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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.

Obchodní firma

MSP Projekty s.r.o.

2.

IČ

07807929

3.

Sídlo (bydliště)

Chválenice 17, 332 05 Chválenice

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. arch. Lubomír Korčák, Chválenice 17, 332 05 Chválenice, tel. 606 307 000
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.

Základní údaje

1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:

Výstavba na pozemku parcelní číslo 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské
subjekty

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.:
−
−
Tab. č. 1.

Záměr uvedený v kategorii II pod kódem 106 se stanoveným limitem 10 tis. m2
Podlimitní záměr v kategorii II, pod kódem 109 se stanoveným limitem 500 míst

Zařazení záměru v tabulkové podobě shodné s příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.

Záměr

Kategorie I

Kategorie II

(podléhá posuzování vždy)

(zjišťovací řízení)

MŽP

MŽP

Kód

Příslušný úřad

KÚ

106

Výstavba skladových
komplexů s celkovou
zastavěnou plochou od
stanoveného limitu.

10 tis. m2

109

Parkoviště nebo garáže s
kapacitou od stanoveného
limitu parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.

500 míst

5

KÚ
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2.

Kapacita (rozsah) záměru

Rozsah celkové zastavěné plochy, pro kterou je stanoven limit 10 tis. m2, činí 78.036 m2.
Z toho výsadba zeleně se plánuje v ploše o velikosti 24.327,2 m2. Výměra zpevněných ploch bez zeleně tedy činí
53.708,8 m2.
Počet parkovacích míst celkový je 176, z toho pro osobní auta se plánuje 153 míst a pro nákladní auta 23 míst.
Tab. č. 2.
Kód

106

109

Kapacita a rozsah záměru

Záměr

Výstavba skladových
komplexů s celkovou
zastavěnou plochou od
stanoveného limitu
Parkoviště nebo garáže s
kapacitou od stanoveného
limitu parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu

Stanovený limit
zák. č. 100/2001 Sb.

10.000 m2

Kapacita a rozsah oznamovaného záměru
Zastavěné plochy

27.086,4 m2

Zpevněné plochy

26.822,9 m2

Zeleň

24.126,7 m2
CELKEM

500 míst

Osobní auta

153

Nákladní auta

23

CELKEM

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Středočeský

Okres:

Rakovník

Obec:

Rynholec

K.ú.

Rynholec [744671]

Pozemek:

č.p. 865/11

6

78.036,0 m2

176

Výstavbba na pozemku parrc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec
R
pro malé a střední podnikatelské subjekty

Obr. č. 1.

Širší vztahy – červeně vyyznačeno zájm
mové území v záákladní mapě ČR
Č (Zdroj: www..cuzk.cz)

Legenda:
Hranice okressů Rakovník (záájmové území sspadá do okresu Rakovník) a Kladno
K
Hranice obce,, shodná s hrannicí příslušnéhoo katastrálního území
ú
Hranice části obce, shodná s hranicí přísluššného katastrálnního území
Hranice CHKO
O Křivoklátsko
Zájmové územ
mí – umístění záměru
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4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“
představuje výstavbu areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako
služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
Záměr představuje výstavbu haly s prostorem pro administrativu. Vyžaduje dopravní obslužnost (komunikaci, vjezdy,
parkovací plochy, rampy, chodník) a napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektrická energie). Pro
vizuální dojem budou vysazeny nové vegetační prvky.
Viz následující obrázek a jeho výřezy, dále tabulkový seznam SO a souvisejících prvků s popisem.
Obr. č. 2.

Koordinační situační výkres; Autor Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020 (zmenšeno); obdélníky s čísly 2, 3 a 4
označeny výřezy výkresů, které budou znázorněny v následujících obrázcích, obdélní s číslem 1 je legenda

Popis k výřezům:

1

LEGENDA

2

ZÁPAD

SO 01 (západní část); SO 03; parkovací stání OA: 41 západně od haly + 15 míst severně; NA
(TIR): 4 místa ze 13 jižně od haly; části nakládacích ramp; kancelářské prostory; dopr. a inž. sítě;
vegetační prvky

3

SEVER

SO 01 (severní část); SO 02; SO 04; SO 05; parkovací stání OA 41 + 31 míst severně od haly +
2 místa z 25 východně od haly; NA (TIR): 10 míst; nakládací rampa severní; kancelářské prostory;
dopr. a inž. sítě; vegetační prvky

4

JIH

SO 01 (jižní část); parkovací stání OA: 25 východně od haly; NA(TIR): 13 míst jižně od haly;
nakládací rampa jižní; dopr. a inž. sítě; vegetační prvky
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Obr. č. 3.
Výřez 1: Koordinační
situační výkres – LEGENDA; Autor Ing.
arch. Korčák Lubomír, 2020; viz
následující třobrázky pro každý výřez
zvlášť a výčet stavebních objektů
v tabulce.

9
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Obr. č. 4.

Výřez 2: Koordinační situační výkres – ZÁPAD; Autor Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020

Seznam SO a souvisejících prvků: SO 01 (západní část); SO 03; parkovací stání OA: 41 západně od haly + 15 míst
severně; NA (TIR): 4 místa ze 13 parkovací stání jižně od haly; části nakládacích ramp; kancelářské prostory; dopr. a
inž. sítě; vegetační prvky
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Obr. č. 5.

Výřez 3: Koordinační situační výkres – SEVER; Autor Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020

Seznam SO a souvisejících prvků: SO 01 (severní část); SO 02; SO 04; SO 05; parkovací stání OA 41 + 31 míst
severně od haly + 2 místa z 25 východně od haly; NA (TIR): 10 míst; nakládací rampa severní; kancelářské prostory; dopr.
a inž. sítě; vegetační prvky
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Obr. č. 6.

Výřez 4: Koordinační situační výkres – JIH; Autor Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020

Seznam SO a souvisejících prvků: SO 01 (jižní část); parkovací stání OA: 25 východně od haly; NA(TIR): 13 míst
jižně od haly; nakládací rampa jižní; dopr. a inž. sítě; vegetační prvky

12

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty

Tab. č. 3.

Seznam stavebních objektů (SO)a souvisejících prvků

SO

Název SO

Popis SO

Související prvky

01

Hala

Hala přibližně obdélníkového půdorysu o
maximálních rozměrech 253,3 x 109,3 m a výšce
20,9 m k atice střechy

SO 02 až 05 vč. dopravních a
inženýrských sítí – viz následující SO

02

Vrátnice 1

Vjezd pomocí SO 02 je navržen napojením na
stávající cestu na pozemku č. 890, která je
stávajícím vjezdem napojena na silnici II/606 na
pozemku č. 893/81 v k.ú. Rynholec resp. na
pozemku č. 472 v k.ú. Vašírov. Tato cesta na
pozemku č. 890 bude upravena a rozšířena tak,
aby vyhovovala plánované dopravně obsluhující
navržený areál.

Dopravní sítě:
-

Obslužná komunikace vč.
nakládacích ramp a chodníku.
Parkovací stání pro osobní
automobily v počtu 153 míst a pro
nákladní automobily 23 míst.

Inženýrské sítě:
-

Vodovod pitný a požární
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Jednotná kanalizace
Podzemní vedení NN, VN
STL plynovod
Veřejné osvětlení
Datové rozvody

03

Vrátnice 2

Vjezd pomocí SO 02 je navržen přímým
napojením na silnici II/606 na pozemku č. 893/81
v k.ú. Rynholec. Uvnitř areálu je navržena
obslužná komunikace kolem haly vč.
nakládacích ramp.

04

Sprinklerová
stanice

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení. Ve
strojovně sprinklerového stabilního hasicího
zařízení bude požární čerpadlo.

Inženýrské sítě:

Trafostanice
(TS)

V nové TS bude umístěn nový rozvaděč VN, typ
KKK v majetku ČEZ Distribuce, a.s. TS musí být
přístupná PDS (provozovateli distribuční
soustavy) z veřejně přístupného místa a bude
rozdělena na část distribuční pro zařízení PDS a
část zařízení zákazníka. TS musí mít provedou
zkoušku vnitřním obloukovým zkratem 16 kA/1s.
třídy IAC – AB dle ČSN EN 62271-202. V TS
musí být prostorově oddělena elektricky
odpojitelná část zařízení VN, která se stane
součástí zařízení DS (distribuční soustava).
Hodnota hlavního jističe pro připojení zařízení
zákazníka před elektroměrem činí 0 x 0,0 A,
rezervovaný příkon má hodnotu 2500,000 kW,
rezervovaný výkon: 0,000 kW.

Úprava zařízení DS: posílení venkovního
vedení VN 4831 LALIŠ od stávajícího
podpěrného bodu – příhradový stožár na
p.č. 459 k.ú. Vašírov (okres Kladno) ozn.
SJZ (systém jednozného značení) č. 211
na podpěrný bod p.č. 865/18 k.ú. Rynholec
– náhrada venkovního vedení VN za nové
vedení 110-AL-1/22-ST1A. V trase vedení
na pozemku p.č. 891/21 k.ú. Rynholec
bude vysazen nový podpěrný bod
s úsekovým odpínačem, od něhož bude
vybudované nové kabelové vedení VN VN
AXEKVCE 120, které bude pokračovat
podél p.č. 865/11. Ukončeno bude na
novém úsekovém odpínači v místě
stávajícího stožáru SJZ č. 6 na vedení VN
4830 LAKR – pozemek p.č. 865/1. V trase
nového kabelového vedení VN bude
provedeno zasmyčkování do nové TS.

05

13

-

Vodovod pitný a požární
Podzemní vedení NN
Datové rozvody
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Hlavní stavební objekt a doplňkové tavby
Hlavním stavebním objektem je:


SO 01 - hala přibližně obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 253,3 x 109,3 m a výšce 20,9 m k
atice střechy. 4 kancelářské prostory (ve výkresech ozn. „OFFICE“¨).

Doplňkovými stavbami v rámci areálu jsou:





SO 02 - vrátnice 1
SO 03 - vrátnice 2
SO 04 - sprinklerová stanice
SO 05 - trafostanice

V rámci navržených staveb dojde k terénním úpravám pro vhodnější využití pozemku. Předpokládá se vyrovnaná
bilance výkopů a násypů bez nutnosti odvozu zeminy mimo pozemek stavby.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost je navržena v podobě dvou vjezdů do areálu pomocí SO 02 a SO 03.


Vrátnice 1: Vjezd pomocí SO 02 je navržen napojením na stávající cestu na pozemku č. 890, která je
stávajícím vjezdem napojena na silnici II/606 na pozemku č. 893/81 v k.ú. Rynholec resp. na pozemku č. 472
v k.ú. Vašírov. Tato cesta na pozemku č. 890 bude upravena a rozšířena tak, aby vyhovovala plánované
dopravně obsluhující navržený areál.



Vrátnice 2: Vjezd pomocí SO 03 je navržen přímým napojením na silnici II/606 na pozemku č. 893/81 v k.ú.
Rynholec.

Uvnitř areálu je navržena obslužná komunikace kolem haly vč. nakládacích ramp a chodníku.
V areálu je zajištěno parkovací stání pro:




Osobní automobily (OA)..... ........... 153 stání, z toho:
Nákladní automobily (NA) .............. 23 stání, z toho:
-

západně od haly 41
severně 15 + 41 + 31
východně 25
severně od haly 10
jižně 13

Inženýrské sítě
Napojení na inženýrské sítě bude řešeno vybudováním nových přípojek. Jedná se o:


Přípojku jednotné kanalizace zakončené volnou kanalizační výpustí do Tuchlovického potoka. Do této
jednotné kanalizace bude napojen regulovaný odtok dešťových vod (čisté dešťové vody i kontaminované
dešťové vody vyčištěné v odlučovači ropných látek) a dále přečištěná voda z ČOV, do které budou zaústěny
splaškové vody z navrženého objektu.



Vodovodní přípojka bude napojena na areálový vodovod ve vlastnictví ENERGIE CZ s.r.o.



V areálu bude instalován požární vodovod napojený na sprinklerovou stanici.



Přípojka STL plynovodní bude napojena na STL plynovod ve vlastnictví ENERGIE CZ s.r.o.



Napojení areálu na elektroinstalaci bude řešeno dle stanoviska a technického řešení společnosti ČEZ
Distribuce a.s. vybudováním nové distribuční sítě VN a nové trafostanice – viz následující obrázek.
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Obr. č. 7.

Úprava zařízení distribuční
soustavy (DS) – Koordinační
situační výkres – SEVER a
související úpravy DS; Autor Ing.
arch. Korčák Lubomír, 2020

Tab. č. 4.

Bilance ploch území záměru na pozemku 865/11, k.ú. Rynholec
BILANCE PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Výměra v m2

Podíl v %

ZASTAVĚNÉ PLOCHY

27 086,4

34,71

SO 01 - Hala
SO 02 - Vrátnice 1
SO 03 - Vrátnice 2
SO 04 - Sprinklerová stanice
SO 05 - Trafostanice

26 821,7
52,6
52,6
114,5
45,0

34,37
0,07
0,07
0,15
0,06

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

26 822,9

34,37

Komunikace - živice (asfalt)
Nakládací rampy - živice (asfalt)
Chodník - betonová zámková dlažba
Parkovací stání OA
Parkovací stání NA

12 858,2
9 807,3
609,2
1 954,4
1 593,8

16,48
12,57
0,78
2,50
2,04

ZELEŇ

24 126,7

30,92

CELKEM

78 036,0 m2
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Možnost kumulace a synergie s jinými záměry
Kumulativní (hromadný)

Je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidů dusíku) z různých zdrojů,
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
Přitom se dbá na to, že kumulativní vlivy je třeba zkoumat nejen v případě většího počtu
navrhovaných záměrů, ale též tehdy, je-li koncipován byť jediný záměr v území, ve
kterém se již nacházejí realizované záměry a jejichž společné působení s navrhovaným
záměrem by mohlo mít kumulativní nebo synergický efekt.

Synergický (společný)

Vzniká působením vlivů různého druhu (např. současné působení více různých typů
zdrojů různých emisí) na danou složku životního prostředí.

V současné době se jeví jako možná kumulace/synergie s činností dalších podnikatelských subjektů umístěných
v komerční zóně 28 nebo v okolí – viz následující text.
Lokalita 28 je dle ÚP (I/2020; Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman) určena pro komplexní přestavbu stávající
průmyslové zóny východně od obce, při silnici II/606. Součástí komplexní přestavby stávajícího areálu, který prošel
četnými změnami využití i majitelů, je jeho rozšíření dále na východ až k hranicím obce (lokalita 29), a to tak, aby se
mohl stát jednou z nejvýznamnějších průmyslových zón regionu. Tím by bylo možno uspokojit na této ploše o rozloze
více než 60 ha realizaci investic našich i zahraničních investorů, a to i v rámci Evropské unie.
Snímek ÚP, výřez pro zájmové území - viz Obr. č. 13 na straně 23.
Možnost kumulace/synergie by se projevila zejména v oblasti ovzduší, hluku a vibrací. Příčinou by byla hlavně
zvýšená frekvence dopravy a zvýšené energetické nároky (vytápění). Eliminace spolupůsobení, z hlediska ochrany
ovzduší a veřejného zdraví je zajištěna zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a prováděcím NV. č. 415/2012
Sb., k limitům hluku a vibrací se vztahuje NV č. 272/1011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Kumulace / synergie se stávajícími provozy z hlediska ochrany ovzduší a ochrany zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací je předmětem rozptylové a hlukové studie, které předkládaný záměr vyhodnotily jako přijatelný –
podrobněji viz příloha č. 2 a 3.
K další kumulaci/synergii by mohlo dojít zvýšením množství vypouštěných znečištěných vod, popř. z hlediska
krajinného rázu. Eliminace spolupůsobení, z hlediska ochrany vody, je zajištěna vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a
prováděcím NV. č. 401/2015 Sb. Eliminace spolupůsobení, z hlediska krajinného rázu, je zajištěna zákonem č.
114/1992 Sb. a územně plánovacím procesem probíhajícím podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a správního
řádu č. 500/2006 Sb. Kumulace / synergie se stávajícími provozy z hlediska ochrany vody nebo krajiny je zajištěna
legislativou bez nutnosti zpracování modelů (v porovnání s ovzduším, hlukem a vibracemi).
S novými provozy, které můžou v daném území spolupůsobit v podobě kumulace/synergie u jakékoliv složky životního
prostředí, by byla jejich součinnost v tomto smyslu předmětem územně plánovacího procesu, části SEA. Navrhované
využití území řešeného územním plánem však nebylo shledáno z hlediska vlivů na ŽP jako významné (SEA nebyla
součástí územně plánovacího procesu pro poslední platnou aktualizaci ÚP Rynholec - Změnu č. 3, s nabytím účinnosti
6.3.2020 – Zdroj: www.cenia.cz), a proto lze předpokládat, že kumulace/synergie s budoucími záměry bude z hlediska
ochrany jednotlivých složek ŽP přijatelná, neboť je dostatečně ošetřená legislativou1.

1 Stanovisko KÚ Středočeského kraje k návrhu zadání změny č. 3 ÚP Rynholec, č.j. 090641/2015/KUSK ze dne 17.7.2015: Orgán posuzování vlivů na
životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě ust. § 10i odst. 2 zákona
k předloženému návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 cit. zákona nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Rynholec na životní
prostředí (tzv. SEA). Odůvodnění: Předmětem změny č. 3 ÚP Rynholec je především změna funkčního využití ploch na obytné území venkovského charakteru, dále
je podpořen rozvoj ploch sportu a rekreace, a veřejného prostranství. Změny funkčního využití navržených ploch nepředstavují významný zásah do koncepce rozvoje
obce, prostorově ani z hlediska využití území. Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č.j. 091649/2015/KUSK ze dne 2. 7. 2015 vyloučil významný
vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce z hlediska obsahu prověřuje plochy a změny, které svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území považovat za významné. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí neshledal žádnou
z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na přílohu č. 8 zákona č.
100/2001 Sb., za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákon. Zpracoval: Ing. J. Šefl, l. 859
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5.

Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Stručná charakteristika zájmového území
Jedná se o průmyslový areál ve východní okrajové části obce Rynholec. Areál se nachází v zastavěném území,
přičemž je umístěn na jeho východním okraji, na hranici se zastavitelným územím. Areál leží v k.ú. Rynholec, poblíž
hranice s k.ú. Vašírov. Území spadá do okresu Rakovník a leží při hranici s okresem Kladno.
V blízkosti areálu se nacházejí dvě obce: Vašírov – cca 650 m (letecká vzdálenost) JV směrem a obec Slovanka 1,5
km východně. Záměr je od obce Vašírov oddělen nivou Tuchlovického potoka.
Od obce Slovanka je záměr oddělen trasou vzdušného elektrického vedení zvlášť vysokého napětí ZVN 400 kV, zn.
V412 Hradec – Řeporyje, s délkou vedení 117 km s ochranným pásmem 25 m na obě strany2.
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Rynholec, jíly žáruvzdorné na ostřivo. CHLÚ Rynholec se
rozprostírá téměř přes celé správní území obce Rynholec a jedná se o plochu původně zabíranou dobývacím
prostorem.
Plocha budoucího staveniště je doposud vedena jako úložné místo pro ukládání těžebních odpadů. Z tohoto důvodu je
nezbytné před realizací postupovat v souladu se zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, a ukončit
provoz úložného místa.

Záměr se nachází v území po těžbě označovaném jako brownfield
Pojem BROWNFILED
Jako brownfield se označuje část urbanizovaného území, která ztratila svoji funkci, je opuštěná, či málo
využitá, často obsahuje ekologickou zátěž.3 Mezi brownfieldy se řadí dle LEPOB4 nefunkční průmyslové a zemědělské
stavby a areály, opuštěné vojenské prostory, území zdevastovaná těžbou nerostných surovin či skládkováním odpadů,
opuštěné nebo nevyužívané železniční a jiné dopravní plochy, opuštěné, nebo nevyužívané objekty a areály občanské
vybavenosti (nákupní střediska, administrativní budovy, školy, úřady, zdravotnická střediska a nemocnice, věznice,
kulturní domy, kina, letní kina, hřiště, stadiony a jiné), rezidenční lokality (ať již opuštěné nebo zchátralé a částečně
ještě obydlené).
Na druhou stranu, brownfield, pokud je dlouhodobě nevyužívaný a pokud se nachází na vhodném místě
(např. u vodoteče na okraji zastavěného území, nebo na okraji lesa, popř. ve volné zemědělské krajině, kde se kolem
něj vytváří remíz, háj5 apod.) má z důvodu přirozené sukcese v daném území vysoký potenciál pro výskyt chráněných
druhů rostlin nebo živočichů, popř. svůj krajinný význam. Podmínkou je samozřejmě typ údržby daného území.
Administrativní zařazení takové plochy do ÚSES, popř. registrace jako VKP však obvykle brání jeho kategorie
stanovená územním plánem apod. jako brownfield. V případě výskytu brownfieldu v lese nebo nivě potoka, u rybníka
apod. je taková plocha VKP ze zákona č. 114/1992 Sb., §3 odst. 1 písm. b): Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

2 Rok uvedení ZVN V412 do provozu 1966, jedná se převážně o jednoduché vedení typu Portál, dotčené kraje Středočeský, Ústecký, Hl.m. Praha).
Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a ZVN je souvislý prostor vymezený svislými rovinami na obou stranách vedení, které jsou v definované
vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního vodiče. Pro vedení s nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí před 31. 12. 1994 jsou ochranná
pásma větší, konkrétně pro vedení 400 kV platí ochranné pásmo 25 m.
3 Pojem brownfield je převzat z angličtiny, v doslovném překladu znamená hnědé pole. Všeobecně platná definice brownfieldu v současné době neexistuje.
Zdroj: Článek Brownfieldy a územní rozvoj autorky Jany Hurníkové z čísla 6/2009 odborného časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který vydává Ústav
územního rozvoje v Brně.

4 Projekt LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields), který je financován z prostředků EU (program Leonardo da Vinci), byl vytvořen za účelem
obstarat přenos potřebných informací a znalostí z oblasti problematiky regenerace a nového využití brownfields, a to co nejrychlejší, nejefektivnější a
cílenou formou, prostřednictvím regionálně dostupných programů.
5

Křovinatý lesík; Zdroj: PhDr. Jiří Uhlíř o původu některých lesnických slov.
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Obr. č. 8.

Umístění záměru v základní mapě ČR – nahoře 2D, dole 3D (Zdroj:www.cuzk.cz)

Legenda:

Přibližný střed zájmového území – umístění záměru
Obr. č. 9.

Pozemek č.p. 865/11 k.ú. Rynholec – ortofoto – nahoře 2D, dole 3D (Zdroj:www.cuzk.cz)
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pro malé a střední podnikatelské subjekty

ého stáří. Jednná se o výsypkku (haldu)
Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky, v ppoddolovaném území neurčité
z
po
po bývalé těžbě černéhoo uhlí v dolu ČSA, resp. hald a byla tvořenaa nejen hlušinou a horninami z ražby, ale i zbytky
méně kvalitního uhlí v místní tepelné elektráárně (popel, popílek, škvára, struska).
s
spálení m
Místní lidéé i odborná veřřejnost vnímajíí haldy na Kladdensku a Rakoovnicku jako ne
edílnou součásst krajiny, v příppadě
Rynholce se snížení a zarovnání
z
haldyy dokonce setkkalo s nevolí veřejnosti. Částt haldy však muusela být odtěžena,
musely být odsttraněny materiáály s radiační zzátěží6. V rámcci monitoringu haldy a jejího okolí byly zjištěny
protože m
zvýšené kkoncentrace raadioaktivity zejm
ména v povrchhových vodách v blízkých vod
dotečích. Půvoodní halda je nyyní
překryta ppísčitými hlínam
mi až hlínami s nízkou plasticcitou třídy F3 MS
M – hlína písččitá až F5 ML – hlína s nízkou
plasticitouu, středně proppustné. Orientaačním měřením
m nebyly zjištěnny hodnoty, kte
eré by překračoovaly směrné hodnoty
h
u
dávkového příkonu zářeení gama, a hodnoty koncenttrace radioaktivních prvků a radonu se poohybují v kateegorii
středníhoo rizika.

6 Orientační posouzení základo
ové spáry pro stavbbu, zaměření radioaaktivity a průzkumuu radonového rizika
a na bývalé haldě ddolu Čs. armády v obci
o Rynholec
na p.č. 865/111, k.ú. Rynholec, XII/2019;
X
Ing. Petr Kotlovský,
K
PRŮZKU
KUM s.r.o. Příbram, část Orientační po
osouzení radiační zá
zátěže Rynholec – parcela
p
č.
865/11; zpracoval Mgr. Ján Krišštiak, 20.12.2019.
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Lokalita má tč. spíše nízký potenciál z hlediska svého přínosu pro přírodu (biodiverzitu), krajinu, nepřímo pro vodu
a klima. Relativně významnější, z hlediska potenciálu přirozené sukcese kombinované s vhodnou údržbou, jsou okraje
dané plochy, resp. části svažitého obvodu pozemku č.p. 865/11 k.ú. Rynholec v místech, kde vzniká zapojený dřevinný
porost nebo kde se nachází druhově pestřejší stanoviště.
Projekt počítá s doprovodnou zelení. Kolem haly se plánuje výsadba nových vegetačních prvků, které budou
novostavbu zakrývat zhruba do 2/3. Nová výsadba, se bude podílet společně se stávající zelení na vizuálním dojmu
novostavby. Viz též následující text týkající se územního plánu a terénního průzkumu.

Terénní průzkum
Na základě terénního průzkumu spojené s orientačním biologickým ze dne 6.7.2020 lze konstatovat, že v celé ploše se
jedná o biotop X – Silně ovlivněný nebo vytvořený člověkem: X7B – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní
plochy, X8 – Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X12B – Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty a X13 –
Nelesní stromové výsadby mimo sídla. Přikládáme vybranou fotodokumentaci charakteristických míst.
Obr. č. 10.

Horní plocha výsypky při jejím jižním okraji; nezarostlý kamenitý pás vysypaný frakcí 60 mm – 200 mm v šíři
30 až 50 cm nejspíš v místech bývalého pásového dopravníku zhruba Z-V směru, při pravém okraji pásu, u
stojící osoby roste bělotrn kulatohlavý (výška 1,5 m), v pozadí ruderalizované křoviny na haldě (bez černý) a
dřeviny při patě haldy (bříza bělokorá); pozice a směr pohledu fotografa vyznačeny červeně na snímku
vpravo; 6.7.2020, G. Licková
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Obr. č. 11.

Pohled z východní horní hrany haldy směrem k východu, k místní asfaltovo kamenité cestě směřující
k severu (směřující k železniční trati 120 Praha-Kladno-Rakovník). Na snímku vpravo je zachycena silnice
II/606, ve vyfoceném úseku směr Z-V. Ze snímku je zřejmé, že východní svah haldy je stupňovitý (dva
stupně), zarostlý třtinou křovištní, s ostrůvky hadince obecného, štětkou planou a dalšími ruderálními druhy;
místní asfaltovo kamenitá cesta – horizontální linie zhruba uprostřed snímku, resp. její lem po obou stranách
je v porovnání se zájmovou lokalitou druhově pestřejší; pozice a směr pohledu fotografa vyznačeny červeně
na leteckém snímku dole; 6.7.2020, G. Licková

Zhodnocení umístění záměru

21

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty

Obr. č. 12.

Pohled ze západní horní hrany valu umístěného západně od haldy, směrem k západu, k místním
průmyslovým objektům a asfaltové ploše cca 0,65 ha, v době fotografování nevyužité. Ze snímku je zřejmé,
že západní svah valu je porostlý typickými ruderálními druhy (třtina křovištní, bež černý); okraj průmyslového
areálu u západní paty valu zarůstá náletem dřevin (bříza, osika); pozice a směr pohledu fotografa vyznačeny
červeně na leteckém snímku dole; 6.7.2020, G. Licková
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V územním plánu je zájmové území určeno pro komerční zónu – lokalita 28
Lokalita 28 je dle ÚP (I/2020; Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman) určena pro komplexní přestavbu stávající
průmyslové zóny východně od obce, při silnici II/606. Součástí komplexní přestavby stávajícího areálu, který prošel
četnými změnami využití i majitelů, je jeho rozšíření dále na východ až k hranicím obce (lokalita 29), a to tak, aby se
mohl stát jednou z nejvýznamnějších průmyslových zón regionu. Tím by bylo možno uspokojit na této ploše o rozloze
více než 60 ha realizaci investic našich i zahraničních investorů, a to i v rámci Evropské unie.
Obr. č. 13.

Lokalita 28 (šedá plocha zhruba uprostřed obrázku) – území pro komerční zónu ve výkresu územního plánu
obce Rynholec – Komplexní urbanistické řešení s využitím funkčních ploch a s jejich regulativy (Úplné znění
po Změně č. 3 ÚPD Rynholec), I/2020; Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman; Legenda viz následující
strana

Shrnutí zdůvodnění umístění – výčet důvodů
1.

Záměr svým účelem odpovídá stávajícímu a dlouhodobému charakteru území - průmyslový areál ve
východní okrajové části obce Rynholec.

2.

Záměr se nachází v ploše kategorizované jako brownfield, v prostoru sanované výsypky. Jedná se o haldu po
bývalé těžbě černého uhlí v dolu ČSA. Lokalita ztratila svoji funkci, je opuštěná, tč. nevyužitá

3.

Lokalita může nést ekologickou zátěž, a to:

4.

a.

Radonové riziko, které je v orientačním průzkumu hodnoceno jako střední kategorie.

b.

Oblast je poddolovaná neurčitého stáří, což představuje ztížené inženýrsko-geologické podmínky
při zakládání staveb.

V územním plánu je zájmové území určeno pro komerční zónu – lokalita 28, což je v souladu s účelem
plánovaného záměru.
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Obr. č. 14.

Legenda k výkresu ÚP Rynholec - Komplexní urbanistické řešení s využitím funkčních ploch a s jejich
regulativy (Úplné znění po Změně č. 3 ÚPD Rynholec), I/2020; Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman
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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

A)

VÝSTAVBA

Demolice
K žádným demoličním pracím nedojde.

Terénní úpravy
V rámci navržených staveb dojde k terénním úpravám pro vhodnější využití pozemku. Předpokládá se vyrovnaná
bilance výkopů a násypů bez nutnosti odvozu zeminy mimo pozemek stavby.

