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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
P3 Prague D11 s.r.o.

2. Identifikační údaje
Identifikační číslo:

026 10 493

3. Sídlo (bydliště)
Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce:
Jméno, Příjmení, titul a funkce:
Společnost:
Adresa:
Telefon:
Email:

Ing. Josef Brejcha, na základě plné moci
RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 Michle
773 463 657
josef.brejcha@rotagroup.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

Skladová zóna Nehvizdy – Skladový areál – Hala SO-01

Zařazení: Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1. Kategorie II.:
•

bod 86 - Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a
zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu – 200 t.

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle Zákona 100/2001 Sb. a příslušným úřadem je
Krajský úřad Středočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Bod 86
Skladování nebezpečných látek
Základní přehled maximálních skladovaných objemů:
• Technické plyny –

8 000 kg

(UN 1950)

• Hořlaviny –

400 000 kg

(UN 1090,
1202, 1203,
1299, 1300,
1993, 2055,
3295)

• Hořlaviny pevné -

300 kg

(UN 2623, 3175)

• Oxidační činidla -

300 kg

(UN 2014, 2465, 2468)

• Organické peroxidy -

50 kg

(UN 3105)

• Toxické substance -

250 kg

(UN 1593, 1897, 2810, 3026)

• Žíraviny -

8 000 kg

• Ostatní nebezpečné látky - 25 000 kg
• Celkem součet -

1133,
1263,
1866,
2059,

1139,
1268,
1920,
3082,

1170,
1294,
1987,
3269,

(UN 1719, 1760, 1789, 1823,
2079, 2491, 2672, 2734, 2796,
3263)
(UN 3077, 3082)

441,9 tun

Maximální skladovací kapacita skladu je 600 tun nebezpečných látek.
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Středočeský

Okres:

Praha – východ

Obec:

Nehvizdy

Katastrální území:

Nehvizdy 702404

Obec:

Zeleneč

Katastrální území:

Mstětice 792764

Nejbližší obytné objekty od záměru se nachází:
1. Severozápadně od hranic záměru na stavební parcele číslo 60 je umístěn objekt k
bydlení s číslem popisným 32 (k. ú. Mstětice 792764). Vzdálenost od objektu je cca
400 m.
2. Západně cca 785 m od hranic záměru na parcele 740 je umístěn rodinný dům s číslem
popisným 190 (k. ú. Jirny 660922).
3. Jihozápadně cca 810 m od hranic záměru na parcele 796 je umístěn rodinný dům
s číslem popisným 284 (k. ú. Jirny 660922).
4. Ostatní výstavba je ve vzdáleností vyšší než 1 km.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Aktuální EIA v území „Skladová zóna Nehvizdy“
• Číslo jednací:

016100/2012/KUSK

• Datum vydání:

26. 3. 2012

• Kód:

STC

Jedná se o novostavbu skladové zóny umístěné západně od městysu Nehvizdy. Zóna
bude jižně navazovat na připravovanou sousední skladovou zónu Mstětice
s dopravním napojením na stávající okružní křižovatku na silnici II/101 a dále na
dálnici D11 nebo rychlostní silnici R10. Zóna je umístěna mimo zastavěnou část obcí
Nehvizdy, Jirny a Zeleneč - Mstětice. Zóna se nachází v území mezi silnicí II/101 a
železniční vlečkou. Zásobování areálů pitnou vodou a zemním plynem bude napojením
na nově vyprojektovaný vodovodní řad a plynovod pro skladový areál Mstětice II.
Vytápění hal bude zajištěno plynovými kotli a sálavými zářiči..
Záměr respektuje všechny parametry z hlediska nároků na dopravu, obsluhu i další
parametry vyjma potřeby navýšit objem skladovaných nebezpečných látek, ani není třeba
měnit ventilaci.
Poznámka: Hala je označená jako SO-01, ale v rámci celé zóny má kód DC4.
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Charakter záměru
Jedná se o již stavebně povolenou halu, žádost se týká části SO 01 na ploše 13 283 m2.
Nový sklad má celkovou výměru do 6.000 m2 skladové plochy, která je stavebně
rozdělena na dvě části:
• Část A bude sloužit pro skladování vodou ředitelných nátěrových hmot, barev, laků a
omítek a pro další doplňkový sortiment (tmely, sádry, malířské náčiní a pomůcky,
pomocné materiály). Uvedené materiály nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve
smyslu zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o
změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Skladované materiály jsou umístěny v uzavřených plastových či kovových obalech
objemu 0,01 – 50 litrů, případně v IBC kontejnerech objemu 1 m3. Spotřebitelská
balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla dále balena ve skupinových plastových či
kartonových obalech. Ve skladové části A bude předpokládáno normální prostředí
bez zvýšeného požárního nebezpečí.
• Část B bude sloužit pro skladování rozpouštědlových nátěrových hmot, barev a laků,
ředidel a dále pomocných materiálů s jednou nebo více nebezpečných vlastností dle
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální
uvažované skladovací limity dle jednotlivých tříd ADR jsou uvedeny v příloze,
z hlediska skladovaných hořlavých kapalin budou uvedené limity následující: max
50 m3 HK – I. třídy, max 200 m3 HK – II. třídy, max 100 m3 HK – III. a IV. třídy.
Skladované materiály budou umístěny v uzavřených převážně kovových obalech
objemu 0,05 – 200 litrů. Spotřebitelská balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla
dále balena ve skupinových plastových či kartonových obalech. Skladová část B
bude prostorem se zvýšeným požárním nebezpečím a bude tvořit samostatný požární
úsek.
Z hlediska povahy se jedná o běžné obchodní komodity drogistického,
stavebnického zázemí, příklady jednotlivých substancí:
• Technické plyny –
• Hořlaviny –

