální vzdálenosti 20 m od okraje lesa.
Stavba nebude mít vliv na žádná území systému NATURA 2000 (zaznamenaná v národním seznamu), ani
prioritní biotop, ekosystém, přírodní soubor nebo ptačí území ve smyslu národního seznamu NATURA 2000.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství nemůže mít
hodnocený záměr významný vliv, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na
žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast.
Podle databáze Ústředního seznamu ochrany přírody (NDOP) vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny
(AOPK ČR) nejsou v hodnoceném území evidovány žádné objekty ochrany přírody.
Zájmové území stavby se nenachází v žádném maloplošném ani velkoplošném zvláště chráněném území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Památný strom se v nejbližším okolí záměru
rovněž nenachází.
Souhrnně lze konstatovat, že při respektování prvků ÚSES a VKP nebude docházet k významnějšímu
negativnímu ovlivnění prvků ochrany přírody ve fázi výstavby ani provozu záměru.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Navrhovaná stavba svým charakterem bude představovat únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle
zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebude ovlivněna estetická, kulturní ani přírodní
hodnota krajiny v řešeném území.
Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality
Zásah do hmotného majetku je očekáván v souvislosti s plánovanou přeložkou STL plynovodu profilu DN
350 na pozemku parc. č. 1943/6 v k. ú. Beroun tak, aby byla umožněna výstavba nového obytného souboru.
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U nového STL plynovodu vznikne ochranné pásmo dle zák. 158/2009 Sb. a zrušená část plynovodu profilu
DN 350 v délce cca 320 m bude po odpojení částečně ponechána v zemi, částečně bude vytrhána při
výstavbě domů nebo komunikací.
Demolice byly projednávány v předstihu v samostatném správním řízení. Původní objekty skladového
areálu byly demolovány na základě souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem v Berouně,
č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv, sp. zn. 7739/2016/VÝST, ze dne 30. 5. 2016, nabylo právních účinků dne 31.
5. 2016. Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy nacházející se na
řešených pozemcích, a to v koordinaci s postupem výstavby, kdy vybrané zpevněné plochy budou sloužit
jako staveništní komunikace a skladovací plochy a dále budou odstraněny opěrné stěny, suť po již
zdemolovaných budovách a případné zbytky neprovozovaných areálových inženýrských sítí.
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění se nejedná o území ležící v památkové rezervaci,
v památkové zóně ani v ochranném pásmu památkové rezervace. V dotčeném území se nenacházejí žádné
kulturní památky či jiné stavby s památkovou ochranou. Nejedná se ani o území s možnými archeologickými
nálezy.
ZÁVĚR
PO VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATELSTVA, KTERÉ BYLO
OBSAHEM PŘEDCHOZÍCH KAPITOL, LZE ZÁMĚR DOPORUČIT K REALIZACI.
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H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny
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REFERENČNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Technické podklady související se záměrem
1.

Obytná čtvrť Beroun Pískovna: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, souhrnná technická
zpráva (ov architekti s.r.o., 05/2020)

2.

Platný Územní plán města Beroun

3.

Beroun – Pískovna: Dopravně-inženýrské podklady – doplnění (PPU spol. s r.o., červenec 2020)

4.

Beroun – Pískovna: Dopravní průzkum (PPU spol. s r.o., červen 2019)

5.

Hluková studie – Vyhodnocení hluku z provozu záměru (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019)

6.

Obytná čtvrť Beroun – Pískovna, Akustická studie; Stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového
pláště – vliv provozu střelnice (Greif-Akustika, s.r.o., září 2020)

7.

Dodatek k Hlukové studii – Vyhodnocení vlivu provozu dopravy záměru na akustickou situaci v ul.
Slavašovská a Vojanova (Ing. Pavel Balahura, červenec 2020)

8.

Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci (Ing. Pavel Balahura, říjen
2019)

9.

Rozptylová studie – Vyhodnocení vlivu výstavby záměru na imisní situaci (Ing. Pavel Balahura, červenec
2020)

10. Průzkum kontaminace bývalé pískovny v k.ú. Beroun (SG Geotechnika a.s. - Ing. Jan Kuklík, Mgr. Aleš
Kunovjánek, 07/2019)
11. Obytná čtvrť Beroun - Pískovna: Protokol - stanovení radonového indexu pozemku (Radon v.o.s. – Ing.
Matěj Neznal, 05/2019)
12. Přírodovědný průzkum území projektu „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna (doc. Dr. Jan Farkač, CSc.,
12/2018)
13. Přírodovědný průzkum území projektu „Obytná čtvrť Beroun – Pískovna“ v roce 2018 a 2019 (doc. Dr.
Jan Farkač, CSc., říjen 2019)
14. Odborné stanovisko k možnému ohrožení životního prostředí vyjádřeném a popsaném v názoru
Berounské zeleně, z.s. (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., červenec 2020)
15. Obytná čtvrť Beroun - Pískovna: Krajinářské úpravy a dendrologický průzkum (TERRA FLORIDA v.o.s.,
08/2019)
16. Beroun Pískovna: Závěrečná zpráva Inženýrskogeologického průzkumu (SG Geotechnika a.s. – RNDr.
Anna Gardavská., Mgr. Ján Studenec, Luisa Sgrecciová, Mgr. Tereza Šmejkalová, RNDr. Jiří Nedvěd,
RNDr. Jiří Rout, 09/2014)
17. Obytná čtvrť Beroun Pískovna: Ověřovací studie (ov - architekti s.r.o., 03/2019)
18. Polohopisný a výškopisný plán, informativní zakreslení průběhu inženýrských sítí a katastrálních hranic
(GEONET PRO s.r.o, Jana Zajícová, Věra Škrétová, 08/2018 - 04/2019)
19. Skladový areál LAKAP Systems s.r.o.: Dokumentace k odstranění staveb č.parc. 3241, 3243, 3244, k.ú.
Beroun Závodí (m3m s.r.o., 04/2016)
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20. Souhlas s odstraněním stavby, Městský úřad Beroun, Odbor výstavby, č.j. MBE/37881/2016/VÝST-Pv
ze dne 30. 5. 2016, v právní moci dne 31. 5. 2016
21. Intenzity dešťů v lokalitě Beroun Pískovna (ČHMÚ - Mgr. Ilona Zusková, Ing. Tomáš Fryč, 04/2019)
Informační webové zdroje
22. Národní geoportál INSIPRE

http://geoportal.gov.cz

23. Portál Českého hydrometeorologického ústavu

http://portal.chmi.cz/

24. Česká geologická služba, mapový server

http://geology.cz/

25. Český statistický úřad

http://czso.cz/

26. Hydroekologický informační systém VÚV T. G. M.

http://heis.vuv.cz/

27. Ministerstvo životního prostředí

http://mzp.cz/

Legislativa
28. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
29. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
30. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
31. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
32. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
33. Zákon č. 242/1992 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
34. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
35. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
36. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
37. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
38. Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
39. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu
40. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny
41. Vyhláška č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
42. Vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
43. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb
44. Vyhláška č. 389/2012 Sb., o radiační ochraně
45. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
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46. Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015)
47. Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (č.j.
MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017)
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