Realizace areálu
Cílem je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní bude logistika jako
služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Návrh a výstavba záměru bude provedena normovanými technickými a
technologickými postupy řadou předpisů č. 73 - Navrhování a provádění staveb:
73 00
73 01
73 03
73 05
73 06
73 08
73 09
73 10
73 11
73 12
73 13
73 14
73 17
73 19
73 20
73 21
73 24
73 26
73 28
73 29
73 30
73 34
73 36
73 37
73 41
73 42
73 60
73 62
73 81
73 85

Navrhování staveb, všeobecně
Organizace informací o stavbách
Stavební fyzika - Teplo
Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)
Ochrana staveb proti vodě
Požární bezpečnost staveb
Udržitelnost staveb
Zakládání staveb, navrhování
Zděné konstrukce, navrhování
Betonové konstrukce, navrhování
Beton a betonové konstrukce, zkoušení
Kovové konstrukce, navrhování
Dřevěné konstrukce, navrhování
Střechy, navrhování
Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení
Sanace betonových konstrukcí
Betonové konstrukce, provádění
Kovové konstrukce, provádění
Dřevěné konstrukce, provádění
Ostatní konstrukce, provádění
Zemní práce
Stavební práce přidružené - obkladačské
Stavební práce přidružené - klempířské
Stavební práce přidružené - omítání
Funkční díly stavebních objektů
Funkční díly stavebních objektů
Stavby pro dopravu apod.
Stavby mostní
Stavební lešení a výtahy
Automatizační a řídicí systémy budov
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B)

HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT – TECHNICKÝ POPIS HALY

Zemní práce
Jedná se o výkopy pro základové patky a pasy a přípojky inženýrských sítí. Před započetím výkopových prací investor
zajistí přesné zaměření a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich případnou ochranu.
Při provádění zemních prací budou provedena opatření pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek.

Základy
Je navrženo založení na montovaných železobetonových patkách. Ty budou uloženy na monolitické betonové vrstvě,
pod kterou se provede zhutněný štěrkový polštář na únosné podloží.
Vestavba kanceláří a sociálního zařízení bude založena na železobetonových pasech, pod kterými se provede
zpevněné štěrkopískové lože.
Opěrné zdi u ramp budou založeny na základových pasech z monolitického betonu vyztužené KARI sítí, budou
oddilatované od založení haly. Stěny budou vyztuženy KARI sítí při obou površích.
Do základů bude vložen zemnící pásek.

Konstrukce svislé
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, na který jsou uloženy ocelové příhradové průvlaky nesoucí
konstrukci zastřešení – sedlové vazníky. Opláštění hal budou tvořit soklové železobetonové sendvičové panely, nad
kterými je stěna haly ze sendvičových tepelně izolačních panelů (plech-izolace-plech).
Nosnou konstrukci vestavby tvoří zdivo z cihelných bloků tl. 24 cm – odděluje prostor haly a vestavby.
Příčky vyzdívané nebo ze sádrokartonu s vloženou minerální vatou, v mokrých provozech impregnované.
Schody železobetonové montované uložené na montovanou podestu.

Konstrukce vodorovné
Administrativně sociální vestavba v hale má stropy z předepnutých železobetonových panelů ukládaných na ŽB věnec
a na železobetonových montovaných průvlacích kotvených ke sloupům haly.

Konstrukce zastřešení
Na železobetonových sloupech budou osazeny ocelové příhradové průvlaky podporující ocelové příhradové sedlové
vazníky.
Na vazníky bude uložena nosná část střechy z trapézových plechů, na které se uloží parozábrana, pochůzná tepelná
izolace z minerálních vláken pro ploché střechy a hydroizolace ze střešních fólií mechanicky kotvená do trapézových
plechů.
Zastřešení vstupů – ocelová konstrukce kotvená k nosné konstrukci haly – do žb. sloupů.

Úpravy povrchů
Podlaha haly je tvořena monolitickou deskou z drátkobetonu tl. 18 cm – rozřezanou na dilatační celky.
Podlahy z drátkobetonu jsou se vsypem. Podlahy v administrativně sociální vestavbě jsou z keramické dlažba
(v umyvárnách protiskluzová) a zátěžového koberce.
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Izolace proti vodě a zemní vlhkosti a radonu
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržena v celé ploše z fólie. Tato izolace musí být položena
spojitě v celé ploše, zvýšenou pozornost bude také nutné věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů
instalací protiradonovou izolací.
V podlaze umyváren a záchodů sociální vestavby bude pod keramickou dlažbou provedena tekutá hydroizolace.
Střešní krytina z fólie mPVC 1,5 mm mechanicky kotvená do trapézových plechů.

Izolace tepelné a zvukové
Izolace musí být provedena tak, aby nevznikaly tepelné mosty.
Ve střeše jsou navrženy desky z pochůzné minerální vaty.

Konstrukce klempířské
Jedná se o oplechování na střeše haly, atiky, žlaby, dešťové svody, oplechování světlíků, atd - detaily dle podkladů od
dodavatele panelů pro opláštění. Oplechování z poplastovaných pozinkovaných plechů od dodavatele opláštění haly.

Konstrukce zámečnické
Ocelové venkovní vyrovnávací schody na rampy včetně ocelové podesty v místě nakládacích ramp. Schody
schodnicové konstrukce se stupni z pozinkovaných pororoštů. Podesta rovněž ocelová z pozinkovaného pororoštu.
Nosné ocelové prvky budou také pozinkovány.
Ochranné zábradlí u schodišť na rampách – pozinkovaná.
Ocelový žebřík s ochranným košem od výšky 3,0 m, suchovodem a plošinou z pororoštu – povrchová úprava pozink,
zajišťující výstup na střechu umístěný na dvou protilehlých rozích haly.
Ochranné ocelové dorazy na rampách.

Výplně otvorů
Střešní světlíky – systém samočinného odvětrávacího zařízení.
Vrata - v hale jsou navržena ocelová dvouplášťová sekční zateplená vrata s elektrickým pohonem na dálkové
ovládání – konkrétní typ vrat po dohodě s investorem. Vrata pro zásobování a expedici budou opatřena těsnícím
límcem. Všechna vrata budou opatřena v horní třetině prosvětlovacími pásy.
Okna, střešní světlíky, dveře a vrata musí splňovat normové tepelné a akustické požadavky.

Nátěry
Nátěry kovových a ocelových konstrukcí – konstrukce jsou pozinkované – nátěr na pozinkované prvky, barevné
řešení po dohodě s investorem.

Malby
Z malířských směsí – bílé barvy.
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C)

DOPRAVNÍ SÍTĚ

Dopravní připojení
Areál bude připojen na 2 místech. Hlavní připojení bude na komunikaci II/606. Druhé připojení bude na zkapacitněnou
komunikaci na místě stávající účelové nezpevněné komunikace. Jedná se o komunikaci, která je dopravně připojena
na komunikaci II/606. Připojení jsou vždy kolmá s tolerancí 15°. Jedná se o připojení způsobilá pro provoz návěsovými
soupravami, tzn. připojení jsou s oblouky o poloměru min. 15m. V dopravním připojení je umístěn středový ostrůvek,
který slouží jako brána do areálu a rozšiřuje dopravní připojení. Tento ostrůvek je dlouhý 14m a rozšiřuje komunikaci
na 13 m. U obou dopravních připojení jsou zajištěny rozhledové poměry. V trojúhelnících nebude nic překážet.

Areálové komunikace
Areálové komunikace jsou navrženy jako živičné a budou vymezeny betonovými obrubami. Šířky komunikací jsou
různé od 6m až do 13m.Předpokládá se, že komunikace šířky 6m je určená pouze pro osobní automobily. Navržené
směrové oblouky jsou přizpůsobeny provozu návěsových souprav, tzn. je zde poloměr minimálně 15m. Podélný sklon
komunikací bude 0,5-8,33%. Pro větší změny sklonů budou použity výškové oblouky. Příčný sklon bude jednostranný
obvyklých hodnot. Nejobvyklejší hodnotou bude 2,5%. Díky těmto sklonům komunikace bude odvodněna Skladby
vozovek komunikací budou navrženy dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. V návrhu skladby
vozovky bude přihlédnuto k těžkým nákladním vozidlům. Na areálové komunikace budou navazovat parkovací stání,
chodníky a manipulační plochy. Poznámka: Pohyb návěsové soupravy areálem byl prověřen vlečnou křivkou dle
TP171.

Parkovací stání
Parkovací stání pro osobní vozidla jsou navržena jako kolmá. Jsou navržena v rozměrech 2,5 x 5,0m. Krajní stání
budou vždy o 0,25m širší. Tato stání jsou navržena v 17 skupinách. Celkem se jedná o 153 stání. Z tohoto počtu bude
minimálně 7 stání vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tato stání budou navržena
v rozměrech dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Budou řádně dopravně značena a bude z nich bezbariérový přístup na chodník.
Tato stání bude vymezena betonovou obrubou a obrusná vrstva bude z betonové dlažby. Kolmá stání budou připojena
na komunikaci širokou min. 6m, tzn. do stání bude najížděno jízdou vpřed. Stání jsou navržena v obvyklých hodnotách
příčného a podélného sklonu.
Dále jsou navržena stání pro těžké nákladní automobily. Jedná se o podélná stání a šikmá stání, která jsou průjezdná.
Podélná stání jsou dlouhá 19m a široká 3,25m. Šikmá stání budou dlouhá v kolmém směru 15,5m a kolmé šířce 3,5m.
Stání jsou vymezena betonovou obrubou. Stání budou dlážděná s přihlédnutím k těžkým nákladním vozidlům. Celkem
je navrženo 10 šikmých stání a 13 podélných stání.

Chodníky
Jsou navrženy chodníky v různých šířkách. Je dodržena minimální šířka 1,,5m. Chodník je vymezen betonovými
obrubami. Chodník má podélný sklon shodný s přilehlou komunikací. Tento podélný sklon bude 0,5-8,33%. Příčný
sklon chodníku je 0,5-2,0%. Chodník bude dlážděný ze žulové dlažby. Bude vždy vybaven vodící linií pro pohyb
nevidomých v podobě budovy, oplocení nebo obruby. Chodník bude vybaven bezbariérovými přístupy od vyhrazených
parkovacích stání. Tyto přístupy jsou vybaveny sníženou výškou nášlapu a varovným pásem z brokované dlažby
kontrastní barvy dlažby.

Odvodnění zpevněných ploch
Zpevněné plochy jsou odvodněny do navržených uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. U manipulačních
ploch se nabízí liniové prvky odvodnění v podobě žlabů. U mříží, roštů odvodnění je třída zatížení D400.

Osvětlení
Areálové komunikace budou osvětleny dle výpočtu. Bude vždy dodržen bezpečnostní odstup od komunikace, což je
500mm. Tento odstup se týká i ostatních objektů (značky, sloupky atd.). Sloupy osvětlení budou.
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D)

MANIPULAČNÍ PLOCHY

Manipulační plochy
Jsou navrženy 2 plochy a budou sloužit pro manipulaci těžkých nákladních vozidel. Budou o rozměrech 27,5x153,5m a
24,5x228m. Tyto plochy jsou z obou delších stran haly a budou sloužit pro zásobování a případně pro venkovní
skladování materiálu. Plochy budou navrženy v minimálním podélném sklonu vzhledem k přilehlosti haly. Příčný sklon
bude navržen směrem ke komunikaci, tzn. od haly. Nabízí se zde liniové odvodnění v podobě žlab (s mřížkou, roštem
nebo štěrbinou). Manipulační plocha bude opět vymezena betonovou obrubou. Skladba vozovky bude zesílená živičná
s přihlédnutím k pomalu jedoucím těžkým nákladním vozidlům a ke vzrůstajícím letním teplotám.

Odvodnění zpevněných ploch
Zpevněné plochy jsou odvodněny do navržených uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. U manipulačních
ploch se nabízí liniové prvky odvodnění v podobě žlabů. U mříží, roštů odvodnění je třída zatížení D400.

Osvětlení
Areálové komunikace budou osvětleny dle výpočtu. Bude vždy dodržen bezpečnostní odstup od komunikace, což je
500mm. Tento odstup se týká i ostatních objektů (značky, sloupky atd.). Sloupy osvětlení budou.

E)

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní hospodářství řeší zásobování vodou pitnou i požární výše uvedenou výstavbu, odkanalizování potom řeší
oddílný kanalizační systém, kterým jsou jednotlivé druhy vod předčištěny a následně odváděny jednotnou kanalizací
do recipientu, kterým je Tuchlovický potok.

Zásobování vodou
Podél silnice II/606 je veden mimo jiné vodovodní zásobovací řad lPE 90 v provozování ENERGIE CZ s.r.o., ze
kterého bude navrtávkou řešena vodovodní přípojka pro navrhovaný areál. Za navrtávkou bude zřízena vodoměrná
šachta a hlavní větev přípojky bude pokračovat do prostoru sprinklerové stanice, ze které bude řešeno protipožární
zabezpečení stavby. Odbočky z vodovodní přípojky potom budou sloužit k zásobování sociálních zázemí v hale a
navržených vrátnic. V hale bude třísměnný provoz 3 x 100 pracovníků v logistice a ranní směna 60 administrativních
pracovníků. Potřeba požární vody je řešena v požárně bezpečnostním řešení stavby. Potřeba pitné vody je následující:

Průměrná denní potřeba vody
Qp = 300 x 0,12 + 60 x 0,06 = 39,6 m3/den = 1,65 m3/hod = 0,46 l/s

Max. hodinová potřeba vody
maxQh = 300 x 0,12/6 + 60 x 0,06/24 = 6,15 m3/hod = 1,70 l/s

Roční potřeba vody
Qroč = 39,6 x 52 x 5 = 10 000 m3/rok

Tlakové poměry
Tlakové poměry na vodovodní přípojce budou min. 0,25 MPa do 0,60 MPa
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Odkanalizování
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace
systému splaškové kanalizace zakončené ČOV, systému dešťové kontaminované kanalizace zakončené gravitačním
odlučovačem ropných látek, systémem dešťové kanalizace čisté s retenční stokou zakončenou regulátorem odtoku,
který řeší odtok regulovaný na stávající množství odtoku z území bez navržené zástavby a systém jednotné
kanalizace, do které jsou připojeny odtoky vyčištěných vod z ČOV a GOVL a retenční stoky dešťové kanalizace, která
odvádí vody protlakem pod silnicí II/606 a dále do Tuchlovického potoka IDVT 10101978 ve správě Povodí Vltavy s.p.
Následuje popis:
1.
2.
3.
4.

Splašková kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Dešťová kanalizace čistá s retenční stokou
Dešťová kanalizace kontaminovaná s gravitačním odlučovačem pevných látek (ORL)
Jednotná kanalizace

1. Splašková kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
jedním ze systému je splaškové kanalizace zakončené ČOV.
Splašková kanalizace je navržena gravitační DN 200 ze 4 odtoků z haly, vždy po západní a východní straně haly, kde
je navržen přítok do 2 čerpacích šachet, odkud je odpadní splašková voda čerpána do přítokové šachy před ČOV, do
západní větve je rovněž připojen výtlak od vrátnice, od vrátnice na jihozápadní části je potom samostatný výtlak do
přítokové šachty před ČOV.
Průměrná denní množství vody
Qp = 300 x 0,12 + 60 x 0,06 = 39,6 m3/den = 1,65 m3/hod = 0,46 l/s
Max.hodinové množství vody
maxQh = 300 x 0,12/6 + 60 x 0,06/24 = 6,15 m3/hod = 1,70 l/s
Roční množství vody
Qroč = 39,6 m3/den x 52 x 5 = 10 000 m3/rok
Látková bilance
BSK5 = 285 x 0,060 = 17,1 kg/den = 430 mg/l
CHSKcr = 285 x 0,120 = 34,2 kg/den = 860 mg/l
NL = 285 x 0,055 = 15,7 kg/den = 395 mg/l
ČOV je navržena mechanicko biologická s membránovým bioreaktorem, využívá nejmodernější technologii pro čištění
splaškových vod, pro 300 EO. Parametry výstupu za ČOV pro typ BC 300 MBR výrobce uvádí v látkové bilanci:
Látková bilance ČOV pro typ BC 300 MBR
BSK5 ‹ 10 mg/l
CHSKcr = ‹ 50 mg/l
NL ‹ 1 mg/l
Výpočtová část
BSK5
NL
CHSKcr

přítok 430 mg/1
přítok 395 mg/1
přítok 860 mg/1

odtok 10 mg/1
odtok 1 mg/1
odtok 50 mg/l

30

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty

Tab. č. 5.

Návrh limitů pro vypouštění na výstupu za čistírnou

UKAZATEL
BSK5
NL
CHSK-Cr

„p“

„m“

Roční bilance

10 mg/l
1 mg/l
50 mg/l

20 mg/l
5 mg/l
100 mg/l

0,10 t/rok
0,01 t/rok
0,50 t/rok

Vlivem vypouštění vod z navržené ČOV se jakost vody v recipientu podstatně nezmění a bude v souladu s NV č.
401/2015 Sb. Potrubí je vyústěno do stávajícího toku Tuchlovického potoka, IDVT 10101978, ve správě Povodí Vltavy,
s.p., na pozemku p.č. 901/34 v k.ú.Rynholec.

2. Dešťová kanalizace čistá s retenční stokou
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
systém dešťové kanalizace čisté řeší odvodnění střech a ostatních ploch mimo ploch manipulačních a parkovišť
kamionů, kde je navrženo odkanalizování přes gravitační odlučovače ropných látek. Pro dešťovou kanalizaci je
uvažováno s níže uvedenými plochami a hydrologickými daty pro srážkoměrnou stanici Nezabudice a Kladno.
Plochy
Střechy
Manip.plochy
Komunikace
Chodníky
Park.stání OA
Park.stání NA
Zeleň

2,66 ha
1,06 ha
1,24 ha
0,07 ha
0,19 ha
0,16 ha
2,43 ha

CELKEM

07,81 ha0

Návrhové množství dešťových vod
Q15 = ((2,66 x 1,0 + (1,06 + 1,24 + 0,16) x 0,9 + (0,07 + 0,19) x 0,6 + 2,43 x 0,1)) x 138 = 0722,0 l/s0
Qo = 7,82 x 0,1 x 138 = 0107,9 l/s0 (odtok z území bez zástavby)
Návrh retence
Intenzita deště (n = 1) pro lokalitu Nezabudice
Tab. č. 6.
tc (min.)
qc (l/s/ha)

Intenzita deště
5
290

10
185

15
138

20
109

30
89,2

Celková redukovaná plocha odvodňovaného území ............Sr = 5,27 ha
Návrhový průtok ...................................................................Q15 = 722 l/s
Odtok z RN ...........................................................................Qo = 108 l/s
Specifický odtok ..................................................................qo = 20,5 l/s/ha
Návrh retenční nádrže
Vs = 0,06 x qc x tc – 0,06 x tc x qo – 0,06 x td x (1 – qo/qc)
V = max Vs x Sr
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Tab. č. 7.

Podklady pro výpočet objemu retenční nádrže

tc (min)

qc (l/s/ha)

0,06 x qc x tc

0,06 x qo x tc

0,06 x td x(1-qo/qc)

Vs

5
10
15
20
30
40
60
90
120

290
185
138
109
89,2
71,0
51,4
37,0
28,3

87,0
111,0
124,2
130,8
160,6
170,4
185,1
199,8
203,8

6,2
12,3
18,5
24,6
36,9
49,2
73,8
110,7
147,6

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

80,5
98,5
105,5
106,0
123,5
121,0
111,2
89,0
56,1

V = 123,5 x 5,27 = 0650,8 m30
Vypočtený objem retence pro periodicitu n = 1,0 je 650,8 m3, navržený objem retenční stoky je 733,4 m3 . Retenční
stoka je DN 1200 mm délky 649 m, je tvořená stokou D-1 a D-2, jejich spojením je stoka D, do které je regulován odtok
108 l/s

3. Dešťová kanalizace kontaminovaná s gravitačním odlučovačem ropných látek (ORL)
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
systému dešťové kontaminované kanalizace, tvořená 2 stokami K-1 a K-2, na každé stoce navržen GOVL s kapacitou
Q = 100 l/s a kvalitou odtoku c10 – 40 ‹ 0,1 mg/l. Stoky jsou zaústěny do dešťové retenční stoky D-1 a D-2, tím dojde
v místě vypouštění ke kvalitě c10 – 40 = 0,035
Plochy pro návrh odlučovače jsou rozděleny na severní a jižní a jsou následující
QGOVL 1 = 0,60 x 1,0 x 150 = 90 l/s
QGOVL 2 = 0,62 x 1,0 x 150 = 93 l/s
Oba GORL jsou navrženy pro Q = 100 l/s a kvalitou odtoku c10 – 40 ‹ 0,1 mg/l.
Qroč = 12 200 x 0,54 = 6 590 m3/rok
c10 – 40 = 6590 x 0,0001 = 00,65 t/rok0

4. Jednotná kanalizace
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace, kde
do jednotné kanalizace jsou zaústěny kanalizace splašková odtokem z MBR ČOV, dále dešťová kanalizace a
kontaminovanou s gravitačními ORL a za retenční stokou bude jednotná kanalizace pokračovat protlakem pod silnicí
II/606 do Tuchlovického potoka, kde bude volná kanalizační výúst a parametry výše uvedených množství a kvality
vody, které splňují nařízení vlády pro vypouštění vod do
recipientu povrchových vod – Tuchlovického potoka.
Obr. č. 15.

Zaústění jednotné kanalizace do
Tuchlovického potoka; Zdroj: PD pro ÚR; Autor
Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020
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F

POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI ÚROVNĚMI
EMISÍ A DALŠÍMI PARAMETRY V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA
O INTEGROVANÉ PREVENCI

Záměr není činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru bude následovat bezprostředně po nabytí platnosti stavebního
povolení.
Doba trvání provozu záměru není stanovena.

8.

Výčet dotčených územních samosprávných celků

Obec:

Rynholec

Kraj:

Středočeský

9.

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

Územní rozhodnutí
Stavební povolení
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II.

Údaje o vstupech
Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba),
surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti

1.

Vstupy při VÝSTAVBĚ

Úvodní informace ke vstupům z VÝSTAVBY
Veškerá opatření pro regulaci přírodních zdrojů, např. srážkových vod, dále pro regulaci odběru a spotřeby
surovinových a energetických zdrojů budou vyjmenována v souhrnné technické zprávě (STZ) zpracované pro další
stupeň správního řízení – stavební povolení, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb.
STZ bude konkretizovat ochranu staveniště také podle jiných právních předpisů (např. zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona č. 254/2001 Sb. aj.), bude obsahovat popis základní bilance stavby (např.
elektrickou energii pro staveništní provoz, potřebu vody pro staveništní provoz, objekty zařízení staveniště – kanceláře,
sociální zařízení, provozní zařízení), základních předpokladů výstavby - časové údaje o realizaci stavby, popis členění
na etapy a zejména samostatnou kapitolu B.8, s názvem „Zásady organizace výstavby“7.
Množství vstupů při VÝSTAVBĚ bude relativně malé v porovnání s vlastním záměrem. Důvodem je především délka
trvání a jednorázovost některých vlivů z VÝSTAVBY - výstavba bude probíhat krátce – 0,5 roku, oproti časově
neomezenému trvání provozu. Podstatné jsou také zákonné povinnosti stavebníka s cílem eliminovat rezidua, nakládat
s vodou pro potřeby stavby a pracovníků na stavbě hospodárně a v souladu s legislativou (se stavebním zákonem a
jeho prováděcími předpisy, s jinými souvisejícími předpisy, např. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –
NV č. 591/2006 Sb.). Dodržování předpisů a plnění zákonných povinností se stanovením osobní odpovědnosti
jmenovitě bývá běžnou součástí smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.
Hodnocení dostatečnosti informací o vstupech při VÝSTAVBĚ
Pro komplexní vyhodnocení vlivů na životní prostředí, záměru jako celku, jsou následující informace považovány za
dostatečné. Druh, množství jednotlivých vstupů NENÍ NUTNÉ UPŘESŇOVAT.

Využívání půdy
Celá plocha je druhem pozemku dle údajů v KN ostatní. Proto nedojde k žádnému záboru půdy – ani ZPF ani PUPFL.

7 Kapitola Zásady organizace výstavby se dále bude členit na podkapitoly popisující:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
odvodnění staveniště,
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
ochrana životního prostředí při výstavbě,
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
zásady pro dopravní inženýrská opatření,
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
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Využívání vody při VÝSTAVBĚ
Odběr vody při VÝSTAVBĚ nebyl v projektové dokumentaci ÚR zpracován. Následující informace jsou pouze obecné
s uvedením názorného příkladu.

Srážková voda
Při výstavbě bude srážková voda využívána ke snížení prašnosti, popř. k čištění komunikací dotčených stavbou. Za
tímto účelem bude na vhodném místě staveniště vytvořen zádržný prostor s přiměřenou objemovou kapacitou.
V případě nedostatku srážkové vody bude snížení prašnosti řešeno kropicím vozem.

Voda pro sociálně hygienické účely a provozní účely
Pro staveništní provoz je třeba voda:




užitková (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení),
pitná (umývárny, kuchyně),
požární.

Pro staveniště je nutné určit:





vodní zdroj,
spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště,
jakosti používaných vod
provizorní rozvody, pokud jsou nutné.

K vodě pitné na pracovišti se váží dvě skupiny pracovněprávních předpisů:
1)

Z první skupiny vyplývá povinnost zaměstnavatele zajistit zásobování vodou pro své zaměstnance, resp.
povinnost osob vykonávajících činnost nebo poskytujících služby mimo pracovněprávní vztahy v souvislosti se
zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), § 12 zákona č. 309/2006 Sb. Do první skupiny patří
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho
prováděcí předpis NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

2)

Dále se k vodě na pracovišti váží právní předpisy, které stanoví základní druhy vod dodávaných ke spotřebě,
požadavky na jejich jakost a povinnosti osob, které tuto vodu, vyrábějí nebo dodávají. Do druhé skupiny
patří zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (také ZOVZ), zejména jeho ust. § 3 a 4, a prováděcí
vyhláška č. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, souvisejícím je atomový zákon č. 18/1997 Sb., pokud jde o obsah přírodních
radionuklidů v pitné vodě. Pozn.: Neuvádíme předpisy upravující balené vody, neboť jde o výrobky, který smí
výrobce, dovozce nebo distributor uvádět na trh jen, jsou-li bezpečné.

Výpočet potřeby vody pro staveniště bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. Pro lepší orientaci ve
výpočtu je uveden následující příklad (Zdroj: www.ckait.cz, www.stavebniklub.cz, www.tzb.cz)):
Určení spotřeby vody pro jednotlivá pracoviště
Určení spotřeby vody pro jednotlivá pracoviště je dán součtem měrných spotřeb vody, které připadají na práce
prováděné v období maximálního výkonu.
Pro určení spotřeby vody pro sociální zařízení se vychází z grafu potřeby pracovníků na staveništi v období
maximálního výkonu.
Příklad výpočtu vteřinové spotřeby vody
Qn = (PA x 1,6 + PB x 2,7 + PC x 2,0) / (t x 3600)
Qn - spotřeba vody v l/s
PA - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) pro přípravnu stavebních hmot
PB - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) pro hygienu a životního prostředí na stavbě
PC - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) pro dopravní hospodářství
t - doba odběru vody (jednosměnný provoz 8-10 hodin, dvousměnný provoz 16 hodin)
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Tab. č. 8.

Určení spotřeby vody (Zdroj: www.stavebniklub.cz)

Zajištění vody pro staveniště
V závislosti na výpočtu se provede vhodné napojení z jednoho, či více zdrojů.

Voda pro požární účely
Pro stavbu je vhodné předem vytipovat také zdroje vody pro požární účely. Pokud se v blízkosti staveniště nenachází
žádný požární hydrant, který by mohl v případě vzniku požáru sloužit jako zdroj vody, je nutné řešit dodávku a rozvod
protipožární vody po staveništi. Výpočet celkového množství požární vody Qc dle autora Jarského8 je dán
následujícím vztahem: Qc = Spv × krh (l.s-1), kde
Spv - Spotřeba požární vody
krh - Koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární bezpečnosti
Tab. č. 9.

Hodnota spotřeby požární vody Spv
Výpočtové požární zatížení (kg.m-2)
do 15
od 15 do 30

Obestavěný prostor
požárního úseku (m3)
do 1 000
od 1 000 do 2 000
od 2 000 do 20 000
Tab. č. 10.

od 45 do 60

6,7
10,0
13,3

10,0
13,3
16,7

Spotřeba požární vody (l.s-1)
6,7
6,7
6,7

6,7
6,7
10,0

Hodnota koeficientu krh

Požární dělící konstrukce a
konstrukce zabezpečující stabilitu
objektu
Nehořlavé
Smíšené
Hořlavé

8

od 30 do 45

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
I
1,5
2,0
2,2

II
1,3
1,8
2,0

III
1,1
1,6
1,8

IV
1,1
1,4
1,6

JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. Technologie staveb. ISBN 80-720-4282-3.
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Odběry energie pro staveništní provoz při VÝSTAVBĚ
Potřeba elektrické energie na příkladu
Maximální současný příkon se určí následovně:
S = (K/cos µ)*(β1 * ∑P1 + β2* ∑P2 + β3 * ∑P3) [kVA]
S - maximální současný zdánlivý příkon (kVA)
K - koeficient ztrát napětí v síti (1,1)
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)
β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)
β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)
cos µ - průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8)
P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA)
P2 - součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)
P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA)
Tab. č. 11.

Jednotlivé příkony pro zařízení stavby – příklad pro orientaci

Stroj/osvětlení
Osvětlení vnitřní
Osvětlení venkovní
Věžový jeřáb
Věžový jeřáb
Stavební výtah
Strojní omítačka

příkon [kW]
0,8
4
33
33
5,5
3

S = (1,1/0,5)*(0,7 * (33+33+5,5+3) + 1,0* 4 + 0,8* 0,8) = 125 kVA
Zajištění staveniště elektrickou energií
Projektant vychází z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti dimenzuje přípojku a rozvodnou
skříň.

Využívání surovinových zdrojů při VÝSTAVBĚ
Využívání surovinových zdrojů, ve smyslu neupravené nerostné suroviny, není plánováno. V rámci navržených staveb
dojde k terénním úpravám pro vhodnější využití pozemku. Předpokládá se vyrovnaná bilance výkopů a násypů bez
nutnosti odvozu zeminy mimo pozemek stavby.
V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné zeminy) budou tyto
ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku.
Jsou plánovány zemní práce při výstavbě hlavního stavebního objektu SO 01 – haly. Jedná se o výkopy pro základové
patky a pasy a přípojky inženýrských sítí. Pro jejich podsyp, obsyp, násyp, zásyp bude využito kamenivo v příslušné
frakci dle norem. Kubatura není v této fázi projektu (ÚR) stanovena.