PRIMALEX ZNAČKOVACÍ SPREJ
PRAKTIK EMAIL SYNTETICKÝ UNIVERZÁLNÍ
PRIMALEX LAZURA TENKOVRSTVÁ
PRIMALEX JEDNOVRSTVÁ BARVA 2V1
Progold Benzínový čistič technický
Progold S6006
• Hořlaviny pevné PE-PO pevný podpalovač
• Oxidační činidla Laguna 6v1 tablety
• Organické peroxidy Iniciátor PE
• Toxické substance Perchlorethylen
• Žíraviny Kyselina chlorovodíková
Hydroxid sodný
• Ostatní nebezpečné látky - PRIMALEX FUNGICIDNÍ NAPOUŠTĚDLO
BONDEX PRESERVE II
Balakryl ANTIKOR
Jak je patrné z deskripce, obdobné NL lze najít kdekoliv ve stavebninách, drogériích.
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Jedná se o rozšíření portfolia stávajícího skladu, kde budou nově skladovány i nebezpečné
látky v zabezpečených skladech.
Způsob zabezpečení
Látky s nebezpečnými vlastnostmi budou skladovány v k tomu určených zabezpečených
skladech odděleně dle své povahy tak, aby bylo minimalizováno riziko jakékoliv havárie i
nestandardního stavu. Nádrže budou v záchytných vanách, případně dvouplášťové, vybavené
kontrolním systémem. Nakládání bude upřesněno dle havarijního plánu zařízení. Díky
velikosti objemů jednotlivých balení lze vždy množství zachytit nejen v záchytných vanách
ale kdekoliv rámci haly, pokud dochází k manipulaci. Hala je zabezpečená proti přívalovým
srážkám.
Možné kumulace vlivů
Záměr leží uprostřed skladové zóny:

V širších vztazích pak jsou další záměry využívající napojení na dálnici v území v těsné
blízkosti Prahy. Severozápadně pod názvem EIA „Nový Zelenč“, kód STC2258 pak má
vzniknout nové developerské město, EIA je v projednání.
Míru vlivu samotného záměru prokazuje tento dokument, z hlediska kumulativních vlivů lze
tvrdit, že záměr negeneruje negativní vlivy nad rámec schválený díky dodržením opatření
k minimalizaci negativních dopadů. Záměr negeneruje žádnou další dopravu, další nároky na
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lidi, na teplo ani nemá jiné nároky nad míru schválenou. Záměr tak představuje výhradně
rozšíření portfolia skladování.
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány
jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto
posuzování s ohledem na charakter záměru.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
respektive odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Oznamovatel je podnikatelem připravujícím nové prostory pro podnikání budoucím
partnerům. Plánovaná změna má vytvořit prostor pro podnikání v území. Oznamovatel
prostřednictvím realizace záměru plánuje udržet a rozšířit své podnikání a realizovat
přiměřený zisk při dodržení všech opatření k minimalizaci dopadů vlivu záměru na
životní prostředí.
Zdůvodnění umístění záměru
Klíčové při výběru lokality bylo najít místo s dobrým dopravním napojením i na leteckou
dopravu, územním plánem umožňujícím realizaci záměru, přístupem k inženýrským
sítím. Navrhovaná lokalita všechny podmínky splňuje. Navíc je zde výborná dostupnost
pro zaměstnance okolních obcí.
Zvažované varianty
Jednotlivé varianty byly zvažovány v rámci projektové přípravy, do tohoto dokumentu již
vstupuje jediná varianta technologického uspořádání. Případné drobné úpravy v dalších
fázích budou znamenat jen málo významné změny bez zaznamenatelných posunů vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v
případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Demoliční práce
Nejsou.
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení (popis, povoleno)
Skladová hala SO-01:
Zastavěná plocha haly SO-01:

13 283 m2

Obestavěný prostor:

188 946 m3

počet zaměstnanců

62 (37 mužů, 25 žen)

počet vestavků

2

Celková plocha stavebního pozemku:

35 616 m2

Halu SO-01 tvoří jeden objekt o celkových půdorysných rozměrech cca 114 x 117,6 m. Hala
je koncipována jako vícelodní nepodsklepená hala. V hale je umístěna dvoupodlažní vestavba
s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím a jedna příprava pro
dvoupodlažní vestavbu. Hala má obdélníkový půdorys, výška objektu po atiku je 14,3 m.
Výška administrativní vestavby je 7,55 m. Úroveň upraveného terénu je patrná z řezů a
situace objektu.
Naskladňování a vyskladňování skladových prostor probíhá na západní straně pomocí
nakládacích a vykládacích doků (úroveň terénu snížená na -1,2m.). Ze stejné strany objektu je
pak přístup do administrativní vestavby SO01 – V3. Přístup do administrativní vestavby
SO01 – V4 je ze severní strany. Napojení na hlavní areálovou komunikaci je zřejmé ze
situace. Z architektonického hlediska nedochází k výrazným změnám.
Barevné řešení (popis, povoleno):
• opláštění hal panely z minerální vaty – barva RAL 7035 (světle šedá), 3003
(rubínová), 9006 (bílý hliník), 9007 (šedý hliník), 7016 (antracitová šedá)
• opláštění vestavků trapézovým fasádním plechem – barva RAL 7016 (antracitová
šedá)
• sekční ocelová vrata – barva RAL 7016 (šeď antracitová)
• rámy – okna, dveře – elox. hliník 3003 (rubínová)
• klempířské a zámečnické detaily – žárový pozink
• betonové prefa konstrukce – ochranný nátěr – odstín šedá
Barevné řešení kopíruje stávající haly v novém skladovém areálu.
Změny již povolené pro nižší kapacitu a dostatečné pro navýšení skladu
Půdorysné rozměry haly se nemění. Došlo k úpravě dispozice administrativní vestavby SO01
– V4 dle požadavků investora. Administrativní vestavba SO01 – V3 zůstává beze změny.
Změnilo se také přerozdělení haly. Byla přesunuta příčka z osy 10 na osu 12. Také byla
přidána příčka na osu D3 a tím vznikla místnost 1.04 - sklad ADR. Vlivem úpravy dispozice
došlo k optimalizaci světlíků. Do haly byly přidány regály pro skladování.
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Rozdělení haly je provedeno sendvičovými příčkami z minerální vaty nově na tři skladové
prostory. Každý skladový prostor je samostatný požární úsek.
Místnost č. 1.01 (část A) bude sloužit pro skladování vodou ředitelných nátěrových hmot,
barev, laků a omítek a pro další doplňkový sortiment (tmely, sádry, malířské náčiní a
pomůcky, pomocné materiály). Uvedené materiály nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve
smyslu zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Skladované materiály jsou
umístěny v uzavřených plastových či kovových obalech objemu 0,01 – 50 litrů, případně
v IBC kontejnerech objemu 1 m3. Spotřebitelská balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla
dále balena ve skupinových plastových či kartonových obalech. Ve skladové části A je
předpokládáno normální prostředí bez zvýšeného požárního nebezpečí.
Místnost č. 1.04 (část B) bude sloužit pro skladování rozpouštědlových nátěrových hmot,
barev a laků, ředidel a dále pomocných materiálů s jednou nebo více nebezpečných vlastností
dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální uvažované
skladovací limity dle jednotlivých tříd ADR jsou uvedeny v příloze, z hlediska skladovaných
hořlavých kapalin budou uvedené limity následující: max 50 m3 HK – I. třídy, max 200 m3
HK – II. třídy, max 100 m3 HK – III. a IV. třídy. Skladované materiály budou umístěny
v uzavřených převážně kovových obalech objemu 0,05 – 200 litrů. Spotřebitelská balení
objemu 1 litr a menší jsou zpravidla dále balena ve skupinových plastových či kartonových
obalech. Skladová část B bude prostorem se zvýšeným požárním nebezpečím a bude tvořit
samostatný požární úsek.
Nebezpečné látky jsou skladované nad mobilními záchytnými vanami, které jsou
v rozmístěné v rámci skladu v rámci regálů, jedná se o standardní, typové záchytné vany.
Dalším opatřením je řešení samotného objektu, kdy je možné výše uvedené objemy zachytit
v rámci podlah objektu, který je koncipován se zvýšenými prahy. Objekt je zabezpečený
proti vniknutí dešťových vod.
Provozní režim (již platí)
Zboží v obou skladových částech bude skladováno na standardních EURO paletách, obě
skladové části tak budou vybaveny klasickými paletovými regály s maximální výškou
skladování 10 m (část A) resp. 7,95 m (část B – sklad ADR).
V celém skladu bude probíhat manipulace výlučně s uzavřenými obaly; nebude zde docházet
ke stáčení, přelévání či míchání obsahu. K manipulaci s paletami budou používány elektrické
vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, nabíjecí stanice budou rozmístěny po celé ploše
skladové části A.
Pro obě skladové části bude navržen způsob provozního větrání; pro skladovou část B rovněž
havarijní větrání pro případ požáru či zvýšené koncentrace těkavých organických látek.
Zboží na paletách bude do skladu naváženo kamionovými soupravami; po příjmu budou
jednotlivé palety uskladněny na předepsané skladové pozice – buď v části A nebo části B,
podle charakteru dané skladové položky. Systém příjmu, skladování a výdeje zboží bude řízen
informačním systémem SAP a jeho WMS modulem (warehouse management systém) s
kontrolou čárových kódů na jednotlivých obalech pomocí elektronických čteček. Výdej zboží
ze skladu bude probíhat buď po ucelených paletách, nebo po skládaných paletách s různými
druhy materiálu dle konkrétních zákaznických objednávek. Vychystané palety budou ze
skladu vyváženy buď vlastními rozvážkovými vozidly provozovatele, nebo kamionovými
soupravami externích dopravců.

Skladová zóna Nehvizdy – Skladový areál – Hala SO-01

Strana 11/56

Farm Projekt
Sklad bude náležitě vybaven a provozován dle veškerých legislativních požadavků,
schváleného požárního řádu, provozního řádu a havarijního plánu.
Tabulka smluvního počtu zaměstnanců dle DSP:
Hala

Celkem

Vrátnice

Hala

SO-01

62

2

60

Hala
Sklad
Administrativa
1.
směna
30
15

Sklad 2.
směna
15

Ostatní vybavení objektu
• Vytápění – beze změn z hlediska požadavků na spotřebu plynu
• Větrání haly – beze změny požadavků.
• Větrání administrativy – beze změny požadavků.
• Osvětlení – beze změny požadavků.
• Obsazenost objektu - beze změny požadavků.
• Směnnost – beze změny požadavků.
Napojení na technickou infrastrukturu
• Kanalizace dešťová – beze změny požadavků.
• Kanalizace splašková – beze změny požadavků.
• Vodovod pitný – beze změny požadavků.
• Vodovod požární – beze změny požadavků.
• Plynovod – beze změny požadavků.
• Silnoproud a slaboproud – beze změny požadavků.
• Napojení na dopravní systém - beze změny požadavků.
Změny, které vyvolává skladování látek s nebezpečnými vlastnostmi
Jedná se o rozšíření kapacity a portfolia stávajícího skladu, kde budou nově skladovány i
nebezpečné látky v zabezpečených skladech. Z hlediska povahy se jedná o běžné obchodní
komodity určené pro stavební průmysl a drogistiku s cílem zásobit koncové prodejce i
velkoodběratele.
Způsob zabezpečení
Látky s nebezpečnými vlastnostmi budou skladovány v k tomu určených zabezpečených
skladech odděleně dle své povahy tak, aby bylo minimalizováno riziko jakékoliv havárie i
nestandardního stavu. Nádoby budou v záchytných vanách. Nakládání bude upřesněno dle
havarijního plánu zařízení. Díky velikosti objemů jednotlivých balení lze vždy množství
zachytit nejen v záchytných vanách ale kdekoliv rámci haly, pokud dochází k manipulaci.
Hala bude zabezpečená proti přívalovým srážkám.
• Podlahy budou opatřené speciální epoxidovou stěrkou odolnou vůči nebezpečným
látkám.
• Podlaha bude koncipovaná jako záchytná vana s vyvýšenými prahy, takže rozlití
jakéhokoliv obalu (od cca 5 l do 1000 l) bude bez problémů zachyceno na podlaze.
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V rámci haly jsou vymezené rozdělené sekce pro oddělené skladování nebezpečných
látek dle jejich vlastností.
• Posílena je výměna vzduchu (již provedeno) – v rámci opatření je posílena výměna
vzduchu, kdy v případě vylití obalu nevzniká riziko zvýšených koncentrací.
• Hala je vybavena příčkami – dle požadavků požárního zabezpečení byly doplněné
příčky.
Technická a organizační opatření, která jsou součástí záměru
Opatření jsou rozdělena do třech základních částí, a to na územně plánovací a předprojektová
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz.
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
b) fáze výstavby
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
• Upozornění – záměr je třeba zařadit dle Zákona 224/2015 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) – v tomto případě se jedná o protokol o
nezařazení podle paragrafu 4.
c) fáze provozu stavby
• Z důvodu bránění sekundární prašnosti bude areál pravidelně uklízen a udržován
v čistotě. Jakékoliv kupení prachu na komunikacích je nepřípustné.
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
• Upozornění: pro záměr je třeba zpracovat komplexní havarijní plán dle Vyhlášky
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva
přichází v úvahu v případě mimořádné události. V případě uvedených havarijních situací
menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