Podsypy, obsypy, násypy, zásypy
Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro zpětné zásypy
a násypy. Zpětné zásypy, násypy a jejich zhutnění budou vykonávané v předepsaných vrstvách podle použitého
materiálu a v souladu s ustanoveními ČSN 73 6133 a dalšími souvisejícími normami jako např. ČSN 72 1006,
(736185) ČSN EN 13286-2, ČSN72 1018, ČSN EN ISO 14689 (721005), ČSN 75 5455. Hutnění bude prováděno
vibračními deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. Pro hutnění musí být použity takové
hutnící prostředky, které jsou schopny docílit požadovaného stupně zhutnění v daných podmínkách. Pro hutnění ve
stísněných prostorách např. po bocích potrubí v rýze je nutno použít malou mechanizaci a hutnit po malých vrstvách.
Pro dohutňování pláně pod komunikací je možné nasazení větších a účinnějších hutnících prostředků a i mocnosti
hutněných vrstev mohou být vyšší.
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ČDoporučené míry zhutnění jsou stanoveny v souladu s normami pro podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu. Vlhkost
zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraše a
sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost hutněných vrstev
bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm.

2.

Využívání vody, odběr a spotřeba při PROVOZU

Vodovodní přípojka bude napojena na areálový vodovod ve vlastnictví společnosti ENERGIE CZ s.r.o. V areálu bude
proveden požární vodovod napojený na sprinklerovou stanici. Následující popis je rozdělen na:


Zásobování vodou



Využití srážkové vody

Zásobování vodou
Vodovodní přípojka
Podél silnice II/606 je veden mimo jiné vodovodní zásobovací řad lPE 90, ze kterého bude navrtávkou řešena
vodovodní přípojka pro navrhovaný areál. Za navrtávkou bude zřízena vodoměrná šachta a hlavní větev přípojky bude
pokračovat do prostoru sprinklerové stanice, ze které bude řešeno protipožární zabezpečení stavby. Odbočky
z vodovodní přípojky potom budou sloužit k zásobování sociálních zázemí v hale a navržených vrátnic. V hale bude
třísměnný provoz 3 x 100 pracovníků v logistice a ranní směna 60 administrativních pracovníků. Potřeba pitné vody je
následující:

Průměrná denní potřeba vody
Qp = 300 x 0,12 + 60 x 0,06 = 39,6 m3/den = 1,65 m3/hod = 0,46 l/s

Max. hodinová potřeba vody
maxQh = 300 x 0,12/6 + 60 x 0,06/24 = 6,15 m3/hod = 1,70 l/s

Roční potřeba vody
Qroč = 39,6 x 52 x 5 = 10 000 m3/rok
Tlakové poměry na vodovodní přípojce budou min. 0,25 MPa do 0,60 MPa.

Požární voda
Potřeba požární vody bude řešena v požárně bezpečnostním řešení stavby v dalším stupni projektové dokumentace,
její výpočet je obdobný jako u požární vody pro staveniště.

Využití srážkové vody
V době provozu záměru bude srážková voda využívána k zálivce vegetačních prvků.
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3.

Využívání surovinových a energetických zdrojů při PROVOZU

Využívání surovinových zdrojů
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Rynholec, jíly žáruvzdorné na ostřivo. CHLÚ Rynholec se
rozprostírá téměř přes celé správní území obce Rynholec a jedná se o plochu původně zabíranou dobývacím
prostorem.
Využívání surovinových zdrojů, ve smyslu nerostné suroviny, není plánováno.

Využívání energetických zdrojů
V nové trafostanici (TS) bude umístěn nový rozvaděč VN, typ KKK v majetku ČEZ Distribuce, a.s. TS musí být
přístupná PDS (provozovateli distribuční soustavy) z veřejně přístupného místa a bude rozdělena na část distribuční
pro zařízení PDS a část zařízení zákazníka. TS musí mít provedenou zkoušku vnitřním obloukovým zkratem 16 kA/1s.
třídy IAC – AB dle ČSN EN 62271-202. V TS musí být prostorově oddělena elektricky odpojitelná část zařízení VN,
která se stane součástí zařízení DS (distribuční soustava). Hodnota hlavního jističe pro připojení zařízení zákazníka
před elektroměrem činí 0 x 0,0 A, rezervovaný příkon má hodnotu 2500,000 kW, rezervovaný výkon: 0,000 kW.
V posuzované stavbě bude instalován záložní zdroj elektrické energie (naftový dieselagregát) o jmenovitém tepelném
příkonu 278 kW. Dle poskytnutých podkladů bude záložní zdroj provozován při plné zátěži po dobu maximálně 21
h/rok.
Přípojka STL plynovodní bude napojena na STL plynovod ve vlastnictví společnosti ENERGIE CZ s.r.o.
Alternativně je uvažováno, že na střeše budou FVE panely, které budou el. energii ukládat do baterií a v případě
výpadku proudu ze sítě bude potřeba el. energie částečně pokryta z těchto baterií.

4.

Využívání biologické rozmanitosti při PROVOZU

Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost genů, rostlinných a živočišných druhů a ekosystémů, které se vyskytují
v zájmovém území.
Jedná se o průmyslový areál ve východní okrajové části obce Rynholec. Areál je umístěn v zastavěném území, při
jeho východním okraji (u hranice zastavěného a zastavitelného území). Záměr se nachází v prostoru sanované
výsypky. Jedná se o tzv. brownfieldovou plochu.
V místě záměru a širším okolí došlo k silnému snížení biodiverzity v důsledku rozsáhlé a dlouhodobé hornické a
navazující činnosti – hlubinná těžba černého uhlí a tepelná elektrárna spalující méně kvalitní uhlí v místě plánovaného
záměru, v údolní nivě Tuchlovického potoka povrchová těžby rašeliny cca 300 m jižně od plánovaného záměru, a
lupku v lokalitě Pecínov cca 3 km jihozápadně až západně od plánovaného záměru.
Důlní činnost započala již v 18. století a navazoval na ni zpracovatelský a energetický průmysl. V současné době je
provozována pouze těžba lupku v lokalitě Pecínov.
Lokalita má tč. spíše nízký potenciál z hlediska svého přínosu pro biodiverzitu. K využívání biologické rozmanitosti s.s.
tedy nemůže dojít. Nicméně, relativně významnější z hlediska potenciálu přirozené sukcese kombinované s vhodnou
údržbou, jsou okraje dané plochy, resp. celý svažitý obvod pozemku č.p. 865/11 k.ú. Rynholec, kde se objevují
ostrůvky zapojeného dřevinného porostu. Zároveň je nutné připomenout, že projekt počítá s doprovodnou zelení.
Kolem haly se plánuje výsadba nových vegetačních prvků, které budou novostavbu zakrývat zhruba do 2/3 její výšky.
K využívání biologické rozmanitosti podmíněné typem výsadby a údržby tedy dojde, a to tak, že nová výsadba se bude
podílet společně se stávající zelení na vizuálním dojmu novostavby – viz následující vizualizace (Zdroj: Studie, autor
Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020).
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Obr. č. 16.

Pohled od východu dnes (nahoře) a po realizaci plánovaného záměru (dole); Zdroj: Vizualizace záměru,
podklad pro projednání DÚR, odpovědný projektant Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020
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Obr. č. 17.

Pohled od západu dnes (nahoře) a po realizaci plánovaného záměru (dole); Zdroj: Vizualizace záměru,
podklad pro projednání DÚR, odpovědný projektant Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020
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III.

Údaje o výstupech
Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, množství
odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika
havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

1.

Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, odpadních vod,
odpadů, hluku a vibrací z VÝSTAVBY

Úvodní informace k výstupům z VÝSTAVBY
Veškerá opatření pro minimalizaci emisí, reziduí, odpadů, hluku, vibrací, pro minimalizaci znečištění odpadních vod,
pro regulaci odpadních vod atd. budou vyjmenována v souhrnné technické zprávě (STZ) zpracované pro další stupeň
správního řízení – stavební povolení, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
STZ bude konkretizovat ochranu staveniště také podle jiných právních předpisů (např. zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, vodního zákona č. 254/2001 Sb. aj.), bude obsahovat popis základní bilance stavby (např.
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí), základních předpokladů výstavby - časové údaje o realizaci
stavby, popis členění na etapy a zejména samostatnou kapitolu B.8, s názvem „Zásady organizace výstavby“9.
Množství emisí a reziduí z VÝSTAVBY bude relativně malé v porovnání s vlastním záměrem. Důvodem je především
délka trvání a jednorázovost některých vlivů z VÝSTAVBY - výstavba bude probíhat krátce – 0,5 roku, oproti časově
neomezenému trvání provozu. Dalším důvodem je vlastní, tedy soukromý zájem a motivace investora (a zároveň
stavebníka) k eliminaci nehospodárnosti a k minimalizaci vícenákladů. Podstatné jsou také zákonné povinnosti
stavebníka s cílem eliminovat emise a rezidua, hluk a vibrace, nakládat s vodou pro potřeby stavby a pracovníků na
stavbě dle stavebního zákona, prováděcích předpisů a jiných souvisejících předpisů, např. z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci – NV č. 591/2006 Sb. (obdobná legislativa byla popsána v kapitole II. Vstupy při VÝSTAVBĚ).
Dodržování předpisů a plnění zákonných povinností se stanovením osobní odpovědnosti jmenovitě bývá běžnou
součástí smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.
Hodnocení dostatečnosti informací o výstupech z VÝSTAVBY
Pro komplexní vyhodnocení vlivů na životní prostředí, záměru jako celku, jsou následující informace považovány za
dostatečné. Druh, množství jednotlivých emisí a reziduí, odpadních vod, hluku a vibrací NENÍ NUTNÉ UPŘESŇOVAT.

Prašnost na staveništi
Prach snižuje viditelnost a zhoršuje kvalitu ovzduší. Na staveništi a v jeho okolí se bude prášit v souvislosti s vlastním
postupem výstavby a v důsledku motorové dopravy související s výstavbou. Při výstavbě je příčinou prašnosti zejména
skladování prašných materiálů, zpracování surovin, stavební práce apod. Z motorové dopravy vyplývá riziko víření

9 Kapitola Zásady organizace výstavby se dále bude členit na podkapitoly popisující:

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
odvodnění staveniště,
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
ochrana životního prostředí při výstavbě,
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
zásady pro dopravní inženýrská opatření,
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
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prachu. To se stupňuje hlavně za větrného počasí. Jedná se zejména o samovolné znečištění působením větru na
vrstvy prachu na komunikacích uvnitř staveniště i mimo něj.

Manipulace se sypkými - práškovými a jemně zrnitými hmotami
Jak bylo popsáno, prach vzniká zejm. v místech manipulace se sypkými, práškovými, jemně zrnitými a sypkými
hmotami. Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, budou uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo budou
skladovány v krytých prostorech. Důležité bude jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky budou bez
zbytečného odkladu odvezeny ze staveniště. Při plnění zásobníků bude bráněno rozviřování materiálu do okolí.
Zásobníky s přetlakovým plněním budou opatřeny odvzdušňovacími filtry s přetlakovou pojistkou. Při provozu a údržbě
přepravníků sypkých hmot se bude postupovat podle návodu k používání (obdobně při manuální práci, např. při
vysypávání pytlů).

Manipulace s pevnými (nesypkými) stavebními výrobky
Prach bude vznikat také z dalších stavebních výrobků a při jejich zpracování (obrábění a dělení). Proto balené výrobky
zůstanou na paletách v ochranných smršťovacích fóliích až do doby jejich použití. pokud jde o proces obrábění
materiálů (např. broušení, frézování, hoblování, vrtání, sekání apod.) a dělení (např. řezání apod.), je třeba vždy bránit
volnému šíření prachu, například průmyslovým odsáváním. Při obrábění a dělení budou dodrženy příslušné předpisy a
normy10.

Opatření technická, technologická a úprava pracovních podmínek
Omezení prašnosti bude zajištěno opatřeními technickými, technologickými, úpravou pracovních podmínek, dobou
výkonu práce, zřízením kontrolovaných pásem, používáním vhodných osobních ochranných pracovních prostředků,
poskytováním ochranných nápojů apod.
Z technických opatření, která mohou vést ke snížení prašnosti a která budou konkretizována DSP, uvádíme například
neprůhledné oplocení staveniště nebo zhotovení terénních valů. Pokud to dovolí statické parametry, neprůhledné
oplocení lze zvýšit nebo nastavit. Na průhledné oplocení lze přidat textilii. Tam, kde nelze zvýšené prašnosti
předcházet, budou realizována dodatečná opatření, např. mlžící clona umístěná na horní hraně části neprůhledného
oplocení, nebo automatické postřikovací zařízení, závlahové potrubí apod. Za silného větru bude skrápění omezeno
nebo zcela zastaveno.
Mezi standardní opatření patří průběžná údržba staveništních komunikací. Pokud panuje velké teplo a sucho, bude
třeba kropit všechny cesty, a to i několikrát denně, aby se minimalizovala sekundární prašnost. Současně je třeba při
kropení v zeminách citlivých na vlhkost zpevňovat cesty alespoň v kritických místech navážkou z vhodného materiálu
vysokou 0,3 m až 0,5 m. Navážku lze kombinovat například s geotextiliemi, mechanickou stabilizací, vápennou
stabilizací apod.
Obecně platí zásada, že při přepravě jakéhokoliv nákladu nesmí docházet ke znečišťování komunikací. Zvýšená
pozornost bude proto věnována i přepravě prášících materiálů. Například lze upravit korbu automobilu zvýšením
postranic, použít speciální přepravníky apod. To platí i pro zařízení, která slouží k ochraně nákladů, např. plachty.

Množství prachu
Prašnost při výstavbě nebyla předmětem rozptylové studie, proto nejsou k dispozici informace o množství prachu z
výstavby. S ohledem na délku trvání výstavby, na typ stavby, dále na její umístění při východním okraji zastavěného
území (v průmyslovém areálu) a vzhledem k převažujícímu proudění větrů jihozápadnímu až západnímu, není nutné
množství znečišťující látky „prachu z výstavby“ konkretizovat. Je však nutné prašnost při výstavbě snížit na minimum
všemi dostupnými (a pro daný typ stavby vhodnými) postupy.

10

Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, zákon č. 18/1997 Sb., atomový
zákon, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrované prevenci,
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
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Odpadní vody
Při výstavbě bude srážková voda využívána ke snížení prašnosti, popř. k čištění komunikací dotčených stavbou. Za
tímto účelem bude na vhodném místě staveniště vytvořen zádržný prostor s přiměřenou objemovou kapacitou.
V případě nedostatku srážkové vody bude snížení prašnosti řešeno kropicím vozem. Srážková voda tedy nebude
zdrojem znečištění místních povrchových toků vinou přívalového deště, její odtok bude zpomalen.
Množství odpadních vod z výstavby nebylo v předkládané fázi projektu (PD pro územní rozhodnutí) konkretizováno.
S ohledem na délku trvání výstavby (cca 0,5 roku a na zákonné povinnosti stavebníka z hlediska hygienických
předpisů, vodního zákona a příslušných norem, není nutné konkretizovat množství odpadních vod.

Hluk a vibrace
Výstavba a zdroje hluku a vibrací z výstavby nebyly hlukovou studií hodnoceny, proto nejsou k dispozici informace o
modelovaném hluku ani vibracích. S ohledem na délku trvání výstavby (cca 0,5 roku), na typ stavby, dále na její
umístění při východním okraji zastavěného území (v průmyslovém areálu) není nutné hluk a vibrace konkretizovat.
Zdroje hluku a vibrací, resp. jejich šíření budou omezeny na minimum technickými a technologickými preventivními
opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj. zákonnými povinnostmi stavebníka z hlediska ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Emise dalších znečišťujících látek, stavební odpad a zbytky (nevyužitý materiál)
Opatření technická, technologická a úprava pracovních podmínek
Obdobně jako u prašnosti, budou při výstavbě provedena opatření pro snížení emisí všech dalších znečišťujících látek.
Bude zajištěno zamezení úniku závadných látek. K běžným preventivním opatřením patří smluvní podmínky ve
smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel zaručí dobrý technický stav všech svých
vozidel a mechanismů a bude smluvně odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek,
který zaviní svou činností na staveništi. Zhotovitel bude smluvně odpovědný také za následné odstranění případného
úniku, který zaviní atd.

Souhrnná technická zpráva (STZ) a havarijní plán
Všechna opatření (včetně opatření k eliminaci následků případného přívalového deště) budou zpracována do STZ a
havarijního plánu dle příslušných předpisů. Havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. obsahuje kromě postupu po
vzniku havárie také výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření, včetně jejich
parametrů a obdobně výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků (druh, množství,
účel) využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením místa
uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu
jejich dodání.

Nevyužitý stavební materiál
S nevyužitým stavebním materiálem bude naloženo v souladu s logikou dobrého hospodáře. Řadu zbytkových
stavebních výrobků lze opět použít či prodat, což je obecně méně náročné na energii a suroviny ve srovnání
s recyklací. Stavební bazary ve Středočeském kraji fungují a některé druhy materiálu vykupují. Z důvodu minimalizace
nehospodárnosti bude množství předpokládaných reziduí malé a není nutné je pro vyhodnocení vlivů záměru
konkretizovat.

Stavební odpad
Nakládání se stavebními odpady je založeno na principu, že nejlepší je odpadům předcházet nebo alespoň prodloužit
životnost výrobků či materiálů (viz předchozí odstavec). Základní povinností každého stavebníka je předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a eliminovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné
nakládat s odpadem dle příslušných předpisů. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a následně odstraněny
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy a normami. Nakládání s
odpady musí odpovídat zejména zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášce č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů,
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vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností
z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich
zjištěných složek zařazeny jinak. Očekávané množství stavebního odpadu bude vyčísleno až v STZ pro další stupeň
řízení. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací (a souvisejícího
předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů). V rámci komplexu staveniště činností budou vznikat
stavební odpady kódu druhu odpadu dle Katalogu odpadů, vyhlášky č. 93/2016 Sb., tj. kód 17 - STAVEBNÍ A
DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST).
Dalším odpadem souvisejícím s umístěním záměru na bývalém odvalu je odpad těžební. Plocha budoucího staveniště je
totiž doposud vedena jako úložné místo pro ukládání těžebních odpadů. Z tohoto důvodu je nezbytné před realizací
postupovat v souladu se zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, a ukončit provoz úložného místa.

Metodika11 pro řízení vzniku a pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem MŽP, VIII/2018
Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb podle
stavebního zákona je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a
řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a
zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb. Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě,
rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako
„stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným
zdrojem úspor primárních surovin. Předmětem metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při
přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem,
stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při
nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.
Následuje seznam stavebních a demoličních odpadů rozdělených do tří skupin podle přílohy č. 1 metodického pokynu:
1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady VHODNÉ K RECYKLACI:











17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

2. Odpady, které jsou PODMÍNĚNĚ VYLOUČENY Z RECYKLACE:
Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je
možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek)
z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.








17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

11

Úplný název: Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi; Zdroj: www.mzp.cz; Protože metodický pokyn
je ze srpna 2018, je zapotřebí informace v něm uváděné vnímat a případně upravit v souladu s aktuálním zněním příslušné legislativy (např. změna zákona
o odpadech č. 45/2019 Sb. m.s. a č. 45/2019 Sb., dále změna č.200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.) .
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17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

3. Odpady, které jsou VYLOUČENY Z PŘIJÍMÁNÍ DO ZAŘÍZENÍ K RECYKLACI:



2.

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

Množství a druh případných předpokládaných emisí do ovzduší z PROVOZU

EMISE DO OVZDUŠÍ
Automobilová doprava
Provoz záměru vyvolá navýšení osobní automobilové dopravy o 278 osobních vozidel za 24 hod (z toho 212 vozidel
v denní době a 66 vozidel v noční době) a 146 nákladních vozidel za 24 hodin (z toho 122 v denní době a 24 v noční
době). Počet generovaných jízd odpovídá dvojnásobku počtu vozidel (jedno vozidlo vykoná dvě jízdy – příjezd a
odjezd).

Sprinklerové hasicí zařízení
Ve strojovně sprinklerového stabilního hasicího zařízení bude požární čerpadlo s dieselovým pohonem.
Jmenovitá spotřeba paliva pro čerpadlo bude 42 l/h při provozu zdroje na 100 % výkonu. Celkový jmenovitý tepelný
příkon v palivu činí 420 kW.
Požární čerpadlo bude v provozu pouze příležitostně v závislosti na potřebách provozovatele, dle poskytnutých
podkladů je uvažován provoz v počtu max. 24 h/rok.
Požární čerpadlo o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude zřejmě zařazeno jako zdroj vyjmenovaný v
příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění (dále jen zákon), kód 1.2. (Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně), je označen sloupec A.

Záložní zdroj elektrické energie
V posuzované stavbě bude instalován záložní zdroj elektrické energie (naftový dieselagregát) o jmenovitém tepelném
příkonu 278 kW.
Dle poskytnutých podkladů bude záložní zdroje energie provozován při plné zátěži po dobu maximálně 21 h/rok.
Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o jmenovitém tepelném příkonu 278 kW bude zřejmě zařazen jako
zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2 (Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).
Alternativně je uvažováno, že na střeše budou FVE panely, které budou el. energii ukládat do baterií a v případě
výpadku proudu ze sítě bude potřeba el. energie částečně pokryta z těchto baterií.

Zdroj tepla pro vytápění
Jako zdroj tepla pro vytápění administrativní části jsou navrženy 4 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném
výkonu 4 x 45 kW umístěné v samostatné místnosti každého vestavku. Kotle jsou v provedení turbo, s nuceným
odvodem spalin do komína nad střechu a přívodem spalovacího vzduchu vestavěným ventilátorem.
Jako zdroj tepla pro vytápění haly je navrženo 11 vytápěcích plynových jednotek o jmenovitém tepelném výkonu 11 x
59 kW a 22 tmavých plynových zářičů o jmenovitém tepelném výkonu 22 x 49,5 kW.
Celková spotřeba zemního plynu bude cca 467 000 m3 za rok.
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V případě zářičů (spalujících zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného prostoru, ať už sáláním nebo přímo
horkými spalinami, je možnost svedení spalin do společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci,
prakticky vyloučena, a proto se jejich jmenovité tepelné příkony nesčítají.
Plynové zářiče budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.4. (Spalování paliv
v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW
včetně).
V případě VZT jednotek s plynovými hořáky je také možnost svedení spalin do společného komína, s ohledem na
jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se jejich jmenovité tepelné příkony také nesčítají.
VZT jednotky s hořáky na zemní plyn budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód
1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 0,3 do 5 MW včetně).
Plynové kotle v administrativě o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 180 kW budou zřejmě zařazeny jako zdroje
nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 0,3 do 5 MW včetně.

Metodika rozptylové studie
Dle § 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší je rozptylová studie vyžadována k řízení o vydání závazného stanoviska
podle odstavce 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení
projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A
v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Posuzované požární čerpadlo bude dle poskytnutých podkladů provozováno maximálně
24 provozních hodin ročně, dle § 11, odst. 9 zákona se povinnost předložení rozptylové studie nevztahuje na spalovací
stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
do 5 MW včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny
nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.
Na nevyjmenované stacionární zdroje (dieselagregát, plynové kotle, VZT jednotky s plynovým ohřevem, tmavé plynové
zářiče) se povinnost předložení rozptylové studie nevztahuje.
Vzhledem k tomu, že rozptylová studie bude použita jako podklad pro posuzování vlivů na životní prostředí, byly
v rozptylové studii (v souladu se zadáním) uvažovány emise ze spalování nafty v požárním čerpadle a záložním zdroji
elektrické energie, ze spalování zemního plynu ve výše uvedených stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (VZT
jednotky s plynovým ohřevem, tmavé zářiče a plynové kotle) a emise z dopravy vyvolané provozem záměru.
V rozptylové studii byly dle požadavků12 objednavatele hodnoceny následující znečišťující látky: benzo(a)pyren,
benzen, NOx a NO2, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, PM10 a PM2.5.

Výsledky rozptylové studie
Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné lokalitě v současné době
překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru, s výjimkou ročního imisního limitu pro BaP,
který je v předmětné lokalitě v současné době překračován, stejně jako na území značné části České republiky.
Ke stanovení pozaďové imisní koncentrace benzo(a)pyrenu byly použity pětileté průměry převzaté z aktuálních map
úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km z internetových stránek Českého hydrometeorologického ústavu.
V posuzovaných výpočtových bodech je uváděna hodnota průměrné roční imisní koncentrace BaP ve výši 1,3 ng/m3
(výpočtové body 1, 2, 3, 9 a 10); 0,7 ng/m3 (výpočtové body 3, 4 a 5) a 1,4 ng/m3 (výpočtové body 7 a 8).
Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3. V případě BaP je třeba vzít v úvahu, že odhad polí ročních
imisních koncentrací BaP je, vzhledem k nedostatečné hustotě měření, ve srovnání s ostatními znečišťujícími látkami
zatížen největší nejistotou.

12 Požadavky objednavatele byly nad míru, tj. objednatel požadoval modelovat a ověřit více znečišťujících látek, než bylo doporučeno zpracovatelkou
rozptylové studie; proto je v rozptylové studii uvedena tato formulace (Zdroj: ústní sdělení zpracovatelky rozptylové studie)
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Příspěvek hodnoceného záměru k průměrným ročním imisním koncentracím BaP se v posuzovaných výpočtových
bodech mimo síť pohybuje od 0,00082 do 0,00342 ng/m3, tj. od 0,08 do 0,34 % ze stanoveného imisního limitu.
Příspěvky vyvolané provozem záměru lze vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a hodnotě pozaďové roční imisní
koncentrace BaP označit za nevýznamné.
Podrobněji viz přiložená Rozptylová studie – příloha č.1.

3.

Množství odpadních vod z PROVOZU

Odkanalizování
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace
systému splaškové kanalizace zakončené ČOV, systému dešťové kontaminované kanalizace zakončené gravitačním
odlučovačem ropných látek, systémem dešťové kanalizace čisté s retenční stokou zakončenou regulátorem odtoku,
který řeší odtok regulovaný na stávající množství odtoku z území bez navržené zástavby a systém jednotné
kanalizace, do které jsou připojeny odtoky vyčištěných vod z ČOV a GOVL a retenční stoky dešťové kanalizace, která
odvádí vody protlakem pod silnicí II/606 a dále do Tuchlovického potoka IDVT 10101978 ve správě Povodí Vltavy s.p.
Následuje popis:
1.
2.
3.
4.

Splašková kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Dešťová kanalizace čistá s retenční stokou
Dešťová kanalizace kontaminovaná s gravitačním odlučovačem pevných látek (ORL)
Jednotná kanalizace

1. Splašková kanalizace a čistička odpadních vod
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
jedním ze systému je splaškové kanalizace zakončené ČOV.
Splašková kanalizace je navržena gravitační DN 200 ze 4 odtoků z haly, vždy po západní a východní straně haly, kde
je navržen přítok do 2 čerpacích šachet, odkud je odpadní splašková voda čerpána do přítokové šachy před ČOV, do
západní větve je rovněž připojen výtlak od vrátnice, od vrátnice na jihozápadní části je potom samostatný výtlak do
přítokové šachty před ČOV.
Průměrná denní množství vody
Qp = 300 x 0,12 + 60 x 0,06 = 39,6 m3/den = 1,65 m3/hod = 0,46 l/s
Max. hodinové množství vody
maxQh = 300 x 0,12/6 + 60 x 0,06/24 = 6,15 m3/hod = 1,70 l/s
Roční množství vody
Qroč = 39,6 m3/den x 52 x 5 = 10 000 m3/rok
Látková bilance
BSK5 = 285 x 0,060 = 17,1 kg/den = 430 mg/l
CHSKcr = 285 x 0,120 = 34,2 kg/den = 860 mg/l
NL = 285 x 0,055 = 15,7 kg/den = 395 mg/l
ČOV je navržena mechanicko biologická s membránovým bioreaktorem, využívá nejmodernější technologii pro čištění
splaškových vod, pro 300 EO. Parametry výstupu za ČOV pro typ BC 300 MBR výrobce uvádí v látkové bilanci:
Látková bilance ČOV pro typ BC 300 MBR
BSK5 ‹ 10 mg/l
CHSKcr = ‹ 50 mg/l
NL ‹ 1 mg/l
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Výpočtová část
BSK5
NL
CHSKcr

přítok 430 mg/1
přítok 395 mg/1
přítok 860 mg/1

Tab. č. 12.

odtok 10 mg/1
odtok 1 mg/1
odtok 50 mg/l

Návrh limitů pro vypouštění na výstupu za čistírnou

UKAZATEL
BSK5
NL
CHSK-Cr

„p“

„m“

Roční bilance

10 mg/l
1 mg/l
50 mg/l

20 mg/l
5 mg/l
100 mg/l

0,10 t/rok
0,01 t/rok
0,50 t/rok

Vlivem vypouštění vod z navržené ČOV se jakost vody v recipientu podstatně nezmění a bude v souladu s NV č.
401/2015 Sb. Potrubí je vyústěno do stávajícího toku Tuchlovického potoka, IDVT 10101978, ve správě Povodí Vltavy,
s.p., na pozemku p.č. 901/34 v k.ú.Rynholec.

2. Dešťová kanalizace čistá s retenční stokou
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
systém dešťové kanalizace čisté řeší odvodnění střech a ostatních ploch mimo ploch manipulačních a parkovišť
kamionů, kde je navrženo odkanalizování přes gravitační odlučovače ropných látek. Pro dešťovou kanalizaci je
uvažováno s níže uvedenými plochami a hydrologickými daty pro srážkoměrnou stanici Nezabudice a Kladno.
Plochy
Střechy
Manip.plochy
Komunikace
Chodníky
Park.stání OA
Park.stání NA
Zeleň

2,66 ha
1,06 ha
1,24 ha
0,07 ha
0,19 ha
0,16 ha
2,43 ha

CELKEM

07,81 ha0

Návrhové množství dešťových vod
Q15 = ((2,66 x 1,0 + (1,06 + 1,24 + 0,16) x 0,9 + (0,07 + 0,19) x 0,6 + 2,43 x 0,1)) x 138 = 0722,0 l/s0
Qo = 7,82 x 0,1 x 138 = 0107,9 l/s0 (odtok z území bez zástavby)
Návrh retence
Intenzita deště (n = 1) pro lokalitu Nezabudice
Tab. č. 13.
tc (min.)
qc (l/s/ha)

Intenzita deště
5
290

10
185

15
138

20
109

30
89,2

Celková redukovaná plocha odvodňovaného území ............Sr = 5,27 ha
Návrhový průtok ...................................................................Q15 = 722 l/s
Odtok z RN ...........................................................................Qo = 108 l/s
Specifický odtok ..................................................................qo = 20,5 l/s/ha
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Návrh retenční nádrže
Vs = 0,06 x qc x tc – 0,06 x tc x qo – 0,06 x td x (1 – qo/qc)
V = max Vs x Sr
Tab. č. 14.