2020 až 2021

Dokončení stavby:

2020 až 2021

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku
Kraj:

Středočeský

Okres:

Praha – východ

Obec:

Nehvizdy

Katastrální území:

Nehvizdy 702404

Obec:

Zeleneč

Katastrální území:

Mstětice 792764

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které budou
tato
rozhodnutí vydávat.
Stavební povolení podle stavebního zákona –
Kolaudace stavby –
Schválení havarijního plánu -
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Nehvizdy 702404.
Pozemky dotčené realizací záměru:
Číslo
Druh
Výměra
pozemku
pozemku
385/4

17 000

orná půda

Vlastník
P3 Prague D11 s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1

Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Mstětice 792764.
Pozemky dotčené realizací záměru:
Číslo
Druh
Výměra
pozemku
pozemku
187/81

30 534

orná půda

Vlastník
P3 Prague D11 s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1

Pozemky dle BPEJ - celková revize – již vyňato ze ZPF – uvedeno jen pro evidenci
Katastrální
číslo pozemku

BPEJ

Plocha celkem
(m2)

Plocha
k vynětí (m2)

Třída ochrany

385/4

2 30 01
2 30 01

17 000
30 534

17 000
30 534

III.
III.

187/81
Celkem dle pozemků

III.
2 30 01
47 534
V současné době na území probíhá výstavba skladové haly dle DSP. Před realizací bylo území
nezastavěné, využívané jako orná půda, ke kolaudaci bude již vyňaté. ZPF se neřeší.

Dotčení lesních pozemků
Záměr leží mimo lesní pozemky i jejich ochranná pásma.

2. Voda
Záměr je napojený na areálové rozvody vody dle platných povolení, změna povahy
skladovaných látek nevyvolává nároky na změny spotřeby oproti již schválenému stavu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Beze změny v požadavcích na energii.
Vytápění
Surovinové zdroje
V rámci provozu budou vyžadovány obdobné suroviny jako u bezpečných komodit – obalový
materiál, palety, papírové, plastové obaly.
Pohonné hmoty
Spotřeba pohonných hmot se nemění.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu
Zůstává zachováno zcela beze změny oproti schválenému projektu.
Doprava
Doprava zůstává zachována.
Distribuce dopravy
Zůstává zachována zcela beze změny oproti schválenému projektu.
Ostatní
Hala bude napojena na stávající rozvody inženýrských sítí – vodovod, plynovod, kanalizace,
elektřina atd dle stávajícího projektu.

5. Biologická rozmanitost
Metodický pokyn MŽP MZP/2017/710/1985:
Při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb.
je nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů
včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů,
jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi.
V rámci procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy
týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč.
jejich vnitřních funkčních vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity
ekosystémů.
Účelem výše uvedeného je přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti.
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Jedná se o realizaci uvnitř již povolené haly, bez vlivu na přírodní zdroje.
Ovlivnění druhů a ekosystémů, jejich zábor (resp. zábor jejich stanovišť v případě druhů)
nebo znečišťování záměrem
Ekosystémy nebudou dotčené, jedná se lokalizaci záměru do povoleného objektu. Migrační
koridory nebudou dotčené nad míru stávající.
Opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. propojující prvky a plochy
zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování a zasakování nebo
využívání srážkové vody, aj.), příp. další opatření k podpoře biodiverzity.
Záměr respektuje požadavky dané platnými povoleními, jedná se o instalaci zejména do
objektu.
Údaje o rozložení zastižených či jinak zjištěných rostlinných a živočišných druhů a vazeb mezi
nimi vč. jejich role v zajišťování biologické rozmanitosti v zájmovém území včetně identifikace
nepůvodních invazních druhů a cest jejich šíření, údaje o trendech výskytu těchto druhů (např.
zánik druhů, stanoviště), stavu dotčené chráněné části životního prostředí (např. významného
krajinného prvku, územního systému ekologické stability krajiny, zvláště chráněných území,
přírodních parků, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí aj.), příp. další. A to v rozsahu
odpovídajícím dostupnosti a relevanci těchto údajů s ohledem na předpokládané vlivy
posuzovaného záměru.
Jedná se o změnu stávajícího objektu, beze změn.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
I. Vytápění
Beze změn oproti schválenému stavu.
II. Výstavba
Zařízení pouze navyšuje kapacitu, beze změny.

2. Odpadní vody
Splašková kanalizace
Požadavky se nemění oproti stávajícímu stavu.
Dešťová kanalizace
Je zachováno technické řešení stávajícího stavu.

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech
nakládaní s odpady v platném znění.
Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů.
Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z
rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených s
realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.
Odpady z fáze realizace výstavby
Nejsou
Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat:
Kód

Název odpadu

Kategorie

Původ

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací
oleje

N

Údržba

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 01 10
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06

Nechlorované hydraulické minerální oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže

N
O
O
O
O
O
N

Odlučovač ropných
látek
Údržba
Skladování
Skladování
Skladování
Skladování
Skladování
Skladování

N

Skladování

15 01 10
15 02 02
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Kód

15 01 10
16 02 13
16 02 14

Název odpadu
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné
složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16
02 12
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16
02 09 až 16 02 13
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo

Kategorie

Původ

N

Skladování, údržba

N

Údržba

O

Údržba

Skladování, výroba
Skladování, výroba
Skladování, výroba
Skladování, výroba
Administrativa,
20 01 01 Papír a lepenka
balení
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Údržba
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
Úklid
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
Úklid
20 03 03 Uliční smetky
O/N
Úklid
Cílem je skladování komodit pro stavebnictví ve spotřebitelských baleních.
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20

O
O
O
O
O

Při nakládání s odpadys nimi bude dále zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně
chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití pro
recyklaci.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či
obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do
okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou
předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle
předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné
odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.
Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení.
Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.
Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto
odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona
185/2001.
Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem číslo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení
projektové dokumentace.
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Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby
Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je
uvedena při stavebních úpravách.
O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik
nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické.
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4. Hluk, vibrace, záření
Hluk z výstavby
Není třeba měnit stavební řešení.
Hluk z provozu
Je využito stávající stavební řešení, stavba je natolik vzdálena od obytné zástavby, že je
nehodnotitelná.
Vibrace
Vznikají jen v rámci dopravy v rozsahu neměřitelném.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Není předmětem záměru.