Podklady pro výpočet objemu retenční nádrže

tc (min)

qc (l/s/ha)

0,06 x qc x tc

0,06 x qo x tc

0,06 x td x(1-qo/qc)

Vs

5
10
15
20
30
40
60
90
120

290
185
138
109
89,2
71,0
51,4
37,0
28,3

87,0
111,0
124,2
130,8
160,6
170,4
185,1
199,8
203,8

6,2
12,3
18,5
24,6
36,9
49,2
73,8
110,7
147,6

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

80,5
98,5
105,5
106,0
123,5
121,0
111,2
89,0
56,1

V = 123,5 x 5,27 = 0650,8 m30
Vypočtený objem retence pro periodicitu n = 1,0 je 650,8 m3, navržený objem retenční stoky je 733,4 m3 . Retenční
stoka je DN 1200 mm délky 649 m, je tvořená stokou D-1 a D-2, jejich spojením je stoka D, do které je regulován odtok
108 l/s

3. Dešťová kanalizace kontaminovaná s gravitačním odlučovačem ropných látek (ORL)
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace,
systému dešťové kontaminované kanalizace, tvořená 2 stokami K-1 a K-2, na každé stoce navržen GOVL s kapacitou
Q = 100 l/s a kvalitou odtoku c10 – 40 ‹ 0,1 mg/l. Stoky jsou zaústěny do dešťové retenční stoky D-1 a D-2, tím dojde
v místě vypouštění ke kvalitě c10 – 40 = 0,035
Plochy pro návrh odlučovače jsou rozděleny na severní a jižní a jsou následující
QGOVL 1 = 0,60 x 1,0 x 150 = 90 l/s
QGOVL 2 = 0,62 x 1,0 x 150 = 93 l/s
Oba GORL jsou navrženy pro Q = 100 l/s a kvalitou odtoku c10 – 40 ‹ 0,1 mg/l.
Qroč = 12 200 x 0,54 = 6 590 m3/rok
c10 – 40 = 6590 x 0,0001 = 00,65 t/rok0

4. Jednotná kanalizace
Stavba řeší odkanalizování plánovaného areálu v obci Rynholec. Jedná se o stavbu areálové oddílné kanalizace, kde
do jednotné kanalizace jsou zaústěny kanalizace splašková odtokem z MBR ČOV, dále dešťová kanalizace a
kontaminovanou s gravitačními ORL a za retenční stokou bude jednotná kanalizace pokračovat protlakem pod silnicí
II/606 do Tuchlovického potoka, kde bude volná kanalizační výúst a parametry výše uvedených množství a kvality
vody, které splňují nařízení vlády pro vypouštění vod do recipientu povrchových vod – Tuchlovického potoka.
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4.

Kategorizace a množství odpadů z PROVOZU

Úvodní informace k odpadům z PROVOZU
Logistika
Logistika je moderním a velmi rychle se rozvíjejícím vědním oborem, který se v současné době prolíná téměř všemi
aspekty života člověka. Významná je především její funkce ve výrobních nebo obchodních společnostech. Jedná se
o složitý a provázaný systém, řídící toky materiálů, personálu a informací v rámci logistického kanálu. Proces zpravidla
probíhá ve směru od dodavatele k zákazníkovi. Logistika je však také zodpovědná za opačné toky materiálu.
Oblast logistiky, která se zabývá toky použitých výrobků, obalů a jiných materiálů, se nazývá reverzní (zpětná)
logistika. Rostoucí spotřeba, nehospodárné využití zdrojů a jejich omezenost jsou faktory, které významně ovlivnily
zájem o regulaci těchto toků materiálů. Legislativa proto činí producenty odpovědnými za výrobek v celém svém
životním cyklu, tedy včetně likvidací spotřebovaných výrobků, čímž dochází k tomu, že v konečné fázi životního cyklu
se materiálové toky pohybují opačným směrem, zpravidla od spotřebitele zpět k výrobci. Na to reagovala logistická
teorie právě vznikem zpětné logistiky. Jejím úkolem je podporovat alternativní využití výrobků, které byly spotřebovány,
nebo nemohou být prodány
Nakládání s obaly podle zákona o obalech č. 477/2001 Sb.
Legislativně je nakládání s obaly upraveno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. Tento zákon mj. stanovuje práva a
povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při uvádění obalů na trh či do oběhu, ukládá povinnost zpětného
odběru obalů, stanovuje procentuální množství obalových odpadů, která musí být recyklována nebo využita, a dále
také vymezuje základní pravidla pro nakládání s vratnými obaly. V této oblasti např. ukládá prodejcům s prodejní
plochou větší než 200 m2, povinnost nabízet nápoje ve vratných zálohovaných obalech, pokud již prodávají stejné
nápoje v obalech nevratných. Zákon o obalech se nevztahuje na vývoz obalů mimo území ČR. Z působnosti zákona je
dále vyjmuto nakládání s kontejnery používanými v silniční, železniční, letecké a/nebo lodní dopravě.
Na základě § 15a zákona o obalech se povinnosti § 10 až § 15 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo od oběhu
méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí
4,5 mil. Kč. U osob, které předpokládají překročení těchto limitů, se doporučuje vedení průběžné evidence obalů a
obalových odpadů, neboť od okamžiku překročení jedné z podmínek uvedených v tomto odstavci se na ně povinnosti
vyplývající ze zákona o obalech vztahují. Další informace týkající se osob, které splňují výjimku § 15a zákona o
obalech jsou uvedeny v „Návodu k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech“, který je dostupný na webové
stránce MŽP.
Skutečnost, zda určitý typ výrobku je či není obalem ve smyslu zákona o obalech, posuzuje, dle § 32 písm. m) tohoto
zákona, Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a
Ministerstvem zemědělství (MZe) vydává stanoviska v této věci. Pokud osobě vznikne pochybnost, zda typ výrobku,
který uvádí na trh nebo do oběhu, je či není obalem, může podat na MŽP žádost o stanovisko v tomto smyslu nebo
nahlédnout na webovou stránku MŽP http://www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp, kde jsou zveřejněna všechna doposud
vydaná obecná stanoviska.
Mezi základní povinnosti zákona o obalech patří povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů (§ 10 a § 12)
a na to navazující povinnosti § 13, § 14, § 15, § 30 a povinnost zajistit kvalitativní požadavky na obaly resp. obalové
prostředky stanovené v § 3 a § 4 zákona o obalech. Plnění povinností zákona o obalech kontrolují příslušné kontrolní
orgány (§ 31), které v případě zjištění porušení těchto povinností ukládají opatření k nápravě a pokuty v možné výši až
do 10 mil. Kč (§ 45).
Povinnost § 12 znamená, že osoba, která uvádí na trh nebo od oběhu obaly, je povinna zajistit, aby obaly, jí uvedené v
daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu, byly recyklovány resp. celkově využity nejméně v rozsahu, který
stanovuje příloha č. 3 zákona o obalech:
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Tab. č. 15.

Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu (příloha č. 3 zákona o obalech)

Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého
obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na
trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.
Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.
Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako
jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c).
Způsob plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů si osoba volí samostatně, a to dle možností, které
jsou stanoveny v ustanovení § 13 zákona o obalech. Volba způsobu plnění povinností zákona o obalech je zcela na
osobě, povinné ve smyslu tohoto zákona s tím, že tato osoba by měla důkladně zvážit, jaký způsob plnění povinností
je schopna funkčně zajistit, a nevystavovat se tak případnému riziku uložení sankčních opatření ve smyslu § 43 a § 44
zákona o obalech. Osoba má možnost volby mezi:
a) Plněním těchto povinností samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. V tomto případě je osoba
povinna:





I. Podat návrh na zápis do Seznamu osob (§ 14)
II. Vést evidenci a ohlašovat údaje z této evidence (§15)
III. Platit registrační a evidenční poplatky (§ 30 odst. 1)
IV. Být schopna prokázat, že skutečně došlo k využití odpadů z obalů v rozsahu přílohy č. 3.

b) Přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu. V tomto případě je
osoba povinna:
V případě individuálního plnění:




I. Podat návrh na zápis do Seznamu osob (§ 14)
II. Vést evidenci a ohlašovat údaje z této evidence (§15)
III. Platit registrační a evidenční poplatky (§ 30 odst. 1).

V případě kolektivního plnění:
Povinná osoba se řídí smlouvou o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností a nemá povinnost zápisu
do Seznamu osob, nemusí evidenci ohlašovat MŽP a hradit registrační a evidenční poplatky na účet SFŽP.
Povinnosti podle § 10 a § 12 zákona o obalech lze převést pouze na osobu, která je distributorem obalů, k nimž jsou
povinnosti § 10 a § 12 převáděny. Tyto povinnosti nelze převést na jiného konečného uživatele, ale pouze na osobu,
která uvádí obaly dále do oběhu, tedy která je dále distribuuje.
c)

Uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou
obalovou společností (AOS).
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Osoba uzavírá s AOS smlouvu o sdruženém plnění povinností zákona o obalech s tím, že touto smlouvou přechází
odpovědnost za plnění povinností § 10 a § 12 zákona o obalech na tuto společnost. Osoba zároveň nemusí plnit
povinnosti stanovené v § 14, 15 a § 30 odst. 1 zákona o obalech. V ČR existuje autorizovaná obalová společnost, a to
společnost EKO-KOM, a.s.(www.ekokom.cz).
Pozn.: Pokud osoba, povinná ve smyslu zákona o obalech, plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů
uzavřením smlouvy o sdruženém plnění, musí tuto smlouvu uzavřít vždy pro všechny obaly, které uvádí na trh nebo
oběhu.
Co se týče kombinací výše uvedených možností plnění, současně je možné praktikovat pouze varianty a) a b) nebo b)
a c). Kombinace variant a) a c), případně a), b) a c), není podle stávajícího znění zákona přípustná.
Zařazení obalů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů
Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, dle § 5 odst. 3 zařazuje odděleně sbíraný obalový odpad, včetně jeho
směsí, i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, do podskupiny 15 01.
15

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

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 ......... Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 ......... Plastové obaly
15 01 03 ......... Dřevěné obaly
15 01 04 ......... Kovové obaly
15 01 05 ......... Kompozitní obaly
15 01 06 ......... Směsné obaly
15 01 07 ......... Skleněné obaly
15 01 09 ......... Textilní obaly
15 01 10*........ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11*........ Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových
nádob
Odpady z administrativy a zázemí
Logistické a skladové centrum je zároveň centrum kontrolní a řídící. Proto bude původce také odpadů běžných pro
kancelářské prostory a zázemí. Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (dále též
podnikatel) je ze zákona povinna nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. Základním právním předpisem
upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ze zákona je každý podnikatel, při jehož
činnosti vznikají odpady, považován za tzv. původce odpadu a vztahuje se na něj řada povinností. Podle Katalogu
odpadů, vyhlášky č. 93/2016 Sb. budou vznikat především odpady komunální skupiny 20, dále odpady jinak neurčené
skupiny 16, podskupina 16 01, 16 02, 16 03, 16 06, 16 07. Podskupina odpadů 16 01 - Vyřazená vozidla (autovraky) z
různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, bude
případně doplněna o odpady uvedené ve skupinách 13, 14 nebo podskupině 16 08.
20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 ......... Papír a lepenka
20 01 02 ......... Sklo
20 01 08 ......... Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 ......... Oděvy
20 01 11 ......... Textilní materiály
20 01 13*........ Rozpouštědla
20 01 14*........ Kyseliny
20 01 15*........ Zásady
20 01 17*........ Fotochemikálie
20 01 19*........ Pesticidy
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20 01 21*........ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*........ Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25 ......... Jedlý olej a tuk
20 01 26*........ Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27*........ Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 ......... Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29*........ Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30 ......... Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31*........ Nepoužitelná cytostatika
20 01 32*........ Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*........ Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 ......... Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35*........ Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21
a 20 01 23
20 01 36 ......... Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37*........ Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 ......... Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 ......... Plasty
20 01 40 ......... Kovy
20 01 41 ......... Odpady z čištění komínů
20 01 99 ......... Další frakce jinak blíže neurčené
20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 ......... Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 ......... Zemina a kameny
20 02 03 ......... Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01 ......... Směsný komunální odpad
20 03 02 ......... Odpad z tržišť
20 03 03 ......... Uliční smetky
20 03 04 ......... Kal ze septiků a žump
20 03 06 ......... Odpad z čištění kanalizace
20 03 07 ......... Objemný odpad
20 03 99 ......... Komunální odpady jinak blíže neurčené
16

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z
demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v
podskupinách 16 06 a 16 08)

16 01 03 ......... Pneumatiky
16 01 04*........ Autovraky
16 01 06 ......... Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 07*........ Olejové filtry
16 01 08*........ Součástky obsahující rtuť
16 01 09*........ Součástky obsahující PCB
16 01 10*........ Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11*........ Brzdové destičky obsahující asbest
16 01 12 ......... Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 13*........ Brzdové kapaliny
16 01 14*........ Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15 ......... Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16 ......... Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17 ......... Železné kovy
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16 01 18 ......... Neželezné kovy
16 01 19 ......... Plasty
16 01 20 ......... Sklo
16 01 21*........ Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až1601 11 a1601 13 a 16 01 14
16 01 22 ......... Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99 ......... Odpady jinak blíže neurčené
16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*........ Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*........ Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11*........ Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a
hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12*........ Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13*........ Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 14 ......... Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15*........ Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16 ......... Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*........ Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04 ......... Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05*........ Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06 ......... Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 03 07*........ Kovová rtuť
16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*........ Olověné akumulátory
16 06 02*........ Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*........ Baterie obsahující rtuť
16 06 04 ......... Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05 ......... Jiné baterie a akumulátory
16 06 06*........ Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07
a 12)

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05

16 07 08*........ Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*........ Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 07 99 ......... Odpady jinak blíže neurčené

Zboží ve směru od dodavatele k zákazníkovi přes skladové a logistické centrum, popř. vracené zboží
Záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc. č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“
představuje výstavbu areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako
služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Záměr představuje výstavbu haly s prostorem pro administrativu.
Vyžaduje dopravní obslužnost (komunikaci, vjezdy, parkovací plochy, rampy, chodník) a napojení na inženýrské sítě
(voda, kanalizace, plyn, elektrická energie). Pro vizuální dojem budou vysazeny nové vegetační prvky.
K logistice patří stejně jako doprava, skladování, manipulace také obaly. Jsou v přeneseném významu slupkou bránící
poškození zboží a výrobků a jako takové jsou základním stavebním kamenem logistiky. Obaly jsou neodmyslitelnou
součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho využití,
spotřeby. Z hlediska funkce je lze dělit na obaly „prodejní“ (dříve spotřebitelské), „skupinové“ a „přepravní“, z hlediska
četnosti jejich používání na obaly jednorázové nebo opakovaně použitelné a z hlediska materiálu, ze kterého jsou
vyrobeny, např. na obaly plastové, skleněné, papírové či kombinované.
V současné době nemůže být vyčísleno množství produkovaných odpadů, protože není známo obsazení haly
konkrétními malými nebo středními podnikatelskými subjekty. Množství odpadů není z hlediska hodnocení vlivů
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záměru na ŽP s ohledem na typ záměru nutné konkretizovat, neboť současná legislativa ukládá původcům povinnosti,
jejichž plnění je v současné době důsledně monitorováno a vymáháno.
Skupiny a podskupiny odpadů a nakládání s nimi je uvedeno v Úvodní informaci, ze které uvádíme pouze shrnutí:

Obaly
Legislativně je nakládání s obaly upraveno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. Tento zákon mj. stanovuje práva a
povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při uvádění obalů na trh či do oběhu, ukládá povinnost zpětného
odběru obalů, stanovuje procentuální množství obalových odpadů, která musí být recyklována nebo využita, a dále
také vymezuje základní pravidla pro nakládání s vratnými obaly. V této oblasti např. ukládá prodejcům s prodejní
plochou větší než 200 m2, povinnost nabízet nápoje ve vratných zálohovaných obalech, pokud již prodávají stejné
nápoje v obalech nevratných. Zákon o obalech se nevztahuje na vývoz obalů mimo území ČR. Z působnosti zákona je
dále vyjmuto nakládání s kontejnery používanými v silniční, železniční, letecké a/nebo lodní dopravě. Vyhláška č.
93/2016 Sb., Katalog odpadů, dle § 5 odst. 3 zařazuje odděleně sbíraný obalový odpad, včetně jeho směsí, i v
případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, do podskupiny 15 01.

Logistické a skladové centrum je zároveň centrum kontrolní a řídící
Logistické a skladové centrum je zároveň centrum kontrolní a řídící. Proto bude původce také odpadů běžných pro
kancelářské prostory a zázemí. Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (dále též
podnikatel) je ze zákona povinna nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. Základním právním předpisem
upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ze zákona je každý podnikatel, při jehož
činnosti vznikají odpady, považován za tzv. původce odpadu a vztahuje se na něj řada povinností. Podle Katalogu
odpadů, vyhlášky č. 93/2016 Sb. budou vznikat především odpady komunální skupiny 20, dále odpady jinak neurčené
skupiny 16, podskupina 16 01, 16 02, 16 03, 16 06, 16 07. Podskupina odpadů 16 01 - Vyřazená vozidla (autovraky) z
různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, bude
případně doplněna o odpady uvedené ve skupinách 13, 14 nebo podskupině 16 08.
Hodnocení dostatečnosti informací o množství odpadů z PROVOZU
Pro komplexní vyhodnocení vlivů na životní prostředí, záměru jako celku, jsou obecné informace o kategoriích odpadů
bez upřesnění jejich množství považovány za dostatečné. Množství jednotlivých skupin a podskupin odpadů NENÍ
NUTNÉ UPŘESŇOVAT.

Reverzní logistika
Platná legislativa v oblasti odpadů klade důraz na předcházení vzniku odpadů, což není u mnoha výrobních postupů
možné. V tomto případě je preferováno využití odpadu jako materiálu pro další výrobu či paliva pro energetické využití.
Tento způsob vyžaduje další úpravy, protože jen výjimečně lze odpad použít přímo. Výstavba a provozování nových
technologií a zařízení jsou finančně náročné. Snahou je soustředit nové technologie a zařízení na jedno místo, příp.
navázat na stávající provoz pro nakládání s odpady. Pro tento způsob podnikání se vžil název logistické centrum pro
nakládání s odpady nebo zkráceně logistické centrum odpadů.
Projekt NEPŘEDKLÁDÁ ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ VARIANTU UMÍSTĚNÍ LOGISTICKÉHO CENTRA ODPADŮ. Proto
varianta logistického centra odpadů není hodnocena z hlediska svých vlivů na ŽP.

5.

Hluk a vibrace z PROVOZU

Pro záměr byla zapracována hluková studie (viz příloha č. 2).
Hluková studie porovnávala intenzitu dopravy, související s navrhovaným průmyslovým areálem a to především na
příjezdové komunikaci č. 606. Pro posouzení se porovnával stav k roku 2000 se současným stavem, navýšeným o
"areálovou dopravu". Současný stav je tvořen intenzitou dopravy sečtenou v roce 2016 (podklady ŘSD) a korigovanou
koeficienty nárůstu pro rok 2020. Tato operace je součástí algoritmu programu HLUK +11-5. Hluk ze železnice nebyl
posuzován (nesouvisí s areálem), navíc její vzdálenost 260 m k areálové komunikaci vytváří útlum vlivem vzdáleností
v rozsahu cca 40 - 50 dB.
Dopravní hluk na veřejných komunikacích v okolí záměru v současné době nepřekračuje hygienické limity hluku v
chráněných venkovních prostorech staveb dle NV č. 272/2011 Sb., přičemž byla uplatněna stará hluková zátěž 20 dB
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dle §12 a tabulky č. 1 část A Příloha č. 3 NV č. 272/2011 Sb., neboť zvýšení hluku působeného dopravou nepřekročilo
2 dB v porovnání s výpočtem vycházejícím z údajů o roční průměrné denní a noční intenzitě a skladbě dopravy v roce
2000.
Předmětem posouzení je provoz plánovaného záměru - areálu, jenž tvoří především skladování a související doprava.
Převládající zdrojem hluku je dopravní zásobování areálu, které používá komunikaci č. 606 (Karlovarská) s napojením
na dálnici D 6 a další směry např. Kladno a Beroun. Dopravní hluk je zpracován ve dvou krocích, přičemž provozní
doba je celodenní:



Doprava v areálu
Doprava na komunikaci veřejné

Doprava v areálu
Z hlediska provozního hluku z prostoru areálu je nejbližší obytná zástavba jižním směrem k obci Vašírov, a to ve
vzdálenosti 350 m.
Tab. č. 16.

Vstupní parametry dopravy – předpoklad
Předpoklad
Denní doba
Noční doba

Doprava areálová - korigovaná
(příjezd + odjezd)
Denní doba
Noční doba

Osobní automobily (OA)
212
66

Nákladní automobily (NA)
122
24

Osobní automobily (OA)

Nákladní automobily (NA)

424
132

244
48

Komunikace je okružního charakteru, tedy s maximálním využitím celkové její délky a zahrnující oba směry. Pro
posouzení je zvoleno 50 % z celkových průjezdů pro danou denní dobu, tedy 8 hodin ve dne a 1 hodinu v noci,
zahrnující i vlastní provoz haly.
Posuzované body: 2 m před fasádou
1) Vašírov, RD č.p. 58
2) Vašírov, RD č.p. 65

Doprava na komunikaci veřejné
Podkladem pro zpracování akustické studie byla intenzita dopravy samostatně pro denní a noční dobu pro silnice
II/606 a II/236 a v místě jejich křížení. Posuzované body jako chráněné veřejné prostory staveb byly čtyři, všechny
v obci Stochov:
1)
2)
3)
4)

ul. Na Slovance č.p. 100,
Karlovarská č.p. 114,
Karlovarská č.p. 757 a
Karlovarská č.p. 15 (tento bod reprezentuje úsek silnice II/236 v ul. Zámecká).

Výsledky hlukové studie
Pro uvedený a zadaný rozsah provozních hodnot nevytváří samotný provozní areál včetně související dopravy na
pozemku areálu nadlimitní hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby.
Pro dopravu na veřejných komunikací dochází k nárůstu hladin hluku. Ve vztahu k dopravě z r. 2000 vytváří doprava
z r. 2016 + doprava areálová navýšení hlučnosti u všech posuzovaných komunikací (II/ 606 a II/236) a ve všech tomu
odpovídajících bodech (1 – 4) nárůst v rozsahu 0,6 – 1,8 dB.
Dle stanovení, že nedochází k navýšení hodnoty SHZ o více než 2 dB oproti hodnotám zjištěným k rozhodnému datu,
stanoví se hygienický limit součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí pro starou hlukovou
zátěž (+ 20) dle tab. 1 části A přílohy č. 3 NV.
U opačné strany (směr Rynholec a Nové Strašecí) je situace obdobná (táž komunikace II/606 1-0378).
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Programové zpracování šíření hluku ve venkovním prostoru vzhledem k navrhovanému zadání skladovacího areálu a
pro daný rozsah provozních hodnot, vykazuje splnění požadavků limitních hladin hluku dle požadavků
NV č. 272/2011 Sb., s ohledem na hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
V případě jakýchkoliv změn na zařízení, jeho rozsahu či změn v situačním uspořádání je nutné přehodnotit výpočetní
posouzení.

6.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Záměr se nachází v CHLÚ Rynholec, jíly žáruvzdorné na ostřivo. CHLÚ Rynholec se rozprostírá téměř přes celé
správní území obce Rynholec a jedná se o plochu původně zabíranou dobývacím prostorem.
Místem stavby je halda původně tvořená hlušinou, horninami z ražby a zbytky nespáleného uhlí – popelem, popílkem,
struskou, škvárou; při sanaci výsypky využity mj. keramické střepy.
Využívání surovinových zdrojů, ve smyslu nerostné suroviny, není plánováno.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ A PROVOZU
Rizikem je horninové prostředí v místě stavby, které vyžaduje inženýrsko-geologický průzkum v kvalitě odpovídající
komplikovanosti horninového složení. Provedený orientační průzkum dvěma sondami do hloubky 1,8 m potvrdil, že
původní halda je nyní překryta písčitými hlínami až hlínami s nízkou plasticitou třídy F3 MS – hlína písčitá až F5 ML –
hlína s nízkou plasticitou, středně propustná.
Dle mapy indexu radonového podloží se lokalita nachází v oblasti přechodného radonového rizika (nehomogenní
kvartérní sedimenty), okolí spadá do střední kategorie radonového rizika. Orientačním měřením na haldě – viz příloha
č. 3, nebyly zjištěny hodnoty, které by překračovaly směrné hodnoty u dávkového příkonu záření gama, a hodnoty
koncentrace radioaktivních prvků a radonu se pohybují v kategorii středního rizika. Určitě však bude nutné orientační
průzkum doplnit a provést upřesňující radonový průzkum v souladu s platnou legislativou, normami pro daný typ území
a daný typ výstavby.

DALŠÍ RIZIKA
Další rizika jsou běžná a budou dostatečně řešena preventivními opatřeními. Jedná se např. o riziko požáru, úniku
závadných látek apod.

Benzo[a]pyren - překročení imisního limitu dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší
Dle ÚP obce Rynholec, I/2020; Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman je dotčené území hodnoceno jako OZKO
– oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zkratka OZKO je běžně používaná a z hlediska zákona o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. se jedná o oblasti s překročením imisních limitů hromadně pro všechny znečišťující látky, které jsou
sledovány z hlediska ochrany lidského zdraví.
Mapa oblastí s překročením alespoň jednoho imisního limitu13 bez zahrnutí přízemního ozonu podává ucelenou
informaci o kvalitě ovzduší na území ČR. Zařazení zón a aglomerací do těchto oblastí je v naprosté většině
zapříčiněno překročením ročního imisního limitu benzo[a]pyrenu. V menší míře se na zařazení území do těchto oblastí
podílelo v roce 2018 překročení imisních limitů suspendovaných částic PM10 (zejména denního imisního limitu) a
ročního imisního limitu PM2,5.
Dle Rozptylové studie č. 37/2020, MSP Projekty s.r.o. zpracované 16.6.2020 Ing. Janou Kočovou, autorizovanou
osobou, v posuzované oblasti nebyl, s výjimkou benzo[a]pyrenu, překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 zákona o
ochraně ovzduší. Ke stanovení pozaďové imisní koncentrace benzo[a]pyrenu byly použity pětileté průměry převzaté
z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km z internetových stránek Českého
hydrometeorologického ústavu.
Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3.

13 Roční imisní limit pro PM10, PM2,5, benzo[a]pyren, NO2, olovo, kadmium, arsen, nikl a benzen, imisní limit pro CO (max. denní 8hodinový klouzavý
průměr), denní imisní limit pro PM10 a SO2, hodinový imisní limit pro SO2 a NO2.
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V posuzovaných výpočtových bodech (podorobněji viz rozptylová studie, popř. kap. tohoto oznámení C) je uváděna
hodnota průměrné roční imisní koncentrace BaP ve výši 1,3 ng/m3 (výpočtové body 1, 2, 3, 9 a 10); 0,7 ng/m3
(výpočtové body 3, 4 a 5) a 1,4 ng/m3 (výpočtové body 7 a 8). V případě BaP je třeba vzít v úvahu, že odhad polí
ročních imisních koncentrací BaP je, vzhledem k nedostatečné hustotě měření, ve srovnání s ostatními znečišťujícími
látkami zatížen největší nejistotou.

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Areál leží v k.ú. Rynholec, poblíž hranice s k.ú. Vašírov. Území spadá do okresu Rakovník a leží při hranici s okresem
Kladno. V blízkosti areálu se nacházejí dvě obce: Vašírov – cca 650 m (letecká vzdálenost) JV směrem a obec
Slovanka 1,5 km (letecká vzdálenost) východně.
Od obce Vašírov je záměr oddělen nivou Tuchlovického potoka s pozůstatky těžby rašeliny.
Od obce Slovanka je záměr oddělen trasou vzdušného elektrického vedení zvlášť vysokého napětí ZVN 400 kV, zn.
V412 Hradec – Řeporyje s ochranným pásmem 25 m na obě jeho strany podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického
zákona14.
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Rynholec, jíly žáruvzdorné na ostřivo. CHLÚ Rynholec se
rozprostírá téměř přes celé správní území obce Rynholec a jedná se o plochu původně zabíranou dobývacím
prostorem.
Využívání surovinových zdrojů, ve smyslu nerostné suroviny, není plánováno.
Jedná se o průmyslový areál ve východní okrajové části obce Rynholec. Záměr je plánován v prostoru sanované
výsypky - haldy, po těžbě černého uhlí a doprovodných surovin v dolu Anna, v poddolovaném území neurčitého stáří.
Halda je kategorizována jako tzv. brownfieldová plocha, tj. opuštěná a nevyužívaná. Na haldě a v jejím nejbližším okolí
probíhá přirozená sukcese.
Území se nachází cca 2 km vzdušnou čarou severně od CHKO Křivoklátsko. Zemědělská krajina Rynholce, Nového
Strašecí, Stochova, Tuchlovic s výraznými stopami po hornické činnosti je s krajinou křivoklátských lesů v jakési
symbióze - kontrast mezi oběma typy krajin oku spíše ladí, neboť člověk pohledově vnímá historii daného území.
Naproti tomu, v ÚAP ORP Rakovník, 2014 je nízká lesnatost území obce Rynholec hodnocena jako slabá stránka.
Pozn.: Historie těžby se výrazně odráží v místní krajině a přírodě, proto v následujícím textu stručně popisujeme
historii těžby a související činnosti. Věnujeme se rovněž obci Rynholec a v samostatných třech podkapitolách je
shrnuta historie obce, současný vývoj a památky a zajímavosti obce Rynholec. Důvodem je fakt, že historický i
současný vývoj obce je důležitý z hlediska zohlednění sociálního a ekonomického aspektu, uvědomění si vztahů
dnešních obyvatel k místnímu životnímu prostředí a porozumění stavu jednotlivých složek životního prostředí.

14 Rok uvedení ZVN V412 do provozu 1966, jedná se převážně o jednoduché vedení typu Portál, dotčené kraje Středočeský, Ústecký, Hl.m. Praha).
Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a ZVN je souvislý prostor vymezený svislými rovinami na obou stranách vedení, které jsou v definované
vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního vodiče. Pro vedení s nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí před 31. 12. 1994 jsou ochranná
pásma větší, konkrétně pro vedení 400 kV platí ochranné pásmo 25 m.
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Obr. č. 18.

Panoramatický snímek z rozhledny na Mackově hoře; Pohled JV směrem k Rynholci. Na obzoru zhruba uprostřed snímku je vidět povrchový lom s těžbou lupku Pecínov a dvě
výškové dominanty - komín rotační pece v Pecínově, před ním vpravo věžový vodojem Šibeňák. Zájmová lokalita je za viditelným horizontem. Vpravo (západně) od Pecínova
se rozkládá CHKO Křivoklátsko. V popředí zemědělská krajina v okolí Nového Strašecího zpestřená vodními prvky – rybníky s přírodní památkou Na Novém rybníce a přírodní
rezervací Podhůrka včetně ptačí pozorovatelny na Podhorním rybníce, vše v nivě Klíčavy. Foto: 6.7.2020, G. Licková

Obr. č. 19.

Vlevo: Rozhledna na Mackově hoře 36 m vysoká, vyhlídková plošina ve výšce 25 m (pozice fotografa při pořizování panoramatického snímku), pata rozhledny 488 m n.m. .
Uprostřed: Umístění rozhledny a směr pohledu panoramatického snímku nahoře zakresleny červenou poziční značkou a šipkou v základní mapě ČR (www.mapy.cz). Vpravo:
Jedna z dominant zachycených na předchozím panoramatickém snímku – komín v Pecínově (www.kominova-databaze.cz).
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1. Historie těžby – v r. 1965 ukončená hlubinná těžba v dolu Anna, související stavby a zařízení
Obr. č. 20.

Areál dolu Anna v Rynholci; Zdroj: www.malodoly.cz

Na základě pozitivního ložiskově geologického průzkumu z let 1872 – 1874, v roce 1907 vznikla v blízkosti již
existujícího jámy15 Laura další jáma Anna. Dne 2.12.1907 byla dokončena prorážka od jámy Laura, čímž byl propojen
větrní okruh. Z Laury se stala výdušná, obě důlní pole se těžila jen přes jámu Anna.
Mocnost uhelné sloje těžené na Anně činila 4 m až 12 m, místy s meziložím 2-5 m. Důl Anna byl z dvojice Anna Laura výnosnější z hlediska množství i kvality těženého nerostu, což se projevilo v poválečných názvech dolu, resp.
v jeho indexu. Všechny názvy používané v poválečném období byly totiž s indexem římská jedna, Laura byla
označována římskou dvojkou. Různé názvy dolu: 1911-1946 Anna, 1946-1949 Laušman I, 1949-1965
Československé armády I. V průběhu let se měnila jména nejen dolu, ale majitelů. Po zestátnění vznikl samostatný
národní podnik ČSA (Československé armády). V roce 1958 byl včleněn do nově vzniklého podniku ČLUZ (České
lupkové a uhelné závody) a tento název nesl do roku 1965, kdy byla těžba ukončena.
Krátké období visuté lanovky pro odvoz těžby z Laury na Annu skončilo brzy. Později, v letech 1951 - 1954 byla
provozována lanovka z Anny směrem k dolu Nosek. Ze stanice Lány (dnes Stochov) byla vybudována v délce cca
2 km železniční vlečka, která byla demontována až na začátku devadesátých let minulého století, kdy už se desítky let
nepoužívala a byla zarostlá náletem. V roce 1934 byla zprovozněna větrní štola Pecínov, kterou později využíval pro
své lupkové doly i provoz Hořkovec národní podnik ČLUZ.
Roku 1918 byla zřízena v areálu dolu uhelná elektrárna, která spalovala méněhodnotné uhlí, mj. produkovala strusku,
která byla používána jako stavební materiál bez ověření obsahu přírodních radionuklidů, jejichž obsah z pohledu
současné legislativy překračoval referenční úroveň dle § 101 zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona (a nesměl by
tedy být dodáván na trh v ČR). Ve 20. století místní obyvatelé ze strusky podomácku vyráběli izolace podlah a stropů
ve svých domech, vyráběly se z ní tvárnice na rodinné domy a v zimě se struska používala k posypu chodníků a silnic
v širokém okolí. Ve druhé polovině dvacátého století se z ní (nejspíš v Hýskově) začaly průmyslově vyrábět panely,
což byl stavební výrobek, který vinou strusky s největší pravděpodobností rovněž vykazoval vysoký obsah
radionuklidů16. Elektrárna byla několikrát rozšiřována, naposledy v roce 1928. Ještě před ukončením dolu byla
odstavena. Její budova stojí doposud, dlouho v ní byla provozována navijárna kabelů, nyní opravy elektromotorů NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o.
Hlušina, horniny z ražby a asi také zbytky nespáleného uhlí byly ukládání na haldě neboli odvalu. Provoz odvalu je
časově vázán na těžbu v Anně (později ČSA) 1911-1965. Složení hlušinového odvalu odpovídalo karbonským
horninám z bezprostředního sousedství sloje nebo proplástků (pískovce, slepence, prachovce, jílovce), dále jsou tu
deponovány horniny z ražby a uhelná substance v důsledku nedokonalé separační technologie v minulosti. Na
popisovaném odvalu bude záměru umístěn. Uhelná hmota se zvoleným způsobem ukládání (sypaný kužel) zapříčinila

15
16

v dnešní terminologii se jednalo o hlubinný důlní prostor, důlní dílo
Přírodní katastrofy a rizika, 2005. MŽP, autoři Zdeněk Kukal, Karel Pošmourný
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samovznícení v odvalovém tělese. Tvar odvalu byl v 80. letech 20. století změněn. Vrchol kužele byl skryt a horniny
přemístěny do části využitých prostor sousedního ložiska rašeliny tehdejšího podniku Rašelina Soběslav. Hlušina
v odvalu primárně obsahovala zvýšený podíl radionuklidů. Likvidace odvalu byla zahrnuta do Usnesení rady
Středočeského krajského národního výboru č. 99 ze dne 10.7.1990 na základě Usnesení vlády ČR č. 150 ze dne
23.5.1990. Likvidace odvalu byla zahrnuta také do projektu likvidace neefektivní části provozů ČLUZ, a.s. a likvidace
starých zátěží (zahlazování následků hornické činnosti) do Usnesení vlády č. 558 ze dne 4.10.1995, o doplnění
koncepce útlumu uhelného hornictví v ČR, příloha Postup útlumu a likvidace dolů a lomů uhelného průmyslu ČR na
léta 1996 – 1998. Na základě projektu zpracovaného v letech 1994-1998 byla likvidace odvalu řešena jako řízené
tlumení endogenního požáru za současného postupného rozebírání odvalového tělesa. Likvidace byla schválena OBÚ
v Kladně rozhodnutím č.j. 3929/I/99/469.4/RCZ/STŘ ze dne 30.6.1999.
Hlušina byla přemístěna z odvalu do lomu Marjánka (asanace II) v DP Nové Strašecí II a uložena podpovrchově.
Zbývající materiál byl zarovnán v místě odvalu. Byl vytvořen také ochranný val vůči pozemku č.p. 865/1 k.ú. Rynholec.
V průběhu sanace byl odval snížen z kóty 460 m n.m. na kótu 423-426 m n.m. Původní těleso odvalu bylo přetvořeno
do rovinné plochy s rozprostřením do sousedství odvalu a sesvahováním do dvou základních lavic (stupňů). Zdroj:
projekt závěrečných úprav odvalu bývalého dolu ČSA v Rynholci, 2008, ČLUZ, a.s.
Obr. č. 21.

Odval (halda) v 80. letech před sanací a v r. 2008, pohled od jihu nahoře a od jihovýchodu dole; Zdroj:
Projekt závěrečných úprav odvalu bývalého dolu ČSA v Rynholci, 2008, ČLUZ, a.s.

Sanace odvalu (haldy) byla zakončena biologickou rekultivací. Bylo provedeno zatravnění v ploše o výměře 7,2264 ha
jetelotravními lučními směskami (doporučovaná jetelotravní směska: psineček výběžkatý - 10%, kostřava luční - 30%,
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jílek mnohokvětý - 30%, jetel luční – 15%, bojínek luční – 10%, lipnice luční – 5% v množství cca 300 kg/ha). Zpevnění
svahů jako doplňující protierozní opatření bylo provedeno dosadbou keřového patra. Výsadba byla provedena
skupinově se šachovitým rozmístěním, v každé skupině byl použit vždy jeden druh dřevin. Dřeviny s nižším vzrůstem
byly použity v horní části svahů. Ochranný val vůči pozemku č.p. 865/1 k.ú. Rynholec byl osázen keři ve sponu 2 x 2
m. Celkově byla předpokládána výsadba 3048 ks keřů, pro výsadbu měly být použity 2-3 leté sazenice keřů s dobře
vyvinutým kořenovým systémem (výsadba do jamek D50/hl 60 cm) s vodní zálivkou, a to v horní části svahů pámelník,
růže šípková, růže svraskalá, svída krvavá, ptačí zob. V dolní části svahů hloh obecný, trnka obecná, krušina olšová,
líska obecná, řešetlák počistivý. Pro doplnění v případě nedostatku sazenic 2-3 letých byly navrhovány černý bez,
hlošina úzkolistá, vrba jíva, kalina obecná, zlatý déšť, svída bílá, růže mnohokvětá, tavolník van Houtteův.
Biologická rekultivace z r. 2008 byla následována přirozenou sukcesí. Pestrost travního porostu nebyla zachována,
protože dnes je hlava odvalu porostlá dominantním porostem třtiny křovištní. Keře v zájmovém území svým druhovým
složením přibližně odpovídají doporučované skladbě pro biologickou rekultivaci, šíří se však invazní křídlatka.

2. Obec Rynholec
Nadmořská výška: 467 m n. m.
Počet obyvatel k 1.1.2020: 993 Zdroj: www.mistopisy.cz, www.mvcr.cz
Katastrální výměra: 607 ha
Menší obec na východním okraji rakovnického okresu, nedaleko severní hranice Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko, přibližně 12 kilometrů západně od Kladna.

Historie obce Rynholec
Regionální badatel F. Vacek se domníval, že osada Rynholec vznikla v druhé polovině 13. století. Svůj závěr
odvozoval z polohy a tvaru osady. Domníval se, že jméno Rynholec vzniklo z osobního jména Reinhold v některé
ze svých podob. Jmenoval se tak asi zakladatel vsi. První dochovaná písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1330,
kdy Dittrich ze Stochova všechen majetek v Rynholci prodal panu Proboštovi a celému konventu jeptišek u sv. Marie
Magdalény v Újezdě, a dalším za 309 kop grošů. Dle historických výzkumů se však můžeme domnívat, že obec byla
založena koncem 13. nebo počátkem 14. století.
Východně od obce na zalesněném vrchu se nachází pahorek – bývalá tvrz Sobín. Ačkoliv bylo opevnění tvrze
poměrně rozsáhlé, zachoval se dodnes jen stejnojmenný pahorek, naznačující její bývalé umístění. O hradu ležícím na
důležité cestě z Rakovníka do Prahy se nezachovaly žádné historické zprávy. Archeologické nálezy dokládají jeho
existenci v 15. století. Jednodílná dispozice vykazuje velmi pravidelný, obdélný obrys. Na jihu, východě a kupodivu i na
východní polovině severní strany nad prudkým svahem ji vymezuje mohutný příkop, před nímž se nacházel val. Na
západní straně opevnění zcela zaniklo, nejspíše v souvislosti se zemědělským využíváním přilehlé plochy. Patrný je
snad pouze pozůstatek vyústění příkopu do svahu na severu. Vnitřní plocha je lemována zvláště na jihu valovitým
pozůstatkem obvodového opevnění a je v podstatě rovná s výraznými reliéfními relikty tří objektů. Při jihozápadním
nároží je to rozměrný zahloubený objekt s rovným dnem a východně od něj výrazný reliéfní relikt volně stojící, nejspíše
dvouprostorové stavby. Nejnápadnější jsou pozůstatky čtverhranné stavby na severu velmi neobvykle situované tak,
že u její východní boční hrany končí zmíněné rameno příkopu. Všechny stavby byly vystavěny bez použití malty.
Celková podoba hradu je značně neobvyklá a působí archaickým dojmem. Celkové rozměry se blíží spíše tvrzi. Bez
archeologického výzkumu je pokus o rekonstrukci možný pouze hypoteticky. Severní stavba mohla být vyšší a mít
i věžovitý charakter. Hlavní opevnění představoval mohutný příkop a snad i val před ním. Archeologické nálezy
nepotvrdily předpoklad značného stáří, k němuž sváděla archaická podoba. Sobín je nejspíše vzácnou ukázkou
malého hradu nejnižší kvalitativní úrovně z průběhu 15. století. Zdroj: Durdík, Tomáš: Il. encyklopedie českých hradů, Libri Praha 2000
Do roku 1466 se v Rynholci často střídali majitelé. Změny byly ukončeny králem Jiřím z Poděbrad, který obec dal do
zástavy jako odměnu za služby Bořitovi z Martinic. Ten usilovně budoval své panství, které se v 15. století stalo
největším v dnešním Středočeském kraji. Ačkoli byla ves původně dána jen jako zástava, po padesáti letech ji rod
Martiniců získal natrvalo. Spravoval své panství až do roku 1845, kdy k němu patřilo 38 vesnic a díly dalších pěti. Dále
se k němu počítal zámek, 17 dvorů, 6 revírů, cukrovar a pivovar, 2 mlýny, 2 cihelny a důl. Hranice panství byly
úctyhodné a Rynholec tvořil nejjižnější enklávu celého komplexu.
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V 18. století byl Rynholec jednou z největších obcí panství smečenského.
V roce 1786 objevil panský úředník M. Daniels ložiska rašeliny, která je zpočátku těžena jako otop, ale postupně je
vytlačována černým uhlím, které se také začíná těžit. Postupně ji však vytlačilo černé uhlí, které se tady také těžilo.
V okolí vsi se nacházelo několik šachet. Největší z nich byla Beatrie a Anna, později známa jako Důl Československé
armády. Slavnostní ukončení těžby v oblasti proběhlo právě na tomto dole v roce 1965. V místech důlní těžby dnes
stojí pomníčky, připomínající polohu těžebních jam. Začátkem 20. století byla v okolí obce nalezena ložiska lupku,
v roce 1908 bylo započato s těžbou a pálením lupku v milířích na nedaleké Lauře. Výroba a zpracování této suroviny
probíhá dodnes.
Obr. č. 22.

Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky – Haldy Rynholec, v poddolovaném území; Zdroj: ČGS

Obr. č. 23.

Rynholecké šachty a jejich výdušné; Zdroj: www.malodoly.cz
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Současnost obce Rynholec
V současnosti patří Rynholec k obcím, které se rozvíjejí, což dokládá vývoj počtu obyvatel – za posledních sedm let
přírůstek 110 obyvatel. Dochází k dobudování občanské vybavenosti, důraz se klade také na turistiku. Pokračuje těžba
lupku v povrchovém lomu jihozápadně od obce. V roce 2019 proběhlo zjišťovací řízení záměru „Dotěžení zbytkového
pilíře žáruvzdorných jílovců v JV části lomu Babín – sever v dobývacím prostoru Rynholec“ v k.ú. Rynholec. Hornickou
činnost v daném území provádí České lupkové závody, a.s.
Tab. č. 17.
Datum
1.1.2020
1.1.2019
1.1.2018
1.1.2017
1.1.2016
1.1.2015
1.1.2014
1.1.2013
Obr. č. 24.

Historie počtu obyvatel obce Rynholec, Zdroj: www.mvcr.cz
Muži (do 15.let)

Muži (nad 15.let)

Ženy (do 15.let)

Ženy (nad 15.let)

Změna

Celkem

103
105
105
97
87
84
76
71

422
414
399
394
393
388
379
374

83
80
83
75
79
75
73
65

385
395
383
375
379
381
377
373

-1
24
29
3
10
23
22

993
994
970
941
938
928
905
883

Dotěžení zbytkového pilíře žáruvzdorných jílovců v JV části lomu Babín – sever v dobývacím prostoru
Rynholec. J. Charouzek, V/2019

Zušlechťování vstupní suroviny se provádí pálením ve dvou rotačních pecích v lokalitě závodu, z nichž v posledních 10
letech je v provozu pouze jedna. Před rotační pecí č. 1 je předřazen šachtový předehřívač. Vlastní zušlechťovací
proces je založen na vypalování surového lupku v rotační peci na teplotu v rozmezí 1100 - 1350 oC. Výpalem dosáhne
surovina požadované fyzikální vlastnosti pro její další využití zejména jako ostřiva při výrobě žáruvzdorných výrobků,
dále i v oblasti stavební a užitkové keramiky.
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Památky a zajímavosti obce Rynholec
K návsi patří neodmyslitelně kaple sv. Isidora (1884). Rynholec má pomníky padlým za
1. i 2. světové války. Za zhlédnutí stojí stanice koňské dráhy, strážní domek Českých
drah či památný strom - asi 200 let stará lípa malolistá stojící u železnice na západním
výjezdu z obce.
V blízkém okolí jsou bohužel málo výrazné pozůstatky koněspřežné dráhy z roku 1836,
která spojovala oblast křivoklátských lesů a Prahu. V minulosti zde působil hudební
skladatel a učitel Jakub Jindřich Baumann. Studoval v Plzni, později v Praze strojařství
na technice. Od roku 1875 působil jako učitel. Napsal knihu o houslařství, která byla v
roce 1900 odměněna první cenou České akademie pro vědu, slovesnost a umění v
Praze. Za svůj život sestavil spoustu výborných houslí, viol a dokonce několik
kontrabasů. K jeho specialitě patřilo lakování nástrojů speciálním olejovým lakem.
Zajímavostí je, že na vinětách uváděl jako místo výroby Prahu, ačkoliv v hlavním
městě nebydlel. Zdroj: www.mistopisy.cz, www.novostrasecko.cz
Obr. č. 25.

Kaplička sv. Isidora v Rynholci, Zdroj: www.mapy.cz

Pozůstatky hlubinné těžby i těžby rašeliny jsou zjevné dodnes. Hornická činnost je provázána s krajinou i pocitově,
neboť patří neodmyslitelně k historii obce. Místní lidé (i odborná veřejnost) vnímají haldy po těžbě černého uhlí na
Kladensku a Rakovnicku jako nedílnou součást krajiny, v případě Rynholce se snížení a zarovnání haldy dokonce
setkalo s nevolí veřejnosti. Zdroj: Environmentální přístupy k postindustriální krajině na území České republiky v komparaci s územím Německa.
Zuzana Peroutková, 2016.

V blízkosti již existujícího dolu Laura založila v roce 1907 Anglo-česká kamenouhelná společnost další důlní dílo,
pojmenované Anna. V roce 1918 byla v areálu dolu Anna postavena uhelná elektrárna, která spalovala méněhodnotné
uhlí. Její činnost byla ukončena ještě před koncem důlní činnosti. Budova elektrárny s komínem existuje dodnes.
Těžba uhlí byla ukončena v roce 1965.
U Rynholce, severně od CHKO Křivklátsko se nachází významná rašelinná lokalita. Rašelinné ložisko se táhne podél
Tuchlovického potoka až po jeho ústí do Loděnice, tedy v délce zhruba 6 km. Mocnosti a stáří slatinných sedimentů
jsou na různých místech různé. Pod Tuchlovicemi leží přímo v nivě potoka významná archeologická lokalita z doby
římské s dochovanými organickými materiály. Jedná se o stratifikované souvrství slatiny a jílových a písčitých
sedimentů, které obsahuje archeologické doklady interpretované jako povodňovou sedimentací postižené a pohřbené
sídliště.
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Obr. č. 26.

Letecký snímek z 50. let (nahoře) a ze současnosti (dole) s přibližným obrysem zájmového území na haldě
(červeně); Západně až severozápadně od haldy se nacházela uhelná elektrárna (v leteckém snímku z 50. let
je patrný kouř z komína, který stojí dodnes). Z porovnání obou snímků je zřejmý i odlišný způsob
zemědělského hospodaření na okolních pozemcích podmíněný sjednocením pozemků, rozoráním mezí, dále
je zřejmý nárůst ploch s dřevinným porostem
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Obr. č. 27.

Obhospodařovaná plocha v sousedství nivy Tuchlovického potoka jižně až jihovýchodně od haldy; pozice
k haldě a směr pohledu fotografa vyznačeny červeně na leteckém snímku dole; 6.7.2020, G. Licková

Obr. č. 28.

Jižně od haldy probíhala těžba rašeliny podél Tuchlovického potoka; Zdroj: www.mapy.cz – letecký snímek

halda
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1.

Přehled
d nejvýznamnějších eenvironmen
ntálních chaarakteristikk dotčeného
o území
se zvlááštním zřeteelem na jehho ekologicckou citlivost

ZEMĚDĚ
ĚLSKÁ A HOR
RNICKÁ KULLTURNÍ KRAJJINA
Nejvýznam
mnější environnmentální charaakteristiky jsouu spojené se vzznikem a vývojjem obce. Jednná se o územíí
s úrodnouu půdou, která byla obdělávaná převážně zzemědělsky až do 18. století, kdy nastala syystematická těžba
rašeliny a vzápětí hlubinnná těžba černého uhlí a žáruuvzdorných jíloovců, ve 20. sto
oletí rozšířenáá o povrchovouu těžbou
lupku. S těěžbou uhlí souuvisel i provoz tepelné elektráárny ve 20. stooletí, kde se spalovalo méně kkvalitní uhlí.
V dnešní krajině se popssaný historickýý vývoj poměrnně přesně zobrrazuje. Hornickká krajina je z ddnešního pohleedu
reliktní a ppředstavuje dooklad o těžbě loožisek uhlí od 18. století. Přirrozená sukcese na plochách původně zemědělsky
využívanýých, poté postižžených těžbouu nebo souvisej
ejícím průmysleem (které nebyyly biologicky reekultivovány a v KN jsou
evidoványy jako druh pozzemku ostatní plocha) může mít z hlediska přírodních hod
dnot vysoký pootenciál, přitom
m záleží na
typu krajinny, geomorfoloogii a způsobu sanace.
Historie těěžby je popsánna v předchozí kapitole o umíístění záměru, proto je v následujícím textuu věnována pozornost
ZPF, potéé následuje tabbulkové shrnutíí nejvýznamněj
ějších environm
mentálních charakteristik.

Zemědělsská půda
Východněě od záměru see nachází bonitovaná půdně ekologická jeddnotka (BPEJ) 4.15.10 - II. třřída ochrany, severně,
s
západně a jižně se nachházejí půdy přeevážně III. a IV
V. třídy ochranyy, ojediněle V. Pozn.: Třídy ochraany půdy jsou stanooveny
s ohledem kee své produkční schopnosti v daném klimatickém
k
regionnu. Zemědělsky
y obhospodařovvané pozemkyy v severním soousedství
potoční niivy Tuchlovickéého potoka (jihhovýchodně odd haldy) jsou veedeny v KN jakko druh pozem
mku ostatní ploccha.
Klimatickýý region17 je 4. – mírně teplý, suchý, nebo 55. – mírně teplýý, mírně vlhký.
Obr. č. 29..

Mapa hraanice BPEJ v okkolí zájmového území vyznačeeného červeně (Zdroj: www.eAAGRI.cz); výchoodně od
záměru se
s nachází BPE
EJ 4.15.10 II. tříddy ochrany, sevverně, západně
ě a jižně se naccházejí půdy přeevážně III.
a IV. třídyy ochrany, ojediiněle V.

17

Klimatickýý region zahrnuje úzzemí s přibližně shodnými klimatickým
mi podmínkami pro růst a vývoj zeměd
dělských plodin. Klilimatické regiony byyly vyčleněny
výhradně proo účely bonitace zeemědělského půdníího fondu. Vymezenní klimatických regiionů bylo proveden
no na základě mnohha kriterií, mezi ty rozhodující
r
patří: suma pprůměrných dennícch teplot rovných neebo vyšších než 100º C, průměrné ročnní teploty a průměrn
né teploty ve vegettačním období, dálee průměrný
úhrn ročních srážek a srážek vee vegetačním obdoobí, pravděpodobnoost výskytu suchýchh vegetačních obdo
obí v %, výpočet vlá
láhové jistoty, hranice sucha a
mých klimatických si
singularitách a faktoor mezoreliéfu. Tyto
o údaje byly zpracoovány Českým
další faktory jjako nadmořská výýška, údaje o znám
hydrometeorrologickým ústavem
m z údajů let 1901 – 1950. Na základěě zevšeobecnění uvvedených podkladů
ů bylo pro Českou rrepubliku (souběžnně stanoveny i
pro Slovenskkou republiku) vymeezeno a na mapě 1 : 200 000 zobrazeeno deset klimatickkých regionů (číseln
ný kód 0 - 9) se zákkladním členěním na
n oblast
velmi teplou, teplou, mírně chlaadnou a chladnou s podtříděním subreegionů na suchý, mírně
m
suchý, mírně vlhký a vlhký. (Zdrooj: www.eAGRI.cz)
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Pro ilustraci typu půdy vyšší třídy ochrany v okolí zájmového území přikládáme charakteristiku sousední BPEJ 4.15.10
východně od záměru, což jsou luvizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem
skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, suchém klimatickém regionu a málo produkční. Bonitovaná půdně
ekologická jednotka (BPEJ) 4.15.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní
majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 10.05 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do
100 vyjádřena hodnotou 56. Jedná se o málo produkční půdy.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 4.15.10
První číslice 4 –

Klimatický region 4:
BPEJ spadá do čtvrtého klimatického regionu, zaujímající největší část Plzeňské pahorkatiny
(Plzeňsko a Rakovnicko), na Moravě pak jihovýchod a dále část Českomoravské vysočiny
(severozápadně od Znojma):
Tab. č. 18.

Klimatický region 4

Suma teplot nad 10 °C
Průměrná roční teplota °C
Průměrný úhrn srážek (mm)
Pravděpodobnost suchých vegetačních období v %
Vláhová jistota ve vegetačním období
Dvojčíslí 15

–

Hlavní půdní jednotka 15:. luvizem modální (LUm), hnědozem luvická (HNl), luvizem modální
slabě oglejená (LUmg´), hnědozem luvická slabě oglejená (HNlg´), kambizem luvická (KAl),
kambizem modální (KAm), kambizem modální slabě oglejená (KAmg´). Půdotvorný substrát jsou
svahoviny s eolitickou příměsí. Skupina půdních typů luvizemě. Z hlediska hydropedologické
charakteristiky se jedná o půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující
převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až
jílovitohlinité.
Tab. č. 19.

Hydropedologická charakteristika

Hydropedologická charakteristika
Hydrologická skupina
Infiltrace a propustnost
Retenční vodní kapacita
Využitelná vodní kapacita
Tab. č. 20.

Rozsah hodnot
0.1 - 0.2 mm.min-1
0.10 - 0.15 mm.min-1
od 320 l.m-2
od 200 l.m-2

Tab. č. 21.

ne
ne
ne
Limity využití a ohroženost

Typ
Ohroženost acidifikací
Ohroženost utužením
Potenciální ohroženost větrnou erozí
-

Kategorie
B - půdy se střední rychlostí infiltrace
střední
vysoká
vysoká

Náchylnost k zamokření, vysychání

Trvale zamokřená půda
Periodicky zamokřená půda
Vysychavá půda

Dvojčíslí 10

2400 - 2600
7 - 8.5
450 - 550
30 - 40
0-4

Hodnoty
17 - 20
nižší střední

Ohroženost
vyšší střední
nižší střední
bez ohrožení

První číslice 1:
Sklonitost a expozice 1: mírný sklon do 7o/ rovina se všesměrnou expozicí, jih (jihozápad až
jihovýchod), východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod), sever
(severozápad až severovýchod)
Druhá číslice 0:
Skeletovitost a hloubka půdy 0: bezskeletovitá, s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10% /
půda hluboká - od 60 cm
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ A HORNICKÉ KRAJINY
Tabulkový přehled vychází zejména z údajů z kapitoly C. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU, dále z ÚAP ORP Rakovník pro Obec
Rynholec, 2014, jejichž SWOT analýza je uvedena jako následující samostatná podkapitola.
Tab. č. 22.

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na
jeho ekologickou citlivost

Nejvýznamnější
environmentální
charakteristiky
DŮL ANNA, PODDOLOVANÁ
OBLAST
– Dlouhodobá (oficiální cca od r.
1800) povrchová a hlubinná
těžba černého uhlí a
žáruvzdorných jílovců
v zájmovém území a okolí

Dotčená složka ŽP
v současné době

Ekologická citlivost

Horninové prostředí
Krajina
Příroda
Voda
Půda (ZPF + PUPFL)

Provázanost s pilířem sociálním (včetně historie a
kultury) a ekonomickým pilířem, jak z hlediska historie,
tak současnosti.
Při realizaci nových staveb v poddolovaném území je
nutné věnovat zvláštní pozornost
inženýrskogeologickým poměrům.
Riziko kumulace, synergie s dalšími faktory.

HALDA, BROWNFIELD
- Sanovaná výsypka po těžbě a
zpracování uhlí (původně tvořená
hlušinou, horninami z ražby a
zbytky nespáleného uhlí –
popelem, popílkem, struskou,
škvárou; při sanaci výsypky
využity mj. keramické střepy)

Horninové prostředí

LOŽISKO RAŠELINY
- Významné rašeliniště, zároveň
bývalá těžba rašeliny bez
rekultivace (těžba od r. 1786)
v nivě Tuchlovického potoka

Půda (ZPF + PUPFL)

POVRCHOVÝ LOM
- Probíhající (a ukončovaná)
těžba a zpracování lupku
v rozsáhlém povrchovém lomu JZ
až Z od obce Rynholec, cca 2,4
km JZ od záměru; Plocha
ovlivněná těžbou činí cca 1,7
km2; Těžba od r. 1908

Horninové prostředí

LINIOVÉ ZDROJE HLUKU
- Železniční trať 120 PrahaKladno-Rakovník a silnice II/606

Veřejné zdraví

Riziko kumulace, synergie s dalšími faktory.

KAPLIČKA SV. ISIDOR
- Symbol rolníků; úrodná půda, ve
východním sousedství haldy II.
třída ochrany ZPF (BPEJ
4.15.10)

Půda (ZPF)

Provázanost s pilířem sociálním (včetně historie a
kultury) a ekonomickým pilířem, jak z hlediska historie,
tak současnosti.
Provázanost s hornickou činností a těžbou rašeliny,
souvislost s charakteristickou nízkou lesnatostí.