5. Rizika havárií
Rizika havárií jsou v tomto případě:
• Běžná havárii dopravního, manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin,
v takovém případě lze předpokládat zásah profesionálů z řad HZS.
• Požár objektu – je nezbytné aplikovat všechny zásady protipožární ochrany.
Skladované látky jsou i hořlavinami, to zvyšuje důležitost opatření vedoucích
k minimalizaci rizik.
• Rozlití komodit
– riziko kontaminace povrchových a podzemních vod je
minimalizováno, vzhledem k povaze podlah, opatřením a předpokládaným objemům
se jedná o riziko velmi nízké.
• Riziko exploze rozvodů zemního plynu – riziko je velmi nízké, plynovodní potrubí
jsou kontrolována dle platných norem, z hlediska rizika je nejvyšší zranění osob
nacházející se v blízkosti zařízení.
• Provoz jako takový bude zabezpečen vůči všem rizikům a lze jej s minimálními riziky
v území bez problémů provozovat při dodržení všech dostupných opatření.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou
citlivost
Zájmové území leží v rámci rozsáhlé skladové zóny, která se nyní buduje v rámci
vystavěného objektu.
Chráněná území, ochranná pásma
- Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV).
- V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje
minerálních stolních a léčivých vod.
- Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného
pásma lesa.
- V současnosti se jedná o plochy orné půdy, tu bude nezbytné řádně sejmout a nakládat
s ní s maximálním úsilím o zachování orniční a podorniční vrstvy.
- Záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES.
- Lokalita a její širší okolí jsou zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády 262/2012 Sb. o
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
- Lokalita se nenachází v záplavovém území.
V zájmové lokalitě se nenachází žádné chráněné území, kulturní památky ani památkové
rezervace.
Zvláště chráněná území
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Evropsky významné lokality dle § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není v interakci.
Chráněná území dle zákona 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu - pravěké nálezy na území
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit.
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme
podle klasifikace E.Quitta zařadit do oblastí T2 – charakteristické pro tuto oblast je dlouhé,
teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a
podzimem. Zima je pak krátká mírně teplá suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou
sněhové pokrývky.
Klimatické ukazatele oblasti T2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazivých dnů
Počet lednových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů v roce
Počet jasných dnů v roce

Průměrné hodnoty za rok
50-60
160-170
100-110
30-40
-2 °C až -3 °C
18 °C až 19 °C
8 °C až 9 °C
7 °C až 9 °C
90-100 [mm]
350-400 [mm]
200-300 [mm]
40-50
120-140
50-60

Emisní pozadí
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2014 - 2018
NO2 [µg.m-3]
SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové
roční průměrná koncentrace
průměrné koncentrace v kalendářním roce
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PM10 [µg.m ]
-3

PM10_M36 [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

36. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné
koncentrace v kalendářním roce

PM2,5 [µg.m-3]

Benzen [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

roční průměrná koncentrace

Benzo[a]pyren [mg.m-3]
roční průměrná koncentrace

Dle podkladů se jedná o lokalitu průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR.
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2. Voda
Povrchové vody
ID povodí
Mezinárodní ID (oblasti) povodí:
Název povodí:
Počet městských částí:
Číslo hydrologického pořadí:
Název povodí:
Číslo hydrologického pořadí:
Název toku:
Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu:
Podzemní vody

1
CZ_5000
Labe
57
1-04-07
Labe od Výrovky po Jizeru
1-04-07-0620-0-00
Čelákovický potok
10,67 km2

Útvary podzemních vod základní vrstvy
ID útvaru:
Mezinárodní ID útvaru:
Název útvaru:
Plocha, km2:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Horizont:
Pozice:
Geologická jednotka:
Dílčí povodí:
Mezinárodní ID oblasti povodí:
Povodí:
Správce povodí:

45100
CZ_GB_45100
Křída severně od Prahy
602,726
4510
Křída severně od Prahy
2
základní vrstva
sedimenty svrchní křídy
Horní a střední Labe
CZ_5000
Labe
Povodí Labe, státní podnik

Stav útvaru podzemních vod
Kvalitativní stav:
nevyhovující
Chemický stav:
nedosažení dobrého stavu
Trend znečištění:
neměnící se
Referenční datum hodnocení stavu:
31.12.2009
Záměr není součástí CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod).
Přímo v předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje
minerálních stolních a léčivých vod.
Plánovanou realizací nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě při dodržení
dostupných opatření.
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3. Půda
Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Kambizemě modální a
Hnědozemě modální.
Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedná o Eutric Cambisols a
Haplic Luvisols.
Záměr již neznamená zábor ze zemědělského půdního fondu, už se staví.
Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného pásma
lesa.

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:
Systém:

Hercynský

Provincie

Česká vysočina

Subprovience

Česká tabule

Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Pocelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Středolabská tabule je český geomorfologický celek nacházející se v jižní části oblasti
Středočeská tabule. Zaujímá části krajů Středočeského, Ústeckého, Pardubického,
Královéhradeckého, Vysočiny a Prahy.
Území má ráz ploché pahorkatiny, tvořené horninami svrchní křídy a místy jejich odkrytého
krystalinického, proterozoického a permského podloží. Představuje erozně až strukturně
denudační a akumulační reliéf plošinného, kotlinného a ploše pahorkatinného rázu se
zarovnanými povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary na spraších a vátých
píscích. Šíří se v širokém pruhu při středním toku Labe, dolním toku Vltavy a při dalších
labských přítocích (např. Výrovka, Doubrava, Mrlina, Cidlina).
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Středočeská_tabule]
Radioaktivita
Převažující kategorie radonového rizika z geologického podlaží v oblasti je přechodná.