Veřejné zdraví
Krajina
Příroda
Půda (ZPF + PUPFL)
Voda

Voda
Příroda
Krajina

Ovzduší
Půda (ZPF + PUPFL)

Brownfield – území zdevastované těžbou v podobě
sanované výsypky představuje riziko ekologické
zátěže.
Lokalita se nachází v oblasti přechodného radonového
rizika (nehomogenní kvartérní sedimenty), okolí spadá
do střední kategorie radonového rizika.
Při realizaci nových staveb na haldě je nutné věnovat
zvláštní pozornost inženýrsko-geologickým poměrům.
Riziko kumulace, synergie s dalšími faktory.
Významná rašelinná lokalita. Rašelinné ložisko se
táhne podél Tuchlovického potoka až po jeho ústí do
Loděnice, tedy v délce zhruba 6 km.
Pozůstatky po těžbě bez rekultivace jsou zřejmé jako
plošné zásahy člověka do krajiny pouze z leteckých
snímků.
Riziko kumulace, synergie s dalšími faktory.
Provázanost s pilířem sociálním (včetně historie a
kultury) a ekonomickým pilířem, jak z hlediska historie,
tak současnosti.
Riziko kumulace, synergie s dalšími faktory.

Krajina
Příroda
Voda

Voda
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Územně analytické podklady ORP Rakovník, obec Rynholec
O nejvýznamnějších environmentálních charakteristikách vypovídají také údaje ÚAP 2014 - Územně analytické
podklady ORP Rakovník, ve SWOT analýze, ve které jsou rozebírány slabé a silné stránky území obce Rynholec a
také příležitosti a hrozby, viz následující tabulky, k nimž poznamenáváme, konkrétně k ZPF, že dle webového portálu
e-AGRI s údaji o BPEJ a třídami ochrany v k.ú. Rynholec nepřevládá třída ochrany I. a II., ale třída III.
Tab. č. 23.

ÚAP Rakovník - SWOT analýza, 2014 – Pilíř ŽP pro obec Rynholec
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2.

Stručná charakterristika stavvu složek životního pro
ostředí v dootčeném úzzemí,
b
pravd
děpodobněě významněě ovlivněnyy
které budou

Mezi složkky ŽP, které buudou pravděpoodobně význam
mně ovlivněny,, patří:





OVZDUŠ
ŠÍ
KRAJINA
A
HORNINOVÉ PROSTŘ
ŘEDÍ - INDEX RADONOVÉH
HO RIZIKA
V
HLUK A VIBRACE

Ovzduší
Mapa oblaastí s překročeením alespoň jeednoho imisníhho limitu18 bez zahrnutí příze
emního ozonu ppodává ucelennou
informaci o kvalitě ovzduuší na území ČR.
Č
Obr. č. 30..

Mapa obllastí s překročením alespoň jeddnoho imisníhoo limitu bez zahrnutí přízemníhho ozonu na území ČR,
2018; Zdrroj: www.chmi.ccz

Při hodnocení úrovně znnečištění v předmětné lokalitěě se vychází z aktuálních ma
ap úrovní zneččištění konstruoovaných
v síti 1 x 1 km, ve formáátu shapefile (shp ESRI). Tytoo mapy obsahuují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého
průměru kkoncentrací proo jednotlivé znečišťující látkyy. Každoročně je
j zveřejňuje MŽP
M prostředn ictvím Českého
hydrometeeorologického ústavu na inteernetových stráánkách. Jako doplňující
d
údaje
e nejen v městtských lokalitácch uvede a
přihlédne zpracovatel roozptylové studie k dostupným
m reprezentativvním měřením ze stanic státnní sítě imisníhoo
m území.“
monitoringgu v zájmovém
Na webovvých stránkáchh ČHMÚ jsou zveřejněny
z
prům
měrné hodnotyy imisních konccentrací pro čtv
tverce o velikosst 1 km2
za předchhozích 5 kalenddářních let (2014 – 2018). Naa následujícíchh obrázcích (ob
brázky č. 8 až 117, v měřítku 1:5
1 000)
jsou znázoorněny pětiletéé průměry imisních koncentraací pro jednotliivé znečišťující látky za roky 2014 – 2018 (území
posuzované v rozptylovéé studii je zakrresleno červennou barvou).
V posuzovvaných výpočttových bodech (výpočtové boody 1 až 10) byyly stanoveny hodnoty
h
uvedeené v tabulce č.
č 17.

18

Roční imissní limit pro PM10, PM2,5, benzo[a]pyyren, NO2, olovo, kkadmium, arsen, niikl a benzen, imisníí limit pro CO (max.. denní 8hodinový klouzavý
k
průměr), dennní imisní limit pro PM10
P
a SO2, hodinnový imisní limit proo SO2 a NO2.
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Tab. č. 24.

Imisní koncentrace za roky 2014 – 2018 (www. chmi.cz)
BaP

benzen

NO2

PM10

rok [ng/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

36 MV[µg/m3]

1, 2 a 3

1,3

0,9

10,5

22,5

41,8

4, 5 a 6

0,7

0,9

10,1

19,9

37,5

7, 8

1,4

0,9

10,9

22,8

42,2

9, 10

1,3

0,9

10,0

22,7

42,2

PM2.5

NOx

SO2

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

zima [µg/m3]

4 MV[µg/m3]

1, 2 a 3

16,3

13,2

4,5

5,2

13,2

4, 5 a 6

15,0

12,6

4,5

5,2

12,6

7, 8

16,4

13,8

4,5

5,3

13,8

9, 10

16,3

12,3

4,5

5,2

12,3

Výpočtové
body

Výpočtové
body

V posuzované oblasti nebyl, s výjimkou benzo(a)pyrenu, překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 zákona. Stanovená
hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3.
Imisní pozadí není nikde v území posuzovaném v rozptylové studii pravidelně monitorováno. Měření imisních
koncentrací přímo v posuzované lokalitě se neprovádí.
Nejbližší monitorovací stanice se nachází v Kladně (stanice Kladno – střed města a Kladno - Švermov), ve vzdálenosti
cca 12 km od záměru posuzovaného rozptylovou studií. Vzhledem k umístění, charakteristice a reprezentativnosti (0,5
– 4 km) obou stanic je zřejmé, že stanice nelze pro oblast hodnocenou v rozptylové studii použít.
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Obr. č. 31.

Umístění výpočtových bodů (Zdroj: Rozptylová studie č. 37/2020, Ing. Jana Kočová, autorizovaná osoba, VI/2020)
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Krajina
Jedná se o průmyslový areál ve východní okrajové části obce Rynholec. Záměr je plánován v prostoru sanované
výsypky - haldy (důl Anna plus související stavby a zařízení), v poddolovaném území neurčitého stáří. Jedná se
o tzv. brownfieldovou, tj. opuštěnou a nevyužívanou plochu.
Z hlediska terminologie územně plánovací dokumentace se zájmové území nachází v zastavěném území, přičemž
záměr je umístěn na jeho východním okraji, na hranici se zastavitelným územím.
Areál leží v k.ú. Rynholec, poblíž hranice s k.ú. Vašírov. Území spadá do okresu Rakovník a leží při hranici s okresem
Kladno. V blízkosti zájmového území se nacházejí dvě obce: Vašírov – cca 650 m (letecká vzdálenost) JV směrem a
obec Slovanka 1,5 km (letecká vzdálenost) východně. Od obce Vašírov je záměr oddělen nivou Tuchlovického potoka
s pozůstatky těžby rašeliny. Od obce Slovanka je záměr oddělen trasou vzdušného elektrického vedení zvlášť
vysokého napětí ZVN 400 kV, zn. V412 Hradec – Řeporyje s ochranným pásmem 25 m na obě strany.
Území se nachází cca 2 km vzdušnou čarou severně od CHKO Křivoklátsko. Zemědělská krajina Rynholce, Nového
Strašecí, Stochova, Tuchlovic s výraznými stopami po hornické činnosti je s krajinou křivoklátských lesů v jakési
symbióze - kontrast mezi oběma typy krajin oku spíše ladí, neboť člověk pohledově vnímá historii daného území.
Naproti tomu, v ÚAP ORP Rakovník, 2014 je nízká lesnatost území obce Rynholec hodnocena jako slabá stránka
(slabé a silné stránky, rizika a hrozby viz Tab. č. 23 na str. 72).

Obec Rynholec
Obec Rynholec se nachází na východním okraji okresu Rakovník, při silnici II/606. Necelé 2 km vzdálené Nové
Strašecí zajišťuje nejen pro Rynholec, ale i pro další obce v severovýchodní části Rakovnicka veškeré služby
nadmístního významu v rámci vyšší občanské vybavenosti. Celková rozloha území obce Rynholec činí 616 ha. V obci
žije téměř 935 obyvatel v cca 370 bytech.
Přestože je v důsledku těžby cca třetina území obce poddolována, vytváří blízkost CHKO Křivoklátsko poměrně
příznivé podmínky pro další rozvoj obytného prostředí, a obec se tak stává přitažlivou nejen pro bydlení, ale v důsledku
existence ploch pro výrobu, sklady a služby i vhodnou pro realizaci drobného a středně velkého podnikání.
Řešené území se nachází v nadmořské výšce od 408 m n.m. (v místě, kde opouští Tuchlovický potok katastrální
území obce) až po 483 m n.m. (severozápadní okraj katastru obce). Centrum obce se nachází v nadmořské výšce 460
m n.m.
Celé území patří do povodí Berounky. Hlavním a prakticky jediným odvodňovacím tokem je Tuchlovický potok, který se
v Srbech vlévá do potoka Loděnice.
Krajina je využívána především pro těžební činnost a zčásti také pro zemědělskou výrobu. Lesy jsou zastoupeny
pouze úzkým pásem jihovýchodně od sídla.
Souhrnně lze konstatovat, že stěžejní funkcí sídla je bydlení, těžební průmysl, zemědělství, střední a drobné podnikání
a také rekreace (převážně individuální). Zdroj: Aktuální ÚP obce Rynholec, 2020

CHKO Křivoklátsko
CHKO Křivoklátsko leží na západním okraji středních Čech a zabírá téměř celý geomorfologický celek Křivoklátské
vrchoviny a severní cíp Plaské pahorkatiny. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo toto území uznáno v r. 1977
organizací UNESCO jako biosférická rezervace v rámci programu MaB – člověk a biosféra (Man and Biosphere). V r.
1978 byla výnosem Ministerstva kultury zřízena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Křivoklátsko leží ve
Středočeském a Západočeském kraji v okresech Rakovník, Beroun, Kladno, Plzeň-sever a Rokycany. Celková rozloha
území činí 62 792 ha. Lesními společenstvy je pokryto 62% plochy, což vysoko překračuje celostátní průměr lesnatosti
v pahorkatině a vrchovině. Lesy tvoří převážně listnaté a smíšené porosty. Nejvyšším vrcholem Křivoklátska je vrch
Těchovín 616 m n.m., nejnižším bodem je hladina řeky Berounky v místech, kde opouští oblast 223 m n.m. Velký vliv
na utváření a zachovalost celého území má řeka Berounka. Za dlouhá tisíciletí se říční tok zařízl do hlubokého údolí,
jehož strmé stráně jsou kryty přirozenou vegetací rozmanitých společenstev, místy prostoupených skalními výchozy s
xerotermní faunou a flórou. V rozsáhlých říčních meandrech se stupňovitě uložily říční terasy. Zdroj: AOPK
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Obr. č. 32.

CHKO Křivoklátsko a pozice záměru vyznačená červenou šipkou (Zdroj: AOPK)

Index radonového rizika
Nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech je geologické podloží. Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou
následně ovlivnit i koncentrace radonu ve stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů
z podzemních zdrojů. Stavební materiály jsou však v současnosti systematicky sledovány z hlediska radioaktivity,
případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší
než z geologického podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva jsou
prováděna měření koncentrace radonu a následné odradonování. Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou
koncentraci radonu v objektech.
Radon Rn-222 vzniká v horninovém prostředí radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v jednotlivých
typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími
koncentracemi uranu než v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické
historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu i radonu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako
jsou např. žuly. Radon se v horninovém prostředí může šířit difúzí (na velmi krátkou vzdálenost) nebo konvekcí (na
delší vzdálenost) v zeminách a půdách. Konvekce je ovlivněna zejména plynopropustností zemin a půd. Ze špatně
izolovaného kontaktu stavby s podložím proniká radon dále do objektu. Radon však není stabilní izotop, ale přeměňuje
se dále na dceřiné produkty (izotopy polonia a vizmutu), které jsou kovové povahy. Ty se vážou na aerosoly v ovzduší,
při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu, které podporuje riziko výskytu
rakoviny plic.
Geologické podloží České republiky je z více než z dvou třetin tvořeno metamorfovanými a magmatickými horninami
s vyššími koncentracemi uranu a následně i radonu. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží
a odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních
zdrojů podílí i draslík (K) a thorium (Th).
Kombinací dvou základních měřených parametrů – koncentrace radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti půd lze
vypočítat radonový index na daném místě měření, charakterizovat statisticky převažující radonový index
v geologických jednotkách a prezentovat jej v mapové formě. Hodnocení radonového indexu pozemku je součástí
stavebního řízení a podle jeho úrovně projektant navrhuje odpovídající protiradonová opatření.
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Obr. č. 33.

Mapa radonového indexu geologického podloží ČR, ML 12-14B Rakovník; zájmové území se nachází na
obrázku vpravo dole a je vyznačeno červenou šipkou; Zdroj: www.cgs.cz
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Příčinou středního a přechodného radonového rizika je exogenní uranová mineralizace a exogenní ložiska uranu, které
se nachází v platformním pokryvu Českého masívu. Syngenetické akumulace uranu v uhelných vrstvách a polohách
jílů permo-karbonských pánví rakovnické a kladenské (prvohory) mají často prvkové asociace U-Pb-Zn-Cu-Mo-(V).
Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky, v poddolovaném území neurčitého stáří. Jedná se o výsypku (haldu,
odval) po bývalé těžbě černého uhlí v dolu ČSA, resp. halda byla kromě hlušiny a hornin z ražby tvořena také zbytky
po spálení méně kvalitního uhlí v místní tepelné elektrárně (popel, popílek, škvára, struska).
Část haldy musela být odtěžena19. Původní halda je nyní překryta písčitými hlínami až hlínami s nízkou plasticitou třídy
F3 MS – hlína písčitá až F5 ML – hlína s nízkou plasticitou, středně propustné. Orientačním měřením byl stanoven
střední radonový index, podrobněji viz příloha č. 3.

Hluk a vibrace
Legislativa
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb., se věnuje hluku a vibracím a stanovuje povinnosti provozovatelům a
uživatelům, správcům a vlastníkům zdrojů hluku, dále též pořadatelům veřejné produkce hudby, definuje také pojmy
jako hluk apod. – viz následující text.
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel
letiště, správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, provozovatel, popřípadě vlastník dráhy, osoba, která je
pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby
poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku
nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory
staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v
chráněném vnitřním prostoru stavby. Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních
komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v
chráněném vnitřním prostoru stavby.
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a
jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený
hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete,
zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu
souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k
nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví
nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo
mimořádné vojenské akce. Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody
přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se
záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo
prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně
rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z
hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v
nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

19 Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu radonového rizika na bývalé haldě dolu Čs. armády v obci
Rynholec na p.č. 865/11, k.ú. Rynholec, XII/2019; Ing. Petr Kotlovský, PRŮZKUM s.r.o. Příbram, část Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec –
parcela č. 865/11; zpracoval Mgr. Ján Krištiak, 20.12.2019.
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Pro nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny limity sloužící jako prevence před nežádoucím vlivem hluku na
lidské zdraví. Limity se vztahují k poměru dávky a účinku a jsou stanoveny pro celoživotní (dlouhodobé) expozice.
Limit je tedy stanoven tak, aby ani při celoživotní expozici hluk nepoškodil zdraví. Hygienické limity hluku se stanovují
v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk a vibrace v zájmovém území a okolí
Nejbližší souvislá bytová zástavba k záměru se nachází jižním směrem v obci Vašírov, a to ve vzdálenosti cca 530 m
od středu záměru k okraji zástavby. Pokud bychom zvažovali nejkratší možnou vzdálenost od okraje pozemku, na
němž bude záměr realizován, jedná se o cca 320 m.
Nejbližší budova s číslem popisným, rodinný dům, dle KN objekt bydlení, se nachází ve vzdálenosti od středu záměru
cca 260 m severním směrem (obec Rynholec č.p. 210, pozemek v k.ú. Rynholec číslo stavební parcely 860. Stavební
objekt se nachází dle platného ÚP v území určeném pro komerční zónu, tj. je součástí průmyslového areálu.
Stávající liniové zdroje hluku v okolí záměru jsou železniční trať 120 Praha-Kladno-Rakovník a silnice II/606.
Příjezdová komunikace II/606 je napojena na dálnici D 6 přes Stochov a přes Rynholec.
Posuzovaný areál je severně od komunikace 606/ II mezi obcemi Rynholec a Stochov – Slovanka, a jižně od
železniční trati 120. Vzdálenost středu záměru k železniční trati je cca 270 m, vzdálenost k silnici II/606 je cca 170 m.
Veřejně přístupné údaje o zdrojích hluku se vztahují k liniovému zdroji dálnici D6, E48, která je vzdálena severně od
středu záměru cca 2,250 km, viz následující obrázek.
Obr. č. 34.

Hluk z dálnice D6, záměr zhruba uprostřed snímku ve spodní třetině (označen šipkou)

Dalšími zdroji hluku a vibrací jsou provozy firem provozujících výrobní nebo logistickou činnost v západním a severním
sousedství záměru.
Vzdálenější zdroj hluku je těžba pomocí trhacích prací v povrchovém lomu Pecínov a zpracování suroviny. V r. 2019
proběhlo zjišťovací řízení EIA pro dotěžení zbytkových zásob tohoto ložiska, pro které byla předložena akustická
studie, provedená podle vyhlášky č. 272/2011 Sb. Výpočtem bylo zjištěno, že při dotěžení zbytkového pilíře v
jihovýchodní části lomu Babín – sever v DP Rynholec by měl být hygienický limit dané NV č. 272/2011 Sb. na hranici
chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb obce Rynholec bezpečně dodržen. Při
hodnocení byla brána v potaz i schválená územně plánovací dokumentace obce Rynholec, která uvažuje s rozšířením
obytné zástavby jihozápadním směrem. Vzhledem k tomu, že byly vybrány nejblíže položené rodinné domy, lze
výsledek zobecnit na celou zástavbu obce Rynholec. Ve zbývající části obce bude hladina hluku ze záměru ještě nižší.
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Pro záměr byla zapracována hluková studie (viz příloha č. 2), z jejíchž výsledků lze odvodit, že dopravní hluk na
veřejných komunikacích v okolí záměru v současné době nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb dle NV č. 272/2011 Sb., přičemž byla uplatněna stará hluková zátěž 20 dB dle §12 a
tabulky č. 1 část A Příloha č. 3 NV č. 272/2011 Sb., neboť zvýšení hluku působeného dopravou nepřekročilo 2 dB
v porovnání s výpočtem vycházejícím z údajů o roční průměrné denní a noční intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000.
Podkladem pro zpracování akustické studie byla intenzita dopravy samostatně pro denní a noční dobu pro silnice
II/606 a II/236 a v místě jejich křížení. Posuzované body jako chráněné veřejné prostory staveb byly čtyři, všechny
v obci Stochov:
-

ul. Na Slovance č.p. 100,
Karlovarská č.p. 114,
Karlovarská č.p. 757 a
Karlovarská č.p. 15 (tento bod reprezentuje úsek silnice II/236 v ul. Zámecká).
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D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika
jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
Mezi složky ŽP, které budou pravděpodobně významně ovlivněny, patří:





OVZDUŠÍ
KRAJINA
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ - INDEX RADONOVÉHO RIZIKA
HLUK A VIBRACE

Klasifikace velikosti a významnosti je vyjádřena slovním hodnocením v pěti stupních shodně se školní klasifikací.
Použitá klasifikace zároveň vyjadřuje pozitivitu a negativitu ve smyslu, že známky 1 a 2 reprezentují kladný vliv.
Známky 4 a 5 signalizují vliv záporný. Známka 3 představuje vliv neutrální.
Kladný ve smyslu přínosu pro dané území, tj. posílení silné stránky nebo posílení příležitostí, nebyl u žádné
z posuzovaných složek ŽP zaznamenaný. Kladný ve smyslu přínosu se může projevovat v pilíři sociálním a
ekonomickém – např. jako posílení příležitosti definované v ÚAP ORP Rakovník pro obec Rynholec ve SWOT analýze,
a to „Revitalizace nevyužitých ploch“, popř. se může projevovat jako eliminace slabé stránky „Chátrání nevyužitých
ploch“, nicméně v procesu EIA, který soustředí pozornost především na pilíř environmentální, nebyl žádný vyloženě
pozitivní jev zaznamenán. Proto byla využita klasická školní klasifikace jako srozumitelná a přijatelná laikem i
odborníkem, ve smyslu, že jednička je výborná a nejlepší známka, zatímco pětka je nedostatečná a známka nejhorší.
Tab. č. 25.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných

Nevýznamný

2

+

Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných

Mírný

3

+/-

Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti

Významný

4

-

Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná

Zásadní

5

-

Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními

Popis
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Tab. č. 26.

ÚAP Rakovník - SWOT analýza, 2014 – Pilíř ŽP pro obec Rynholec
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Ovzduší
ÚVOD - ROZPTYLOVÁ STUDIE
Vliv na ovzduší byl vyhodnocen Rozptylovou studií č. 37/2020 (viz příloha č. 1), zpracovatel Ing. Jana Kočová,
VI/2020. Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro
záměr „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“.
Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro
záměr „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“.
Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika
jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
1.

Rozptylová studie předpokládÁ, že provoz záměru vyvolá navýšení osobní automobilové dopravy o 278
osobních vozidel za 24 hod (z toho 212 vozidel v denní době a 66 vozidel v noční době) a 146 nákladních vozidel
za 24 hodin (z toho 122 v denní době a 24 v noční době). Počet generovaných jízd odpovídá dvojnásobku počtu
vozidel (jedno vozidlo vykoná dvě jízdy – příjezd a odjezd).

2.

Ve strojovně sprinklerového stabilního hasicího zařízení bude požární čerpadlo s dieselovým pohonem.
Jmenovitá spotřeba paliva pro čerpadlo bude 42 l/h při provozu zdroje na 100 % výkonu. Celkový jmenovitý
tepelný příkon v palivu činí 420 kW. Požární čerpadlo bude v provozu pouze příležitostně v závislosti na
potřebách provozovatele, dle poskytnutých podkladů je uvažován provoz v počtu max. 24 h/rok. Požární čerpadlo
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude zřejmě zařazeno jako zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2
k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění (dále jen zákon), kód 1.2. (Spalování paliv v pístových spalovacích
motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně), je označen sloupec A.

3.

V posuzované stavbě bude instalován záložní zdroj elektrické energie (naftový dieselagregát) o jmenovitém
tepelném příkonu 278 kW. Dle poskytnutých podkladů bude záložní zdroje energie provozován při plné zátěži po
dobu maximálně 21 h/rok. Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o jmenovitém tepelném příkonu 278
kW bude zřejmě zařazen jako zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2 (Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).

4.

Alternativně je uvažováno, že na střeše budou FVE panely, které budou el. energii ukládat do baterií a v
případě výpadku proudu ze sítě bude potřeba el. energie částečně pokryta z těchto baterií.

5.

Jako zdroj tepla pro vytápění administrativní části jsou navrženy 4 plynové kondenzační kotle o jmenovitém
tepelném výkonu 4 x 45 kW umístěné v samostatné místnosti každého vestavku. Kotle jsou v provedení turbo, s
nuceným odvodem spalin do komína nad střechu a přívodem spalovacího vzduchu vestavěným ventilátorem.
Jako zdroj tepla pro vytápění haly je navrženo 11 vytápěcích plynových jednotek o jmenovitém tepelném
výkonu 11 x 59 kW a 22 tmavých plynových zářičů o jmenovitém tepelném výkonu 22 x 49,5 kW.
Celková spotřeba zemního plynu bude cca 467 000 m3 za rok.

Vzhledem k tomu, že rozptylová studie slouží jako podklad pro posuzování vlivů na životní prostředí, byly v rozptylové
studii (v souladu se zadáním) uvažovány emise ze spalování nafty v požárním čerpadle a záložním zdroji elektrické
energie, ze spalování zemního plynu ve výše uvedených stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (VZT jednotky
s plynovým ohřevem, tmavé zářiče a plynové kotle) a emise z dopravy vyvolané provozem záměru.
V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzo(a)pyren, benzen, oxidy dusíku (imisní
příspěvky NOx a NO2), oxid siřičitý, oxid uhelnatý a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5). Rozptylová studie
je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí zdrojů a v rámci rozptylové studie byly vypočteny
imisní příspěvky posuzovaného záměru ke znečištění ovzduší v okolí.

Komentář ke zdroji 2.
Na požární čerpadlo s dieselovým pohonem se povinnost předložení rozptylové studie nevztahuje.
Dle § 11 odst. 9 zákona je rozptylová studie vyžadována k řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 1
písm. c) a odst. 2 písm. b) a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu
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nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Podle § 11, odst. 9 zákona se povinnost předložení rozptylové studie nevztahuje na spalovací stacionární zdroje
označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně
spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny nepřekročí 300
hodin v kalendářním roce. Posuzované požární čerpadlo s dieselovým pohonem bude dle poskytnutých podkladů
provozováno maximálně 24 provozních hodin ročně.

Komentář ke zdrojům 3. a 5.
Na nevyjmenované stacionární zdroje – záložní zdroj elektrické energie (naftový dieselagregát), plynové kotle, VZT
jednotky s plynovýM ohřevem, tmavé plynové zářiče, se povinnost předložení rozptylové studie nevztahuje.
V případě zářičů (spalujících zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného prostoru, ať už sáláním nebo přímo
horkými spalinami, je možnost svedení spalin do společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci,
prakticky vyloučena, a proto se jejich jmenovité tepelné příkony nesčítají. Plynové zářiče budou zřejmě zařazeny jako
zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích
zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně). V případě VZT jednotek s plynovými
hořáky je také možnost svedení spalin do společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky
vyloučena, a proto se jejich jmenovité tepelné příkony také nesčítají. VZT jednotky s hořáky na zemní plyn budou
zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných
přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně). Plynové kotle
v administrativě o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 180 kW budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované
v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW
včetně.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ NA OVZDUŠÍ
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly rozptylovou studií hodnoceny, proto nejsou k dispozici informace o modelovaném
množství prachu a dalších remisí z výstavby. S ohledem na délku trvání výstavby (cca 0,5 roku), na typ stavby, dále na
její umístění při východním okraji zastavěného území (v průmyslovém areálu) a vzhledem k převažujícímu proudění
větrů jihozápadnímu až západnímu, není nutné množství znečišťující látky z výstavby konkretizovat. Emise budou
omezeny na minimum technickými a technologickými preventivními opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj.
(podrobněji viz kap. B.III.1 – Údaje o výstupech).

PROVOZ
Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné lokalitě v současné době
překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru, s výjimkou ročního imisního limitu pro BaP,
který je v předmětné lokalitě v současné době překračován, stejně jako na území značné části České republiky.
Ke stanovení pozaďové imisní koncentrace benzo(a)pyrenu byly použity pětileté průměry převzaté z aktuálních map
úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km z internetových stránek Českého hydrometeorologického ústavu.
V posuzovaných výpočtových bodech je uváděna hodnota průměrné roční imisní koncentrace BaP ve výši 1,3 ng/m3
(výpočtové body 1, 2, 3, 9 a 10); 0,7 ng/m3 (výpočtové body 3, 4 a 5) a 1,4 ng/m3 (výpočtové body 7 a 8). Umístění
výpočtových bodů viz kap. C, Obr. č. 31 na straně 75.
Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3. V případě BaP je třeba vzít v úvahu, že odhad polí ročních
imisních koncentrací BaP je, vzhledem k nedostatečné hustotě měření, ve srovnání s ostatními znečišťujícími látkami
zatížen největší nejistotou.
Příspěvek hodnoceného záměru k průměrným ročním imisním koncentracím BaP se v posuzovaných výpočtových
bodech mimo síť pohybuje od 0,00082 do 0,00342 ng/m3, tj. od 0,08 do 0,34 % ze stanoveného imisního limitu.
Příspěvky vyvolané provozem záměru lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové roční imisní
koncentrace BaP označit za nevýznamné.
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ODHAD VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VLIVŮ NA OVZDUŠÍ
Odhad z hlediska pravděpodobnosti
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly rozptylovou studií hodnoceny. Pravděpodobnost prašnosti a dalších emisí je velmi
vysoká a závisí na povětrnostních podmínkách v době výstavby. Emise budou omezeny na minimum technickými a
technologickými preventivními opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj. (podrobněji viz kap. B.III.1 – Údaje o
výstupech).

PROVOZ
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty
je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků rozptylové studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve všech referenčních a výpočtových
bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno
hodinové a denní maximum, které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně
příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o
nejméně příznivé rychlosti
a vanoucí přímo na výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima dosahována při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I) a slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s). Vypočtené
hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku nastat a nelze je sčítat
s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují
četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných bodových, plošných a liniových
zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout
všechny terénní nerovnosti, což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních
koncentrací.

Vliv záměru na ovzduší v době výstavby i provozu je z hlediska pravděpodobnosti možné hodnotit jako jistý.
Na základě zkušeností s výstavbou obdobného typu a rozsahu, dále podle výsledků rozptylové studie se jedná o
vliv nevýznamný – viz následující hlediska.
Odhad z hlediska doby trvání
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly rozptylovou studií hodnoceny. Doba jejich trvání bude úměrná době výstavby,
která je odhadována na 0,5 roku.

PROVOZ
Doba trvání vlivů je úměrná k době trvání provozu, která není stanovena ani omezena. Doba provozu jednotlivých
zdrojů viz příloha č. 1, popř. úvodní slovo této kapitoly. S ohledem na typ a množství emisí, dále s ohledem na
podmínky jejich šíření do okolí, na způsoby využívání území v okolí záměru atd. je možné vliv hodnotit jako
nevýznamný.

Vliv záměru na ovzduší v době výstavby je možné z hlediska doby trvání hodnotit jako zanedbatelný, v době
provozu jako nevýznamný.
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Odhad z hlediska frekvence
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly rozptylovou studií hodnoceny. Frekvence bude úměrná etapě výstavby a typu
prováděných prací a souvisejícího zásobování stavebním materiálem a druhem používaných stavebních výrobků.
Emise budou omezeny na minimum technickými a technologickými preventivními opatřeními, dále úpravou pracovní
doby aj. (podrobněji viz kap. B.III.1 – Údaje o výstupech).

PROVOZ
Frekvence vlivů je úměrná typu provozu. Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a
skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Frekvence
jednotlivých zdrojů viz příloha č. 1, popř. úvodní slovo této kapitoly.

Vliv záměru na ovzduší v době výstavby i provozu je možné z hlediska frekvence hodnotit obdobně jako
z hlediska doby trvání, tj. výstavba bude mít zanedbatelný vliv, provoz vliv nevýznamný.
Odhad z hlediska vratnosti
VÝSTAVBA
Všechny skutečné děje jsou nevratné, ideálnímu vratnému se pouze přibližují. K tomu, aby děj probíhal v opačném
směru než realizace záměru, je zapotřebí buď demolice, nebo přirozená sukcese.

PROVOZ
K tomu, aby děj probíhal v opačném směru než provoz záměru, je zapotřebí buď demolice, nebo přirozená sukcese.

Vliv záměru na ovzduší v době výstavby i provozu je možné z hlediska vratnosti hodnotit jako vratný. Hodnocení
vratnosti, s ohledem na předchozí hlediska hodnocení, nemá smysl.

Krajina
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ NA KRAJINU
Záměrem žadatele je využití stávajícího brownfieldu pro přestavbu na areál skladovací haly s administrativou vč.
dopravní obslužnosti a napojení na inženýrské sítě. Hlavním stavebním objektem je hala přibližně obdélníkového
půdorysu o rozměrech 253,3 x 109,3 m a výšce 20,9 m k atice střechy.
Jelikož požadavek na maximální výšku staveb stanovený v územním plánu pro uvedenou plochu s ohledem na výšku
terénu po rekultivaci území je pouze směrný, nelze jeho dodržení striktně vyžadovat. Navrhovaný záměr není
v rozporu s územně plánovací dokumentací.
Místní lidé i odborná veřejnost vnímají haldy na Kladensku a Rakovnicku jako nedílnou součást krajiny, v případě
Rynholce se snížení a zarovnání haldy, ke kterému došlo v souvislosti s odstraňováním materiálu s radiační zátěží,
dokonce setkalo s nevolí veřejnosti. Halda v dnešní podobě je i přes své snížení výrazným prvkem v místní krajině.
Vzhledem k umístění záměru v průmyslovém areálu na východním okraji obce a k zakomponování stávající zeleně na
svazích haldy do plánovaného ozelenění haly, lze zhodnotit vlivy na krajinu jako přijatelné.

Vliv výstavby na krajinu nebyl samostatně hodnocen, neboť je zanedbatelný s ohledem na dobu trvání výstavby,
stávající stav a plánovaný stav.
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ODHAD VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VLIVŮ NA KRAJINU
Odhad z hlediska pravděpodobnosti
PROVOZ
Pravděpodobnost, že hala a zpevněné plochy budou výrazným prvkem v místní krajině je vysoká, což je dáno
plánovanou výškou haly cca 21 m umístěné na haldě s vrcholem v nadmořské výšce 427,8, přitom jižní pata haldy se
nachází ve výšce 410 m n.m. a severní pata 420 až 422 m n.m.

Vliv záměru na krajinu v době výstavby i provozu je z hlediska pravděpodobnosti možné hodnotit jako jistý.
Na základě zkušeností s výstavbou obdobného typu a rozsahu, dále na základě zkušeností s podobou haly a
jejího zázemí, na základě projektovaných vegetačních prvků jako součásti předkládaného záměru a zejména
s ohledem na dnešní stav dotčeného území a jeho okolí, se jedná o vliv mírný.
Odhad z hlediska doby trvání
PROVOZ
Doba trvání vlivů je úměrná k době trvání provozu, která není stanovena ani omezena.

Vliv na krajinu je z hlediska doby trvání možné hodnotit jako mírný (viz hledisko vratnosti) a může se snížit až na
zanedbatelný. Příčinou snižování vlivu bude postupné zapojování nově vysazovaných vegetačních prvků do
stávající zeleně, která se vyvíjí přirozenou a částečně řízenou sukcesí na svazích haldy.
Odhad z hlediska frekvence
PROVOZ
Odhad z hlediska frekvence není proveden, nemá smysl hodnotit frekvenci u vlivu na krajinu.
Odhad z hlediska vratnosti
PROVOZ
Všechny skutečné děje jsou nevratné, ideálnímu vratnému se pouze přibližují. K tomu, aby děj probíhal v opačném
směru, je zapotřebí buď demolice, nebo přirozená sukcese.
Z hlediska historie místní krajiny, která nese neodmyslitelné stopy dlouhotrvající a neustálé těžby (podrobněji viz kap.
C), tj. změny v morfologii krajiny patří k běžným jevům, je odhad z hlediska vratnosti nevýznamný.

Vliv na krajinu je možné z hlediska vratnosti hodnotit jako vratný. Jeho vratnost, s ohledem na předchozí
hodnocení, s ohledem na historii krajiny a současný vývoj, nemá smysl hodnotit.

Horninové prostředí - index radonového rizika
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ RADONOVÉHO RIZIKA
Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky, v poddolovaném území neurčitého stáří. Jedná se o výsypku (haldu)
po bývalé těžbě černého uhlí v dolu ČSA, resp. halda byla tvořena nejen hlušinou a horninami z ražby, ale i zbytky po
spálení méně kvalitního uhlí v místní tepelné elektrárně (popel, popílek, škvára, struska).
Původní příčinou středního a přechodného radonového rizika je exogenní uranová mineralizace a exogenní ložiska
uranu, které se nachází v platformním pokryvu Českého masívu. Syngenetické akumulace uranu v uhelných vrstvách
a polohách jílů permo-karbonských pánví rakovnické a kladenské (prvohory) mají často prvkové asociace U-Pb-Zn-CuMo-(V). Akumulace uranu v ložiskách uhlí podmiňují zvýšenou radiaci uhelných hald a produktů jejich spalování.
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Část haldy musela být odtěžena20. Původní halda je nyní překryta písčitými hlínami až hlínami s nízkou plasticitou třídy
F3 MS – hlína písčitá až F5 ML – hlína s nízkou plasticitou, středně propustné. Orientačním měřením nebyly zjištěny
hodnoty, které by překračovaly směrné hodnoty u dávkového příkonu záření gama a koncentrace radioaktivních
prvků a radonu, u které se hodnoty pohybují v kategorii středního rizika, podrobněji viz příloha č. 3.

Vliv výstavby a provozu na horninové prostředí byl vyhodnocen společně, důvody viz popis u jednotlivých
hledisek.

ODHAD VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VLIVŮ RADONOVÉHO RIZIKA
Odhad z hlediska pravděpodobnosti
VÝSTAVBA, PROVOZ
Vysoká pravděpodobnost (vliv jistý) s ohledem na historii haldy a místní horninové prostředí.

Vliv výstavby se shoduje s vlivem provozu. Vliv mírný až významný.
Odhad z hlediska doby trvání
VÝSTAVBA, PROVOZ
Pokračující trvání rizika. Radiační zátěž může být ve stávajícím území tzv. pohřbena a zahájením stavebních prací
můžou být odkryty materiály uložené v haldě v kategorii vysokého rizika.

Vliv výstavby se shoduje s vlivem provozu. Vliv mírný až významný.
Odhad z hlediska frekvence
VÝSTAVBA, PROVOZ
Z hlediska frekvence je vyšší pravděpodobnost, že dojde k nejvyššímu riziku při výstavbě, což bude v případě zjištění
řešitelné splněním zákonných povinností. Nelze však podceňovat ani dlouhodobé stálé nebo měnící se riziko radonové
riziko z důvodu změny inženýrsko-geologických poměrů v haldě (změny vyvolané zatížením konstrukcí haly, pohybem
aut, změnou klimatu, ročním obdobím atd.).

Vliv výstavby se shoduje s vlivem provozu. Vliv mírný až významný.
Odhad z hlediska vratnosti
Pokud se jedná o tzv. pohřebnou zátěž, která bude odkryta při terénních úpravách spojených s výstavbou, pak k tomu,
aby děj probíhal v opačném směru než provoz záměru, je zapotřebí (v závislosti na naměřených hodnotách –
koncentracích objemové aktivity radonu) buď odvézt materiál s vysokým obsahem radionuklidů z haldy a naložit s ním
v souladu s legislativou a změnit projekt, nebo zajistit dostatečnou protiradonovou ochranu jak pracovníků při výstavbě,
tak pracovníků v areálu včetně řidičů, zákazníků, pracovníků kontrolních orgánů, zajišťujících služby atd. Na pracoviště
s možným zvýšeným ozářením z radonu se vztahuje atomový zákon č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhláška č.
422/2016 Sb.

Vliv výstavby se shoduje s vlivem provozu. Vliv mírný až významný s ohledem na výsledky orientačního
průzkumu - orientačním měřením byl totiž stanoven střední radonový index, což dává hodnocení „vliv mírný“. Na
druhou stranu, orientačním průzkumem není zajištěna dostatečná a směrodatná prozkoumanost celého území
dotčeného záměrem. Podrobněji viz příloha č. 3.

20 Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu radonového rizika na bývalé haldě dolu Čs. armády v obci
Rynholec na p.č. 865/11, k.ú. Rynholec, XII/2019; Ing. Petr Kotlovský, PRŮZKUM s.r.o. Příbram, část Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec –
parcela č. 865/11; zpracoval Mgr. Ján Krištiak, 20.12.2019.
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Hluk a vibrace
ÚVOD - HLUKOVÁ STUDIE
Pro záměr byla zapracována hluková studie (viz příloha č. 2). Hluková studie porovnávala intenzitu dopravy,
související s navrhovaným průmyslovým areálem a to především na příjezdové komunikaci č. 606. Pro posouzení se
porovnával stav k roku 2000 se současným stavem, navýšeným o "areálovou dopravu". Současný stav je tvořen
intenzitou dopravy sečtenou v roce 2016 (podklady ŘSD) a korigovanou koeficienty nárůstu pro rok 2020. Tato
operace je součástí algoritmu programu Hluk +. Hluk ze železnice nebyl posuzován (nesouvisí s areálem), navíc její
vzdálenost 260 m k areálové komunikaci vytváří útlum vlivem vzdáleností v rozsahu cca 40 - 50 dB.
Dopravní hluk na veřejných komunikacích v okolí záměru v současné době nepřekračuje hygienické limity hluku v
chráněných venkovních prostorech staveb dle NV č. 272/2011 Sb., přičemž byla uplatněna stará hluková zátěž 20 dB
dle §12 a tabulky č. 1 část A Příloha č. 3 NV č. 272/2011 Sb., neboť zvýšení hluku působeného dopravou nepřekročilo
2 dB v porovnání s výpočtem vycházejícím z údajů o roční průměrné denní a noční intenzitě a skladbě dopravy v roce
2000.
Předmětem posouzení je provoz plánovaného záměru - areálu, jenž tvoří především skladování a související doprava.
Převládající zdrojem hluku je dopravní zásobování areálu, které používá komunikaci č. 606 (Karlovarská) s napojením
na dálnici D 6 a další směry např. Kladno a Beroun. Dopravní hluk je zpracován ve dvou krocích, přičemž provozní
doba je celodenní:



Doprava v areálu
Doprava na komunikaci veřejné

Doprava v areálu
Z hlediska provozního hluku z prostoru areálu je nejbližší obytná zástavba jižním směrem k obci Vašírov, a to ve
vzdálenosti 350 m.
Tab. č. 27.

Vstupní parametry dopravy – předpoklad
Předpoklad
Denní doba
Noční doba

Doprava areálová - korigovaná
(příjezd + odjezd)
Denní doba
Noční doba

Osobní automobily (OA)
212
66

Nákladní automobily (NA)
122
24

Osobní automobily (OA)

Nákladní automobily (NA)

424
132

244
48

Komunikace je okružního charakteru, tedy s maximálním využitím celkové její délky a zahrnující oba směry. Pro
posouzení je zvoleno 50 % z celkových průjezdů pro danou denní dobu, tedy 8 hodin ve dne a 1 hodinu v noci,
zahrnující i vlastní provoz haly.
Posuzované body: 2 m před fasádou
3) Vašírov, RD č.p. 58
4) Vašírov, RD č.p. 65

Doprava na komunikaci veřejné
Podkladem pro zpracování akustické studie byla intenzita dopravy samostatně pro denní a noční dobu pro silnice
II/606 a II/236 a v místě jejich křížení. Posuzované body jako chráněné veřejné prostory staveb byly čtyři, všechny
v obci Stochov:
5)
6)
7)
8)

ul. Na Slovance č.p. 100,
Karlovarská č.p. 114,
Karlovarská č.p. 757 a
Karlovarská č.p. 15 (tento bod reprezentuje úsek silnice II/236 v ul. Zámecká).
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Výsledky hlukové studie
Pro uvedený a zadaný rozsah provozních hodnot nevytváří samotný provozní areál včetně související dopravy na
pozemku areálu nadlimitní hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby.
Pro dopravu na veřejných komunikací dochází k nárůstu hladin hluku. Ve vztahu k dopravě z r. 2000 vytváří doprava
z r. 2016 + doprava areálová navýšení hlučnosti u všech posuzovaných komunikací ( 606 a 236) a ve všech tomu
odpovídajících bodech ( 1 – 4 ) nárůst v rozsahu 0,6 – 1,8 dB.
Dle stanovení, že nedochází k navýšení hodnoty SHZ o více než 2 dB o proti hodnotám zjištěným k rozhodnému datu,
stanoví se hygienický limit součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí pro starou hlukovou
zátěž (+ 20) dle tab. 1 části A přílohy č. 3 NV.
U opačné strany (směr Rynholec a Nové Strašecí) je situace obdobná (táž komunikace II/606 1-0378).
Programové zpracování šíření hluku ve venkovním prostoru vzhledem k navrhovanému zadání skladovacího areálu a
pro daný rozsah provozních hodnot, vykazuje splnění požadavků limitních hladin hluku dle požadavků
NV č. 272/2011 Sb., s ohledem na hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
V případě jakýchkoliv změn na zařízení, jeho rozsahu či změn v situačním uspořádání je nutné přehodnotit výpočetní
posouzení.
Hluková studie porovnávala intenzitu dopravy, související s navrhovaným průmyslovým areálem a to především na
příjezdové komunikaci č. 606. Pro posouzení se porovnával stav k roku 2000 se současným stavem, navýšeným o
"areálovou dopravu". Současný stav je tvořen intenzitou dopravy sečtenou v roce 2016 (podklady ŘSD) a korigovanou
koeficienty nárůstu pro rok 2020. Tato operace je součástí algoritmu programu Hluk +. Hluk ze železnice nebyl
posuzován (nesouvisí s areálem), navíc její vzdálenost 260 m k areálové komunikaci vytváří útlum vlivem vzdáleností
v rozsahu cca 40 - 50 dB.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ – ZDROJE A ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje hluku a vibrací z výstavby nebyly hlukovou studií hodnoceny, proto nejsou k dispozici informace o
modelovaném hluku. S ohledem na délku trvání výstavby (cca 0,5 roku), na typ stavby, dále na její umístění při
východním okraji zastavěného území (v průmyslovém areálu) a vzhledem k převažujícímu proudění větrů
jihozápadnímu až západnímu, není nutné množství znečišťující látky z výstavby konkretizovat. Emise budou omezeny
na minimum technickými a technologickými preventivními opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj. (podrobněji viz
kap. B.III.1 – Údaje o výstupech).

PROVOZ
Předmětem posouzení je provoz plánovaného záměru - areálu, jenž tvoří především skladování a související doprava.
Převládající zdrojem hluku je dopravní zásobování areálu, které používá komunikaci č. 606 (Karlovarská) s napojením
na dálnici D 6 a další směry např. Kladno a Beroun. Dopravní hluk je zpracován ve dvou krocích, přičemž provozní
doba je celodenní:



Doprava v areálu
Doprava na komunikaci veřejné

Podrobněji viz příloha č. 2 a úvodní slovo.

ODHAD VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VLIVŮ – ZDROJE A ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ
Odhad z hlediska pravděpodobnosti
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje hluku a vibrací z výstavby nebyly hlukovou studií hodnoceny, proto nejsou k dispozici informace o
modelovaném hluku ani vibracích. S ohledem na délku trvání výstavby (cca 0,5 roku), na typ stavby, dále na její
umístění při východním okraji zastavěného území (v průmyslovém areálu) není nutné hluk a vibrace konkretizovat.
Zdroje hluku a vibrací, resp. jejich šíření budou omezeny na minimum technickými a technologickými preventivními
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opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj. zákonnými povinnostmi stavebníka z hlediska ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

PROVOZ
Každá hluková studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je
potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků hlukové studie. V případě jakýchkoliv změn na zařízení, jeho
rozsahu či změn v situačním uspořádání je nutné přehodnotit výpočetní posouzení.

Vliv záměru z hlediska hluku a vibrací v době výstavby i provozu je z hlediska pravděpodobnosti možné hodnotit
jako jistý. Na základě zkušeností s výstavbou obdobného typu a rozsahu, dále podle výsledků hlukové studie se
jedná o vliv nevýznamný – viz následující hlediska.
Odhad z hlediska doby trvání
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly hlukovou studií hodnoceny. Doba jejich trvání bude úměrná době výstavby, která
je odhadována na 0,5 roku.

PROVOZ
Doba trvání vlivů je úměrná k době trvání provozu, která není stanovena ani omezena. Doba provozu jednotlivých
zdrojů viz příloha č. 2, popř. úvodní slovo této kapitoly. S ohledem na typ a množství hluku a vibrací, dále s ohledem
na podmínky jejich šíření do okolí, na způsoby využívání území v okolí záměru atd. je možné vliv hodnotit jako
nevýznamný.

Vliv záměru na ovzduší v době výstavby je možné z hlediska doby trvání hodnotit jako zanedbatelný, v době
provozu jako nevýznamný.
Odhad z hlediska frekvence
VÝSTAVBA
Výstavba a zdroje z výstavby nebyly hlukovou studií hodnoceny. Frekvence bude úměrná etapě výstavby a typu
prováděných prací. Hluk a vibrace budou omezeny na minimum technickými a technologickými preventivními
opatřeními, dále úpravou pracovní doby aj. (podrobněji viz kap. B.III.1 – Údaje o výstupech).

PROVOZ
Frekvence vlivů je úměrná typu provozu. Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a
skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Frekvence
jednotlivých zdrojů viz příloha č. 2, popř. úvodní slovo této kapitoly.

Vliv záměru na hluk a vibrace v době výstavby i provozu je možné z hlediska frekvence hodnotit obdobně jako
z hlediska doby trvání, tj. výstavba bude mít zanedbatelný vliv, provoz vliv nevýznamný.

Odhad z hlediska vratnosti
VÝSTAVBA
Hluk a vibrace jsou z hlediska ochrany veřejného zdraví jevy přechodné s délkou trvání blížící se délce provozování
zdrojů hluku či vibrací. Samozřejmě, pokud tyto jevy překračují legislativou a prováděcími předpisy stanovenou dobu
nebo stanovené limity, může se jednat jev trvalý nebo dlouhodobý, protože veřejné zdraví může být v důsledku
vystavení intenzivnímu hluku a vibracím, byť po krátkou dobu, postiženo dlouhodobě až trvale – viz samostatná
podkapitola „Rizika“.
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Z hlediska životního prostředí etapy výstavby se jedná o jev dočasný, pokud je prováděn se všemi běžnými a
zákonnými preventivními opatřeními. Pokud bude ale podceněn inženýrsko - geologický průzkum, může nastat
situace, kdy vibrace můžou vyvolat sesuv v daném horninovém prostředí, které je tvořeno haldou sypanou v souvislosti
s těžbou uhlí a jeho zpracováním – viz samostatná podkapitola „Rizika“.

PROVOZ
Hluk a vibrace jsou z hlediska ochrany veřejného zdraví jevy přechodné s délkou trvání blížící se délce provozování
zdrojů hluku či vibrací.

Vliv záměru, posuzujeme-li hluk a vibrace v době výstavby i provozu, je možné z hlediska vratnosti hodnotit jako
vratný. Hodnocení vratnosti, s ohledem na předchozí hlediska hodnocení, nemá smysl. Rizika spojená s hlukem
a vibracemi viz samostatná podkapitola „Rizika“.

Celkové vyhodnocení – shrnutí:
VÝSTAVBA
Vlivy výstavby na OVZDUŠÍ, HLUK A VIBRACE je možné hodnotit jako zanedbatelné až nevýznamné.
Vlivy výstavby na RADONOVÉ RIZIKO je možné hodnotit jako mírné až významné.

PROVOZ
Vlivy provozu na OVZDUŠÍ, HLUK A VIBRACE je možné hodnotit jako nevýznamné.
Vlivy provozu na KRAJINU je možné hodnotit jako mírné (s postupem času přecházející na nevýznamné).
Vlivy provozu na RADONOVÉ RIZIKO je možné hodnotit jako mírné až významné.
Tab. č. 28.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných

Nevýznamný

2

+

Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných

Mírný

3

+/-

Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti

Významný

4

-

Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná

Zásadní

5

-

Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními

Popis
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Rekapitulace v tabulkové podobě včetně popisu klasifikace
Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika
jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
Mezi složky ŽP, které budou pravděpodobně významně ovlivněny, patří:





OVZDUŠÍ
KRAJINA
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ - INDEX RADONOVÉHO RIZIKA
HLUK A VIBRACE

Klasifikace velikosti a významnosti je vyjádřena slovním hodnocením v pěti stupních shodně se školní klasifikací.
Použitá klasifikace zároveň vyjadřuje pozitivitu a negativitu ve smyslu, že známky 1 a 2 reprezentují kladný vliv.
Známky 4 a 5 signalizují vliv záporný. Známka 3 představuje vliv neutrální.
Kladný ve smyslu přínosu pro dané území, tj. posílení silné stránky nebo posílení příležitostí, nebyl u žádné
z posuzovaných složek ŽP zaznamenaný. Kladný ve smyslu přínosu se může projevovat v pilíři sociálním a
ekonomickém – např. jako posílení příležitosti definované v ÚAP ORP Rakovník pro obec Rynholec ve SWOT analýze,
a to „Revitalizace nevyužitých ploch“, popř. se může projevovat jako eliminace slabé stránky „Chátrání nevyužitých
ploch“, nicméně v procesu EIA, který soustředí pozornost především na pilíř environmentální, nebyl žádný vyloženě
pozitivní jev zaznamenán. Proto byla využita klasická školní klasifikace jako srozumitelná a přijatelná laikem i
odborníkem, ve smyslu, že jednička je výborná a nejlepší známka, zatímco pětka je nedostatečná a známka nejhorší.
Tab. č. 29.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných

Nevýznamný

2

+

Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných

Mírný

3

+/-

Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti

Významný

4

-

Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná

Zásadní

5

-

Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními

Popis
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Tab. č. 30.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti; hodnocení z hlediska
pravděpodobnosti je provedeno vždy s ohledem na další hlediska
Hlediska odhadu

Složka ŽP

Etapa
Pravděpodobnost

Délka trvání

Frekvence

Vratnost

Výstavba

Jistý; Nevýznamný

Zanedbatelný

Zanedbatelný

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Provoz

Jistý; Nevýznamný

Nevýznamný

Nevýznamný

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Výstavba

Nemá smysl
hodnotit
(Zanedbatelný)

Nemá smysl
hodnotit
(Zanedbatelný)

Nemá smysl
hodnotit

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Provoz

Jistý; Mírný

Mírný (může se
snížit až na
zanedbatelný)

Nemá smysl
hodnotit

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Výstavba

Jistý; Mírný až
významný

Mírný až významný

Mírný až významný

Mírný až významný

Provoz

Jistý; Mírný až
významný

Mírný až významný

Mírný až významný

Mírný až významný

Výstavba

Jistý; Nevýznamný

Zanedbatelný

Zanedbatelný

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Provoz

Jistý; Nevýznamný

Nevýznamný

Nevýznamný

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

OVZDUŠÍ

KRAJINA

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ
– RADONOVÉ
RIZIKO

HLUK A
VIBRACE

Tab. č. 31.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných

Nevýznamný

2

+

Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných

Mírný

3

+/-

Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti

Významný

4

-

Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná

Zásadní

5

-

Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními

Popis
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Tab. č. 32.

Oznámkovaná charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti; hodnocení z
hlediska pravděpodobnosti je provedeno vždy s ohledem na další hlediska
Hlediska odhadu

Složka ŽP

Etapa
Pravděpodobnost

Délka trvání

Frekvence

Vratnost

Výstavba

2

1

1

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Provoz

2

2

2

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Nemá smysl
hodnotit (1)

Nemá smysl
hodnotit (1)

Nemá smysl
hodnotit

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

3

3 (2)

Nemá smysl
hodnotit

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Výstavba

3-4

3-4

3-4

3-4

Provoz

3-4

3-4

3-4

3-4

Výstavba

2

1

1

Vratný, vratnost
nemá smysl u dané
složky ŽP hodnotit

Provoz

2

2

2

Dtto

OVZDUŠÍ

Výstavba
KRAJINA
Provoz
HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ
– RADONOVÉ
RIZIKO

HLUK A
VIBRACE

Tab. č. 33.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných

Nevýznamný

2

+

Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných

Mírný

3

+/-

Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti

Významný

4

-

Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná

Zásadní

5

-

Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními

Popis
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2.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika
jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Mezi složky ŽP, které budou pravděpodobně ovlivněny, patří:





OVZDUŠÍ
KRAJINA
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ - INDEX RADONOVÉHO RIZIKA
HLUK A VIBRACE

Klasifikace velikosti a významnosti je vyjádřena slovním hodnocením v pěti stupních shodně se školní klasifikací.
Použitá klasifikace zároveň vyjadřuje pozitivitu a negativitu ve smyslu, že známky 1 a 2 reprezentují kladný vliv.
Známky 4 a 5 signalizují vliv záporný. Známka 3 představuje vliv neutrální.
Kladný ve smyslu přínosu pro dané území, tj. posílení silné stránky nebo posílení příležitostí, nebyl u žádné
z posuzovaných složek ŽP zaznamenaný. Kladný ve smyslu přínosu se může projevovat v pilíři sociálním a
ekonomickém – např. jako posílení příležitosti definované v ÚAP ORP Rakovník pro obec Rynholec ve SWOT analýze,
a to „Revitalizace nevyužitých ploch“, popř. se může projevovat jako eliminace slabé stránky „Chátrání nevyužitých
ploch“, nicméně v procesu EIA, který soustředí pozornost především na pilíř environmentální, nebyl žádný vyloženě
pozitivní jev zaznamenán. Proto byla využita klasická školní klasifikace jako srozumitelná a přijatelná laikem i
odborníkem, ve smyslu, že jednička je výborná a nejlepší známka, zatímco pětka je nedostatečná a známka nejhorší.
Vzhledem k zasaženému území a populaci, velikosti a typu území (jedná se o brownfield), dále s ohledem k
pozici záměru na východním okraji Rynholce v průmyslové krajině, je možné hodnotit rozsah vlivů jako mírný.
Odůvodnění:
Při hodnocení je přihlédnuto ke vnímání krajiny místními starousedlíky, kteří vzpomínají s jistou nostalgií na důlní
činnost a související provozy a kteří by mohli záměr považovat za nevhodný v daném území, neboť bortí jeden
z posledních pomníčků připomínajících slávu místních dolů. Druhým, zcela odlišným odmítavým přístupem k záměru
může být strach z radonového rizika, který pro některé starousedlíky halda představuje, resp. terénní úpravy, ke
kterým dojde při realizaci záměru. Zároveň však bylo zohledněno současné využití daného území a ekonomický i
sociální přínos záměru pro obec, což potvrzuje i územní plán obce i ÚAP ORP Rakovník, 2014.
Tab. č. 34.
Slovní
hodnocení

Klasifikace velikosti a významu vlivů
Známka

Vliv kladný/
záporný (+/-)

Zanedbatelný

1

+

Nevýznamný

2

+

Mírný

3

+/-

Významný

4

-

Zásadní

5

-

Popis
Vliv blížící se nulovému a nulový; Nejsou doporučována žádná opatření
k minimalizaci vlivu, kromě opatření zákonných
Nejsou doporučována žádná opatření k minimalizaci vlivu, kromě
opatření zákonných
Navrhovaná opatření jsou doporučená a jedná se většinou o prevenci,
která doplňuje zákonné povinnosti
Navrhovaná opatření jsou povinná, doplňují zákonné povinnosti a
preventivní opatření; Navrhovaná povinná opatření jsou technicky,
technologicky aj. řešitelná
Vliv je natolik zásadní, že jej nelze eliminovat žádnými opatřeními
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3.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice

Žádné možné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nebyly identifikovány.

4.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné

1. Upřesnit radonový průzkum
Určitě je nutné orientační radonový průzkum upřesnit a provést jej v souladu s platnou legislativou pro daný typ území
a daný typ výstavby. Výsledky zpřesňujícího radonového průzkumu následně zohlednit v další fázi projektové přípravy
v souladu se zákonem. Je bezpodmínečně nutná spolupráce se zpracovateli inženýrsko-geologického průzkumu ve
smyslu vzájemné informovanosti a hledání společného řešení s projektantem stavby.
Odůvodnění:
Lokalita se nachází v oblasti přechodného radonového rizika - nehomogenní kvartérní sedimenty, okolí spadá do
střední kategorie radonového rizika. Na odvalu po těžbě uhlí, na haldě bývalého dolu ČSA (též Anna, Laušman) lze
očekávat anomálii – spíše vyšší hodnoty emanací a střední radonové riziko.
Vzájemná informovanost zpracovatelů radonového a inženýrsko-geologického průzkumu je požadována z důvodu
eliminace úbytku informací během procesů životního cyklu stavby, především při předávání mezi subjekty, a malá
následná dostupnost informací postupně shromážděných pro další využití k řízení provozu a údržby stavby. Ztráty
informací pramení mj. z toho, že se často liší zpracovatelé informací v jednotlivých fázích a profesích projektu. Některé
subjekty pracují samostatně pro klienta, jiné pro zhotovitele. Úroveň kooperace, komunikace a koordinace mezi nimi
bývá velmi omezená, a závisí na vůli objednatele vést kvalifikovaně projekt a tuto vůli převést odpovídajícím způsobem
do smluvních ujednání.