5. Fauna a flóra
Ve stávajícím území se již dokončují stavební práce.

6. Ekosystémy a chráněná území
Maloplošná, velkoplošná chráněná území
Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu Národní
přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, Přírodní rezervace,
Chráněné krajinné oblasti, Národního parku.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti
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Zájmové území posuzované rekonstrukce není v přímém kontaktu ani v územní kolizi s
některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která je
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 318/2013
Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Záměr není interakci s registrovanými prvky ÚSES.

7. Krajina
Zařazení krajiny dle typologické klasifikace:
Dle typologické klasifikace krajiny leží posuzovaný záměr:
I. Typologická řada podle charakteru osídlení krajiny
(členění vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená)
1 – staré sídelní krajiny Hercynika (13,14% území ČR)
II. Typologická řada podle využití krajiny
(členění vychází z charakteristik současného využívání území)
Z – zemědělské krajiny (21,32% území ČR)
III. Typologická řada podle reliéfu krajiny
(členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu)
4 – krajiny rovin (5,1% území ČR)
Krajina již vykazuje silný antropogenní charakter.
Vzácnost typů krajin v ČR (Typologie České krajiny MŽP)
Všechny typy krajiny mají přírodní, kulturní nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky přijatelné je
členění typů krajin z hlediska jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci ČR a střední Evropy
na:
• Typ unikátní, který je potřeba chránit přísně ve všech aspektech,
• typ význačný, který je potřeba chránit přísně ve všech zachovaných aspektech,
• typ běžný, který je potřeba chránit alespoň v jedné reprezentativní lokalitě v ČR
Lokalitu a její okolí lze zařadit mezi běžné typy krajin, neboť nepatří mezi vyjmenované
unikátní a význačné krajinné typy.
Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti zbytku
krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumí,
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definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,… Posuzovaný záměr není v přímé
interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Nejbližší obytná zástavba od záměru diskutována v kapitolách dříve, kde je i analyzován vliv
na jednotlivé složky životního prostředí.
Nehvizdy (německy Nehwizd) je městys ve Středočeském kraji, v severovýchodní části
okresu Praha-východ, asi 22 km od centra Prahy. Žije zde přibližně 3 400 obyvatel. Nejbližší
část Prahy, Praha-Horní Počernice je od Nehvizd vzdálena 8 km. Poprvé se ves Nehvizdy
připomíná v 2. pol. 14. století, roku 1352. Další zmínka o vsi je z roku 1372. Je zde napsáno,
že patřily Petru z Klučova a jeho synům Mikuláši a Štěpánu. Následně připadly Anně
Olbramové ze Škvorce, později se o ně soudila Anna z Vyšehořovic. Po konci husitských
válek připadly k Přerovu. Roku 1515 byly Nehvizdy povýšeny králem Vladislavem II. na
město. 29. prosince 1941 došlo k významné události – přistáli zde na zasněžené pole Gabčík a
Kubiš (po kterých je pojmenována ulice v Nehvizdech). Městečko tak bylo blízko vypálení,
stejně jako obce Lidice a Ležáky.
Obec je v typické bezlesé rovině Středního Polabí, v nadmořské výšce 240 m. Obcí neprotéká
žádný vodní tok. V minulosti tu byla vodoteč pramenící u kostela, která však v průběhu let
zanikla. Nehvizdy se skládají ze dvou částí – Nehvizd a Nehvízdek. Katastrální výměra
městyse je 9,83 km² a skládá se pouze z jednoho katastrálního území Nehvizdy. Přímo
centrem obce prochází silnice II/611, která vede paralelně s dálnicí D11, která vede na jihu
území obce. Severní částí území obce vede železniční trať č. 231, ale na území obce není
žádná železniční zastávka. V obci je mateřská škola, základní škola s 1. i 2. stupněm, pošta,
fotbalové hřiště a také TJ Sokol Nehvizdy.
Mezi významné stavby v obci patří farní kostel sv. Václava, ležící v centru městyse a pomník
na místě seskoku členů výsadkové skupiny Anthropoid.
Pamětihodnosti:
• Farní kostel sv. Václava
• Panská sýpky
[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Nehvizdy]
Stav obyvatel dle ČSÚ – Nehvizdy:

Obec Zeleneč (v mužském rodě) se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při
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severovýchodní hranici hlavního města Prahy, necelých 18 km vs v. od jeho centra. Součástí
obce je i vesnice Mstětice.
Zeleneč je rychle rostoucí obcí. V červenci 2006 zde žilo 1991 obyvatel, v prosinci 2007 2380
a v prosinci 2008 již 2475 lidí. V současnosti zde žije přibližně 3 200 obyvatel.
Pamětihodnosti:
• Farní kostel sv. Václava
• Panská sýpky
[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Zeleneč]
Stav obyvatel dle ČSÚ – Zeleneč:

9. Hmotný majetek
Hmotný majetek nebude dotčen nad míru stávající.

10. Kulturní památky
V rámci zemních prací se nepředpokládají archeologické nálezy, respektive nebyly
identifikovány. Pokud by se při zemních pracích objevily, je povinností provádějící firmy
zabezpečit nález a přivolat pracovníky archeologického ústavu.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalšími faktory jsou diskutovány
v příslušných kapitolách dále.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace vytvoří/vytvořila
několik desítek stabilních pracovních míst, to je významný pozitivní sociálněekonomický
dopad.
Narušení faktoru pohody nelze předpokládat. Turistických tras se záměr přímo nedotýká.
Záměr je uvnitř stavebně povolené haly.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Emise z výstavby
Jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze
stavebních prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která
bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Působení těchto vlivů
potrvá maximálně několik týdnů během hrubých stavebních prací. Vzhledem k vysoké
účinnosti možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vliv málo
významný.
Emise spojené provozem dopravních prostředků při výstavbě lze považovat za málo
významný vliv, navíc již akceptovaný.
Emise z provozu
Spalování zemního plynu
Záměr nemění stávající požadavky na spotřeby zemního plynu.
Doprava
Záměr nemění stávající požadavky na dopravu.
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Změna klimatu
Při výkladu pojmu „změna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je třeba vycházet z
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu,
podle které 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 (IPCC), podle kterého se jedná o
jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako
důsledek lidské činnosti.
Vlivy z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu

Záměr znamená jen rozšíření portfolia skladování o nebezpečné látky, které jsou
využívány zejména ve stavebnictví, záměr nemá vliv na změnu klimatu, protože ostatní
parametry jsou zachovány.
Předpokládané změny klimatu nebudou mít na záměr vliv v horizontu několika desítek
let.
Skleníkové plyny
Záměr produkuje CO2 ze spalování zemního plynu při vytápění, jedná se o obvyklé
objemy.
U dopravy nelze predikovat, že dojde ke globálnímu nárůstu vlivem realizace záměru,
potřeba dopravy existuje již nyní, jen může dojít k jiné diverzifikaci dopravy, či dokonce
zkrácení délek dopravních cest ve světovém měřítku.
Výskyt extrémů a přírodních katastrof
Jedná se o stabilizované území bez významnějších povětrnostních vlivů, seizmicity,
rizika povodní.
Vliv záměru na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu)
Záměr je prioritně podnikatelským záměrem, jedná se o lokální provoz. Retence vod
v území, výsadba ochranné zeleně jsou tak jedinými lokálními kompenzačními
opatřeními.
Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu)

Technologie mají životnost cca 20 - 30 let, v takovém případě se neočekává, že by záměr
musel reagovat na změny klimatu před technologickou obměnou například změnou
zdrojů energie.
Zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu

Záměr je koncipován jako podnikatelský záměr, změny klimatu ve výhledu 50 let
nebudou mít na záměr vliv.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Znázorněné prahové hodnoty vycházejí z hlukových směrnic WHO z roku 1999 a 2009
a platí obecně bez specifikace zdroje hluku.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h)
dB (A)
Nepříznivý účinek
40- 45- 50- 55- 60- 65- 70+
45
50
55
60
65
70
Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční vč. IM
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod)

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 - 6h)
Prokázané účinky hluku v noci

Biologické
účinky
Kvalita
spánku
Pohoda
Lékařská
diagnóza

Prahová
hodnota

Indikátor

EEG změny (probouzení)
LAmax(v interiéru)
První pohyby
LAmax(v interiéru)
Změny ve fázích spánku
LAmax(v interiéru)
Buzení se během noci nebo brzy
LAmax(v interiéru)
ráno
Ln(venku)
Zvýšený pohyb, převalování se
Subjektivní rušení spánku
Ln(venku)
Užívání léků na spaní
Ln(venku)

35 dB
32 dB
35 dB

Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku)

42 dB

42 dB
42 dB
42 dB
40 dB

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod), LAmax je
maximální hladina akustického tlaku A v noční době.

Účinky hluku v noci s omezenými důkazy

Indikátor

Pohoda

Ln(venku)
Ln(venku)
Ln(venku)
Ln(venku)

Lékařská
diagnóza

Stížnosti
Hypertense (zvýšený krevní tlak)
Infarkt myokardu (srdeční příhoda)
Psychické poruchy

Prahová
hodnota
35 dB
50 dB
50 dB
60 dB

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod)

Z tabulek vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50 pro dobu denní 40 dB pro
dobu noční se nepředpokládá vznik zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze
ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě hluku
se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený vibracemi, hluk obsahující nízké
frekvenční složky, hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky,
pokud však má hluk tónovou složku je limit o 5 dB nižší.
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Hluk z výstavby
S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze tvrdit, že
nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu samotného, tak
z dopravy na pozemních komunikacích. Výstavba nebude ani slyšitelná.
Hluk z provozu záměru
Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše
uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor
překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy. Lze tvrdit, že provoz bude
pod běžným pozadím u obytné zástavby. Doprava je v rozsahu schváleného rozsahu bez
potřeby ji jakkoliv navyšovat.
Vibrace
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a
kinetózou. Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při
frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci
20 – 400 Hz mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením
prstů (vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit
nervy, vibrace přenášené zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu.
Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů
ručního nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….
Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními
ochrannými prostředky.
Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované
technologie v areálu neprojeví.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dešťové vody
Nakládání s dešťovými vodami – je beze změn dle schváleného projektu.
Odpadní vody splaškové a technologické
Splaškové vody – beze změn dle schváleného projektu.
Vody na vstupu
Napojení je na stávající zdroj s dostatečnou kapacitou.
Obecné
Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí
opatření, které by mohly způsobit kontaminaci ropnými látkami. Navržená opatření jak
technická, tak organizační, která budou součástí havarijního plánu, musí garantovat, že
riziko kontaminace okolí bude zcela minimalizováno.
Za dodržení všech opatření je záměr v území nekonfliktním z hlediska ochrany vod.

5. Vlivy na půdu
Není, již bylo vyňato.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k umístění nelze předpokládat významné vlivy na faunu a flóru v oblasti.
Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem
provozu se nevyskytnou.
Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou
narušeny ani ohroženy.
Migrační území zvěře rovněž nebude dotčeno nad míru stávající.

8. Vlivy na krajinu
Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových
vztazích, jedná se o průmyslovou zónu, umístění je do objektu.
Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a
vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen.
Turistických aktivit se vlastní místo výstavby ve svém okolí nedotýká a ani je
neovlivňuje.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.
Archeologické nálezy však nelze vyloučit, jedná se však o málo pravděpodobnou situaci.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území
Záměr je umístěn v území s vyřešenou dopravní infrastrukturou i ostatními sítěmi.

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Nároky na vstupy
Z hlediska energetického bude záměr vyžadovat elektrickou energii, zemní plyn, pohonné
hmoty. Z hlediska surovin bude třeba zejména obalových materiálů. Vše ve schváleném
rozsahu.
Výstupy
Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování zplodin z provozu dopravních
prostředků, spalování zemního plynu. Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o
vody ze sociálního zařízení, to vše je řešeno stávajícím projektem.
Z hlediska odpadů během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů. Ty nemohou mít
při správném nakládání žádné negativní dopady na složky ŽP.
Emise hluku – nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu v okolí nad
rámec daný platnými hygienickými předpisy.
Shrnutí
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí
v blízkém i vzdálenějším okolí.
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Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje.

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy
vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti
nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo
popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechny opatření vedoucí
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. V této kapitole tak není třeba
stanovovat žádná další opatření.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných
metod a ukazatelů.
Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají
do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména
nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a
výpočtů a především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na
průměrný stav ale na maximální kapacitu zařízení.
Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:
• sběr vstupních dat a informací,
• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,
• analýza vstupů,
• modelové výpočty,
• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy,
• zpracování oznámení.
V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek
životního prostředí.
Použité podklady pro zpracování dokumentace:
• Místní šetření,
• Informace od oznamovatele,
• Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.o.
• Zákony, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,
• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu
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vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky kraje, internetové stránky
www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz, www.irz.cz, www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalších,
• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.
Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní
posouzení záměru.

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
\Jedná se o fázi předprojektové a projektové přípravy, je nepochybné, že bude docházet
k dalšímu zpřesňování údajů, hodnoty byly v rámci projektu vždy nastavovány na horní
hranici očekávání jako limitní.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena
investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování
investice. Do tohoto dokumentu již vstupovala jediná varianta.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Viz kapitola H. příloha, kde jsou obrazové a jiné přílohy.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Všechny podstatné informace jsou součástí příslušných kapitol.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Název:

Skladová zóna Nehvizdy – Skladový areál – Hala SO-01

Zařazení:

Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1.
Kategorie II.:
• bod 86 - Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného
limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných
jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od
stanoveného limitu – 200 t.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle Zákona 100/2001 Sb. a příslušným
úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Umístění záměru:
Kraj:

Středočeský

Okres:

Praha – východ

Obec:

Nehvizdy

Katastrální území:

Nehvizdy 702404

Obec:

Zeleneč

Katastrální území:

Mstětice 792764

Kapacita
Skladování nebezpečných látek
Základní přehled maximálních skladovaných objemů:
• Technické plyny –

8 000 kg

(UN 1950)

• Hořlaviny –

400 000 kg

(UN 1090,
1202, 1203,
1299, 1300,
1993, 2055,
3295)

• Hořlaviny pevné -

300 kg

(UN 2623, 3175)

• Oxidační činidla -

300 kg

(UN 2014, 2465, 2468)

• Organické peroxidy -

50 kg

(UN 3105)

• Toxické substance -

250 kg

(UN 1593, 1897, 2810, 3026)

• Žíraviny -

8 000 kg

• Ostatní nebezpečné látky - 25 000 kg
• Celkem součet -

1133,
1263,
1866,
2059,

1139,
1268,
1920,
3082,

1170,
1294,
1987,
3269,

(UN 1719, 1760, 1789, 1823,
2079, 2491, 2672, 2734, 2796,
3263)
(UN 3077, 3082)

441,9 tun

Maximální skladovací kapacita skladu je 600 tun nebezpečných látek.
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Charakter záměru
Jedná se o již stavebně povolenou halu, žádost se týká části SO 01 na ploše 13 283 m2.
Nový sklad má celkovou výměru do 6.000 m2 skladové plochy, která je stavebně
rozdělena na dvě části:
• Část A bude sloužit pro skladování vodou ředitelných nátěrových hmot, barev, laků a
omítek a pro další doplňkový sortiment (tmely, sádry, malířské náčiní a pomůcky,
pomocné materiály). Uvedené materiály nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve
smyslu zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o
změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Skladované materiály jsou umístěny v uzavřených plastových či kovových obalech
objemu 0,01 – 50 litrů, případně v IBC kontejnerech objemu 1 m3. Spotřebitelská
balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla dále balena ve skupinových plastových či
kartonových obalech. Ve skladové části A bude předpokládáno normální prostředí
bez zvýšeného požárního nebezpečí.
• Část B bude sloužit pro skladování rozpouštědlových nátěrových hmot, barev a laků,
ředidel a dále pomocných materiálů s jednou nebo více nebezpečných vlastností dle
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální
uvažované skladovací limity dle jednotlivých tříd ADR jsou uvedeny v příloze,
z hlediska skladovaných hořlavých kapalin budou uvedené limity následující: max
50 m3 HK – I. třídy, max 200 m3 HK – II. třídy, max 100 m3 HK – III. a IV. třídy.
Skladované materiály budou umístěny v uzavřených převážně kovových obalech
objemu 0,05 – 200 litrů. Spotřebitelská balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla
dále balena ve skupinových plastových či kartonových obalech. Skladová část B
bude prostorem se zvýšeným požárním nebezpečím a bude tvořit samostatný požární
úsek.
Z hlediska povahy se jedná o běžné obchodní komodity drogistického,
stavebnického zázemí, příklady jednotlivých substancí:
• Technické plyny –
• Hořlaviny –

PRIMALEX ZNAČKOVACÍ SPREJ
PRAKTIK EMAIL SYNTETICKÝ UNIVERZÁLNÍ
PRIMALEX LAZURA TENKOVRSTVÁ
PRIMALEX JEDNOVRSTVÁ BARVA 2V1
Progold Benzínový čistič technický
Progold S6006
• Hořlaviny pevné PE-PO pevný podpalovač
• Oxidační činidla Laguna 6v1 tablety
• Organické peroxidy Iniciátor PE
• Toxické substance Perchlorethylen
• Žíraviny Kyselina chlorovodíková
Hydroxid sodný
• Ostatní nebezpečné látky - PRIMALEX FUNGICIDNÍ NAPOUŠTĚDLO
BONDEX PRESERVE II
Balakryl ANTIKOR
Jak je patrné z deskripce, obdobné NL lze najít kdekoliv ve stavebninách, drogériích.
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Závěr
Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly
prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude
splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí.
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo
nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a
technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.
Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.
Datum zpracování dokumentace: 04/2020
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:
Ing. Vraný Miroslav
Farm Projekt
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice
tel.: 466 675 509, 602 434 897

Na oznámení spolupracovali:
Ing. Martin Vraný
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
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2. Stanovisko krajského úřadu dle §45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
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3. Umístění záměru – širší vztahy

4. Umístění záměru – fotomapa
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5.

Situace koordinační
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6.

Snímek z územního plánu – Nehvizdy

Legena:
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7.

Snímek z územního plánu – Zeleneč

Legena:
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8.

Území s archeologickými nálezy
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9.

Ložisková ochrana
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10. Území systém ekologické stability

Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
11. Maloplošné zvláště chráněné území

Klánovický les – Přírodní rezervace

Cyrilov – OP
Cyrilov – Přírodní rezervace
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12. Mapování biotopů
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13. Změna stavby před dokončením
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