2. Upřesnit inženýrsko-geologický průzkum
Určitě je nutné orientační inženýrsko-geologický průzkum upřesnit a provést jej v souladu s platnou legislativou pro
daný typ území a daný typ výstavby. Výsledky zpřesňujícího inženýrsko-geologického průzkumu následně zohlednit
v další fázi projektové přípravy v souladu se zákonem. Zpracovatel inženýrsko-geologického průzkumu bude vycházet
mj. z podkladů o typu poddolování získaných od Palivového kombinátu Ústí, státní podnik. Je nutná také spolupráce
se zpracovateli radonového průzkumu ve smyslu vzájemné informovanosti a hledání společného řešení s projektantem
stavby.
Odůvodnění:
Lokalita se nachází v prostoru haldy tvořené hlušinou a horninami z ražby po hlubinné těžbě uhlí a zbytky po spálení
méně kvalitního uhlí v místní tepelné elektrárně (popel, popílek, škvára, struska). Jedná se tedy o nehomogenní
materiál.
Plocha budoucího staveniště je doposud vedena jako úložné místo pro ukládání těžebních odpadů. Z tohoto důvodu je
nezbytné před realizací postupovat v souladu se zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, a ukončit
provoz úložného místa.
Vzájemná informovanost zpracovatelů radonového a inženýrsko-geologického průzkumu je požadována z důvodu
eliminace úbytku informací během procesů životního cyklu stavby, především při předávání mezi subjekty, a malá
následná dostupnost informací postupně shromážděných pro další využití k řízení provozu a údržby stavby. Ztráty
informací pramení mj. z toho, že se často liší zpracovatelé informací v jednotlivých fázích a profesích projektu. Některé
subjekty pracují samostatně pro klienta, jiné pro zhotovitele. Úroveň kooperace, komunikace a koordinace mezi nimi
bývá velmi omezená, a závisí na vůli objednatele vést kvalifikovaně projekt a tuto vůli převést odpovídajícím způsobem
do smluvních ujednání.
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3. Vysadit a udržovat vegetační prvky s cílem zpříjemnit vizuální dojem
Určitě je nutné plánovanou výsadbu vegetačních prvků realizovat a udržovat tak, aby se současnou zelení na svazích
haldy vytvořila prvek s přiměřenou hodnotou přírodní a krajinnou (ve smyslu průmyslové krajiny v daném území a
sousední zemědělské a rekreační krajiny). Je nutné odstranit invazní druhy přítomné na haldě – např. křídlatku, třtinu
křovištní s cílem omezit vznik monokulturního společenství.
Odůvodnění:
Při terénním průzkumu bylo evidováno, že některé vysazené stromky na haldě jsou odumřelé. Byly evidovány invazní
druhy, zároveň byla zaznamenána relativně vysoká pestrost společenství rostlin u místní cesty, která vede podél
východní paty haldy.

4. Podpořit rekultivaci krajiny po hornické činnosti a těžbě rašeliny v okolí
Podpora biologické rekultivace místní krajiny závisí na majetkově právních vztazích, proto je možná náhrada formou
spolupráce s obcí a finanční aj. podpory např. v rámci zpracování studií proveditelnosti s cílem krajinných úprav
kombinovaných s připomenutím kulturního a historického dědictví obce Rynholec.
Odůvodnění:
Historie obce Rynholec a současný vývoj. Hornická krajina je z dnešního pohledu reliktní a představuje doklad o těžbě
ložisek uhlí od 18. století.
---

Při splnění zákonných povinností a výše vyjmenovaných čtyř opatření/kompenzací, nedojde k zásadním a
neřešitelným střetům zájmů z hlediska ochrany ovzduší, klimatu, půdy, lesa, vody, přírody a krajiny,
horninového prostředí, surovinových a energetických zdrojů, veřejného zdraví. Je proto možné záměr
hodnotit následovně:

Záměr je z hlediska ochrany životního prostředí hodnocen jako VHODNÝ, tedy PŘIJATELNÝ.

5.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí

Metody prognózování
Všechny použité metody prognózování odpovídají současnému stupni poznání.

Metody pro hodnocení významných vlivů na ŽP, výchozí předpoklady a důkazy
Výchozí podklady a předpoklady odpovídají fázi projektu – přípravné fázi, stupni správního řízení, jímž bude vydání
územního rozhodnutí (ÚR). Z tohoto důvodu musely být některé informace odvozeny z jiných obdobných záměrů,
konkrétně se jednalo o etapu realizace záměru, a to výstavba – vstupy i výstupy.
V etapě provozu záměru byly omezené informace z důvodu neznámých konkrétních uživatelů haly, jimiž budou malí a
střední podnikatelé zabývající se zejména skladováním a logistikou. Omezené informace byly v oblasti odpadů,
nicméně současná legislativa poskytuje dostatečné záruky, že v této oblasti by po konkretizaci informací nemělo dojít
k zásadním ani významným změnám ve vlivech na ŽP.
Důležitým doplněním vstupních informací prezentovaných jednak v projektové dokumentaci stupně územní rozhodnutí
(DÚR), dále v souvisejících analýzách – rozptylové a hlukové studii, inženýrsko-geologickém a radonovém orientačním
průzkumu, jsou podklady stažené z různých geoportálů státní správy a samosprávy (k územně plánovacím podkladům
a dokumentaci např. www.rakovnik.cz, www.rynholec.cz), dále z webových stránek vytvořených občanskými
iniciativami specializujícími se na různé sféry místního společenského života a na jeho historii (např.
www.maledoly.cz). Podstatné informace o záměrech v okolí byly staženy např. z informačních systémů SEA a EIA.
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Důležité informace o sanaci a rekultivaci haldy, jejíž dokončení proběhlo v r. 2008, byly získány od ČLUZ, a.s. a
obdobně informace o stávající povrchové těžbě lupku v Pecínově a jeho minulosti i budoucnosti (www.cluz.cz).
K vytvoření uceleného názoru přispěl také terénní průzkum s orientačním biologickým hodnocením provedený
6.7.2020.
Důležitou roli v hodnocení sehrála legislativa a z ní vyplývající povinnosti stavebníka, podnikatele, investora,
provozovatele provozní činnosti apod. Byla zohledněna také legislativa zajišťující práva k ochraně veřejného zdraví,
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k ochraně přírody a krajiny, k ochraně vody, ovzduší atd. Jednotlivé zákony a
prováděcí předpisy usměrňující hodnocenou činnost nebo oblast jsou uvedeny v příslušných kapitolách.
Klasifikace velikosti a významnosti je vyjádřena slovním hodnocením v pěti stupních shodně se školní klasifikací.
Použitá klasifikace zároveň vyjadřuje pozitivitu21 a negativitu ve smyslu, že známky 1 a 2 reprezentují kladný vliv.
Známky 4 a 5 signalizují vliv záporný. Známka 3 představuje vliv neutrální.

6.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z
nich plynoucích

Velkým problémem efektivity při přípravě a realizaci staveb je cyklický úbytek informací během procesů životního cyklu
stavby, především při předávání mezi subjekty, a malá následná dostupnost informací postupně shromážděných pro
další využití k řízení provozu a údržby stavby. Ztráty informací pramení mj. z toho, že se často liší zpracovatelé
informací v jednotlivých fázích a profesích projektu. Některé subjekty pracují samostatně pro klienta, jiné pro
zhotovitele. Úroveň kooperace, komunikace a koordinace mezi nimi bývá velmi omezená, a závisí na vůli objednatele
vést kvalifikovaně projekt a tuto vůli převést odpovídajícím způsobem do smluvních ujednání.
Každá hluková studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je
potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků hlukové studie. V případě jakýchkoliv změn na zařízení, jeho
rozsahu či změn v situačním uspořádání je nutné přehodnotit výpočetní posouzení.
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty
je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků rozptylové studie.
Záměr se podle údajů České geologické služby nachází v poddolovaném území. Stáří a typ poddolování upřesní
Palivový kombinát Ústí, státní podnik22. Orientační radonový a inženýrsko-geologický průzkum bude rovněž upřesněn.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro
každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru

Jediná varianta, která je uvedena v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), je alternativní energetický
zdroj. Alternativně je uvažováno, že na střeše budou FVE panely, které budou elektrickou energii ukládat do baterií a
v případě výpadku proudu ze sítě bude potřeba elektrické energie částečně pokryta z těchto baterií.
Porovnání variant postrádá u posuzovaného záměru proto smysl.

21

Kladný ve smyslu přínosu pro dané území, tj. posílení silné stránky nebo posílení příležitostí, nebyl u žádné z posuzovaných složek ŽP zaznamenaný.
Kladný ve smyslu přínosu se může projevovat v pilíři sociálním a ekonomickém – např. jako posílení příležitosti definované v ÚAP ORP Rakovník pro obec
Rynholec ve SWOT analýze, a to „Revitalizace nevyužitých ploch“, popř. se může projevovat jako eliminace slabé stránky „Chátrání nevyužitých ploch“,
nicméně v procesu EIA, který soustředí pozornost především na pilíř environmentální, nebyl žádný vyloženě pozitivní jev zaznamenán. Proto byla využita
klasická školní klasifikace jako srozumitelná a přijatelná laikem i odborníkem, ve smyslu, že jednička je výborná a nejlepší známka, zatímco pětka je
nedostatečná a známka nejhorší.
22 Právní pokračovatel těžebních organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v celé České republice. V současnosti realizuje státní podnik
formou sanace a rekultivace likvidaci následků hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu a podílí se na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny
dotčené těžební činností.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapová dokumentace je prezentována formou obrázků v příslušných kapitolách, dále elektronickou a listinnou
podobou KOORDINAČNÍHO SITUAČNÍHO VÝKRESU; zpracoval Ing. arch. Korčák Lubomír, 2020.
Jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení, je součástí oznámení dle příl. č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v elektronické podobě. Jedná se o:
1.

ROZPTYLOVÁ STUDIE č. 37/2020, zpracovala Ing. Jana Kočová, VI/2020

2.

HLUKOVÁ STUDIE č. A-20-0606, zpracoval Ing. Zdeněk Jílek, VI/2020

3.

ORIENTAČNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ A RADONOVÝ PRŮZKUM – dvě části:


Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu radonového rizika
na bývalé haldě dolu Čs. armády v obci Rynholec na p.č. 865/11, k.ú. Rynholec, zpracoval Ing. Petr
Kotlovský, PRŮZKUM s.r.o. Příbram, XII/2019



Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec – parcela č. 865/11 zpracoval Mgr. Ján Krištiak,
XII/2019

Viz též kapitoly „Přílohová část v elektronické podobě“ uvedená na straně 108 a „Zdroje“ popsané na straně 107.

2.

Další podstatné informace oznamovatele

Na základě terénního šetření lze konstatovat, že ačkoliv je plánována výška haly 21 m, jedná se o akceptovatelný
zásah do krajiny za předpokladu respektování vyjmenovaných podmínek a doporučení.
Terénní průzkum byl proveden dne 6.7.2020 včetně orientačního biologického průzkumu, jehož závěry jsou
prezentovány v příslušných kapitolách, popř. u pořízené fotodokumentace. Výčet zjištěných druhů a přesnější popis
zastižených biotopů v okolí je v případě zájmu k dispozici u zpracovatele oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o průmyslový areál ve východní okrajové části obce Rynholec. Areál se nachází v zastavěném území,
přičemž je umístěn na jeho východním okraji, na hranici se zastavitelným územím. Areál leží v k.ú. Rynholec, poblíž
hranice s k.ú. Vašírov. Území spadá do okresu Rakovník a leží při hranici s okresem Kladno. V blízkosti areálu se
nacházejí dvě obce: Vašírov – cca 650 m (letecká vzdálenost) JV směrem a obec Slovanka 1,5 km východně. Záměr
je od obce Vašírov oddělen nivou Tuchlovického potoka. Od obce Slovanka je záměr oddělen trasou vzdušného
elektrického vedení zvlášť vysokého napětí ZVN 400 kV, zn. V412 Hradec – Řeporyje s šířkou ochranného pásma
25 m na obě strany.
Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky – haldy (odvalu), v poddolovaném území neurčitého stáří. Jedná se
o tzv. brownfield, tj. opuštěnou a nevyužitou plochu.
Předmětem záměru je účelová stavba určená pro tzv. e-commerce služby zákazníkům. V současné době jsme svědky
přerodu způsobu objednávaní, nákupu a doručování spotřebního zboží, tzv. rozvoj v oblasti e-commerce. Zákazníci,
mj. pod tlakem vnějších globálních událostí, mění výrazně své nákupní zvyklosti směrem k většímu využívání
internetových nákupů a tento trend v současné době akceleruje. Aby bylo možné se trendu přizpůsobit a vyrovnávat
poptávku nabídkou, je zapotřebí, aby na straně nabídky e-commerce služeb vznikaly nové projekty. Projekty jsou
založeny na moderních automatizovaných vychystávacích systémech propojených s IT technologiemi, které díky těmto
inovacím dokáží včas objednané zboží zajistit a rychle ho odeslat přímo k zákazníkovi. Tímto jsou uspokojována
očekávání všech zákazníků a vytváří se tak pozitivní impulsy pro rozvoj národní ekonomiky.
Užití nových technologií v oblasti e-commerce vyžaduje specifický typ stavby. Jedná se o halu s max. výškou 21m.
Výška stavby přispěje k využití efektivních automatizovaných zakládacích systémů pro rychlé obsloužení zákazníků.
S výškou haly 21 m je její celkový půdorys menší, než by tomu bylo u haly se stejnou kapacitou a s nižší výškou.
Výška 21 m tedy umožňuje využití dostupných ploch pro výstavbu a eliminuje plošný zábor. Podle platného územního
plánu obce Rynholec je možné pro účel využití "skladování a služby" realizovat ve vybraném území haly s maximální
výškou 21 m. Díky této opoře v platném územním plánu vybraná lokalita se jeví vhodná.
Záměr splňuje následující požadavky, a to přiměřeně k dané fázi, kterou je příprava – projektová dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí:
1)

2)
3)

Stavba haly musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
 mechanická odolnost a stabilita
 požární bezpečnost
 hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 ochrana proti hluku
 bezpečnost a přístupnost při užívání
 úspora energie a tepelná ochrana
Stavba musí splňovat požadavky uvedené v bodu 1) při běžné údržbě a působení běžně
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.
Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky
podle bodu 1)

Díky záměru dojde k revitalizaci nevyužité plochy brownfield, omezí se její další chátrání ve smyslu omezení
rozšiřování invazních druhů rostlin apod. Při splnění zákonných povinností a opatření uvedených v kapitole D.4, která
se týkají zejména radonového rizika, inženýrsko-geologických poměrů, krajinářských a zahradních úprav, nedojde
k zásadním a neřešitelným střetům zájmů z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší, klima,
půda, les, voda, příroda a krajina, horninové prostředí, surovinové a energetické zdroje, veřejné zdraví. Je proto
možné hodnotit umístění a provoz záměru následovně:

Záměr je z hlediska ochrany životního prostředí hodnocen jako VHODNÝ, tedy PŘIJATELNÝ.
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H.

PŘÍLOHA - Vyjádření MěÚ Rakovník k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace spis.zn. Výst./25500/2020/Št ze dne 9.7.2020
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Datum zpracování oznámení:

30.7.2020

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph.D.
350 02 Cheb, Blanická 166/20
Tel: +420 777 293 278, +420 354 436 299
Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku
Osvědčení č.j. 8779/1012/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997, platné do 31.12.2021
Spolupracovali:
Ing. Jan Čepický, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Ing. Zdeněk Jílek, HLUK A VIBRACE
Ing. Jana Kočová, OVZDUŠÍ
Ing. Petr Kotlovský, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
Ing. arch. Korčák Lubomír, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Mgr. Ján Krištiak, RADIAČNÍ ZÁTĚŽ
Mgr. Dana Žemličková, BIOLOGIE

Podpis zpracovatele oznámení:

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny:
Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen
návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování, nebo
její zadání, anebo návrh obsahu aktualizace či změny územně plánovací dokumentace.
Záměr se nenachází uvnitř ani v blízkosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
U záměru LZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ VLIV na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, podrobněji viz následující strany.
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Zdroje
Výchozí podklady a předpoklady odpovídají fázi projektu – přípravné fázi, stupni správního řízení, jímž bude vydání
územního rozhodnutí (ÚR). Z tohoto důvodu musely být některé informace odvozeny z jiných obdobných záměrů,
konkrétně se jednalo o etapu realizace záměru, a to výstavba – vstupy i výstupy.
V etapě provozu záměru byly omezené informace z důvodu neznámých konkrétních uživatelů haly, jimiž budou malí a
střední podnikatelé zabývající se zejména skladováním a logistikou. Omezené informace byly v oblasti odpadů,
nicméně současná legislativa poskytuje dostatečné záruky, že v této oblasti by po konkretizaci informací nemělo dojít
k zásadním ani významným změnám ve vlivech na ŽP.
Důležitým doplněním vstupních informací prezentovaných jednak v projektové dokumentaci stupně územní rozhodnutí
(DÚR), dále v souvisejících analýzách – rozptylové a hlukové studii, inženýrsko-geologickém a radonovém orientačním
průzkumu, jsou podklady stažené z různých geoportálů státní správy a samosprávy (k územně plánovacím podkladům
a dokumentaci např. www.rakovnik.cz, www.rynholec.cz), dále z webových stránek vytvořených občanskými
iniciativami specializujícími se na různé sféry místního společenského života a na jeho historii (např.
www.maledoly.cz). Podstatné informace o záměrech v okolí byly staženy např. z informačních systémů SEA a EIA.
Důležité informace o sanaci a rekultivaci haldy, jejíž dokončení proběhlo v r. 2008, byly získány od ČLUZ, a.s. a
obdobně informace o stávající povrchové těžbě lupku v Pecínově a jeho minulosti i budoucnosti (www.cluz.cz).
K vytvoření uceleného názoru přispěl také terénní průzkum s orientačním biologickým hodnocením provedený
6.7.2020.
Důležitou roli v hodnocení sehrála legislativa a z ní vyplývající povinnosti stavebníka, podnikatele, investora,
provozovatele provozní činnosti apod. Byla zohledněna také legislativa zajišťující práva k ochraně veřejného zdraví,
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k ochraně přírody a krajiny, k ochraně vody, ovzduší atd. Jednotlivé zákony a
prováděcí předpisy usměrňující hodnocenou činnost nebo oblast jsou uvedeny v příslušných kapitolách.
Klasifikace velikosti a významnosti je vyjádřena slovním hodnocením v pěti stupních shodně se školní klasifikací.
Použitá klasifikace zároveň vyjadřuje pozitivitu23 a negativitu ve smyslu, že známky 1 a 2 reprezentují kladný vliv.
Známky 4 a 5 signalizují vliv záporný. Známka 3 představuje vliv neutrální.










Platná legislativa z hlediska ochrany životního prostředí https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
Sekce "Legislativa" představuje rozsáhlý soubor platných právních předpisů v oblasti ochrany životního
prostředí, informací o připravovaných právních předpisech, a hodnocení dopadů regulace (RIA), která je
součástí legislativního procesu. Návrhy projednávané na úrovni Evropské unie jsou k dispozici v Úředním
věstníku EU.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) zpracoval Ing. arch. Korčák Lubomír, IV/2020
Rozptylová studie č. 37/2020, zpracovala Ing. Jana Kočová, VI/2020
Hluková studie č. A-20-0606, zpracoval Ing. Zdeněk Jílek, VI/2020
Orientační inženýrskogeologický a radonový průzkum – dvě části:
- Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu radonového
rizika na bývalé haldě Dolu Čs. Armády v obci Rynholec na p.č 865/11, K.Ú. Rynholec, Zpracoval
Ing. Petr Kotlovský, Průzkum s.r.o. Příbram, XII/2019
- Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec – parcela č. 865/11, Zpracoval Mgr. Ján Krištiak,
XII/2019
Projekt závěrečných úprav odvalu bývalého dolu ČSA v Rynholci, zadal ČLUZ, a.s., zpracoval HaE Projekt
s.r.o., IČ: 253 51 788, Ing. Vladimír Tobola, IV/2008
Terénní průzkum s orientačním biologickým hodnocením provedený zpracovatelkou oznámení Gabrielou
Lickovou, VII/2020

23

Kladný ve smyslu přínosu pro dané území, tj. posílení silné stránky nebo posílení příležitostí, nebyl u žádné z posuzovaných složek ŽP zaznamenaný.
Kladný ve smyslu přínosu se může projevovat v pilíři sociálním a ekonomickém – např. jako posílení příležitosti definované v ÚAP ORP Rakovník pro obec
Rynholec ve SWOT analýze, a to „Revitalizace nevyužitých ploch“, popř. se může projevovat jako eliminace slabé stránky „Chátrání nevyužitých ploch“,
nicméně v procesu EIA, který soustředí pozornost především na pilíř environmentální, nebyl žádný vyloženě pozitivní jev zaznamenán. Proto byla využita
klasická školní klasifikace jako srozumitelná a přijatelná laikem i odborníkem, ve smyslu, že jednička je výborná a nejlepší známka, zatímco pětka je
nedostatečná a známka nejhorší.
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Zkratky
V textu jsou použité zkratky uváděny v plném znění u každé kapitoly (i opakovaně). Nejčastěji používané zkratky
v textu:
ČOV

Čistička odpadních vod

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

k.ú.

Katastrální území

NN

Nízké napětí

OP

Ochranné pásmo

ORL

Odlučovač ropných látek

ORP

Obec s rozšířenou působností

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

STZ

Stavebně technická zpráva

SWOT

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v daném území (převzato z angličtiny)

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚR

Územní rozhodnutí

VVN

Velmi vysoké napětí

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZVN

Zvlášť vysoké napětí

Přílohová část v elektronické podobě
1.

ROZPTYLOVÁ STUDIE č. 37/2020, zpracovala Ing. Jana Kočová, VI/2020

2.

HLUKOVÁ STUDIE č. A-20-0606, zpracoval Ing. Zdeněk Jílek, VI/2020

3.

ORIENTAČNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ A RADONOVÝ PRŮZKUM – dvě části:
 Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu radonového rizika na
bývalé haldě dolu Čs. armády v obci Rynholec na p.č. 865/11, k.ú. Rynholec, zpracoval Ing. Petr Kotlovský,
PRŮZKUM s.r.o. Příbram, XII/2019
 Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec – parcela č. 865/11 zpracoval Mgr. Ján Krištiak, XII/2019

4.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES; zpracoval Ing. arch. Korčák Lubomír, IV/2020

5.

STANOVISKO KÚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE - Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu záměru „Výstavba na
pozemku parcelní číslo 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti, č.j. 105618/2020/KUSK ze dne 29.7.2020

6.

Příloha H - VYJÁDŘENÍ MĚÚ RAKOVNÍK K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
spis.zn. Výst./25500/2020/Št ze dne 9.7.2020
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1.

Zadání rozptylové studie

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro vyhodnocení vlivu stavby na životní
prostředí pro záměr „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a
střední podnikatelské subjekty“.
Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a
jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
Provoz záměru vyvolá navýšení osobní automobilové dopravy o 278 osobních vozidel za
24 hod (z toho 212 vozidel v denní době a 66 vozidel v noční době) a 146 nákladních
vozidel za 24 hodin (z toho 122 v denní době a 24 v noční době). Jedno vozidlo přijíždějící
a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd vyvolaných záměrem je tedy
dvojnásobný (556 jízd OV a 292 jízd NV za den).
Ve strojovně sprinklerového stabilního hasicího zařízení bude požární čerpadlo s
dieselovým pohonem.
Jmenovitá spotřeba paliva pro čerpadlo bude 42 l/h při provozu zdroje na 100 % výkonu.
Celkový jmenovitý tepelný příkon v palivu činí 420 kW.
Požární čerpadlo bude v provozu pouze příležitostně v závislosti na potřebách
provozovatele, dle poskytnutých podkladů je uvažován provoz v počtu max. 24 h/rok.
Požární čerpadlo o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude zřejmě zařazeno
jako zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění (dále jen
zákon), kód 1.2. (Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně), je označen sloupec A.
V posuzované stavbě bude instalován záložní zdroj elektrické energie (naftový
dieselagregát) o jmenovitém tepelném příkonu 278 kW.
Dle poskytnutých podkladů bude záložní zdroje energie provozován při plné zátěži po
dobu maximálně 21 h/rok.
Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o jmenovitém tepelném příkonu 278 kW
bude zřejmě zařazen jako zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2 (Spalování
paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW
včetně).
Alternativně je uvažováno, že na střeše budou FVE panely, které budou el. energii ukládat
do baterií a v případě výpadku proudu ze sítě bude potřeba el. energie částečně pokryta z
těchto baterií.
Jako zdroj tepla pro vytápění administrativní části jsou navrženy 4 plynové kondenzační
kotle o jmenovitém tepelném výkonu 4 x 45 kW umístěné v samostatné místnosti každého
vestavku. Kotle jsou v provedení turbo, s nuceným odvodem spalin do komína nad střechu
a přívodem spalovacího vzduchu vestavěným ventilátorem.
Jako zdroj tepla pro vytápění haly je navrženo 11 vytápěcích plynových jednotek o
jmenovitém tepelném výkonu 11 x 59 kW a 22 tmavých plynových zářičů o jmenovitém
tepelném výkonu 22 x 49,5 kW.
Celková spotřeba zemního plynu bude cca 467 000 m3 za rok.
V případě zářičů (spalujících zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného prostoru, ať
už sáláním nebo přímo horkými spalinami, je možnost svedení spalin do společného
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komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se jejich
jmenovité tepelné příkony nesčítají.
Plynové zářiče budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu,
kód 1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).
V případě VZT jednotek s plynovými hořáky je také možnost svedení spalin do společného
komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se jejich
jmenovité tepelné příkony také nesčítají.
VZT jednotky s hořáky na zemní plyn budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované
v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných
spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).
Plynové kotle v administrativě o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 180 kW budou
zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.1. (Spalování
paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně.
Dle § 11 odst. 9 zákona je rozptylová studie vyžadována k řízení o vydání závazného
stanoviska podle odstavce 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a k řízení o změně povolení
provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke
zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
Posuzované požární čerpadlo bude dle poskytnutých podkladů provozováno maximálně
24 provozních hodin ročně, dle § 11, odst. 9 zákona se povinnost předložení rozptylové
studie nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k
tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující
plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní
hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.
Na nevyjmenované stacionární zdroje (dieselagregát, plynové kotle, VZT jednotky
s plynový ohřevem, tmavé plynové zářiče) se povinnost předložení rozptylové studie
nevztahuje.
Vzhledem k tomu, že rozptylová studie bude použita jako podklad pro posuzování vlivů na
životní prostředí, byly v rozptylové studii (v souladu se zadáním) uvažovány emise ze
spalování nafty v požárním čerpadle a záložním zdroji elektrické energie, ze spalování
zemního plynu ve výše uvedených stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (VZT
jednotky s plynovým ohřevem, tmavé zářiče a plynové kotle) a emise z dopravy vyvolané
provozem záměru.
V rozptylové studii byly dle požadavků objednavatele hodnoceny následující znečišťující
látky: benzo(a)pyren, benzen, oxidy dusíku (imisní příspěvky NOx a NO2), oxid siřičitý,
oxid uhelnatý a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5).
Zadavatelem rozptylové studie je společnost MSP Projekty s.r.o., Chválenice 17,
332 05 Chválenice.
Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz
osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).
Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí
zdrojů a v rámci rozptylové studie byly vypočteny imisní příspěvky posuzovaného záměru
ke znečištění ovzduší v okolí.
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Použitá metodika výpočtu

2.

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. Tato metodika je založena na předpokladu
Gaussovského profilu koncentrací kouřové vlečky.
SYMOS´97 patří dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích, a popis případů jejich použití mezi referenční modely pro zpracování
rozptylových studií podle § 11 odst. 9 zákona.
Oblast použití: Městské oblasti nad úrovní střech budov a venkovské oblasti (všechny
zdroje znečišťování).
Velikost výpočetní oblasti: do 70 km od zdroje znečišťování.
Model SYMOS´97 není vhodný pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v
atmosféře, sekundární nebo rychle reagující znečišťující látky (např. troposférický ozon
nebo sekundární částice), ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění způsobených
vzdálenějšími zdroji znečišťování. Mezi sekundární znečišťující látky s krátkou dobou
setrvání v atmosféře patří i NO2, který nejčastěji vzniká v atmosféře oxidací NO. Pro tuto
látku však model SYMOS´97 obsahuje speciální modul pro výpočet.
Model musí být používán v aktuální verzi programu a v souladu s manuálem k dané verzi.
Pro výpočet rozptylové studie byla použita verze modelu 2013 (číslo klíče: 2037969817),
která umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, osmihodinových,
denních) a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve
zvolených bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a
směrech větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních
limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční
průměrné koncentraci v daném místě.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení bere
v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd
stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti
větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující
tabulky (tabulka č. 1):
Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlosti
větru (m/s)

I

Silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

Inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5
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Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní.
V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je
dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení
inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i
přízemní vrstva ovzduší.
Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno
s příslušným úhlem natočením větrné růžice (o 8,3 viz následující obrázek).
Obrázek č. 1: Stočení větrné růžice (JTSK)

Strana 8 (celkem 49)

Rozptylová studie

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro
malé a střední podnikatelské subjekty

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

3.

Vstupní údaje

3.1.

Umístění záměru

Kraj: Středočeský kraj
Obec: Rynholec
k.ú.: Rynholec, pozemek: p.č. 865/11
Umístění záměru je na následujících obrázcích (obrázky č. 2 a č. 3). Na obrázku č. 4 je
Koordinační situační výkres.
Obrázek č. 2: Umístění záměru v základní mapě

záměr

Obrázek č. 3: Umístění záměru v leteckém snímku

záměr
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Obrázek č. 4: Koordinační situační výkres

Strana 10 (celkem 49)

Rozptylová studie

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro
malé a střední podnikatelské subjekty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

3.2

Údaje o zdrojích

3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií
Předmětem rozptylové studie je záměr „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú.
Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“.
Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a
jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně.
Rozměry haly činí 253,3 m x 109,3 m (zastavěná plocha: 26 821,7 m2)
Výška haly je 21 m.
Předpokládaná provozní doba je 24 h/den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Požární čerpadlo
Konkrétní typ požárního čerpadla není v současné době znám. Předpokládá se např.
čerpadlo s motorem clarke JU6H-NL84 2350 s maximální spotřebou paliva 42 l/h p při
provozu zdroje na 100 % výkonu. Požární čerpadlo bude v provozu max. 2 h/den a max.
24 h/rok. Max. roční spotřeba nafty pro požární čerpadlo činí 1 008 l/rok.
Jmenovitý tepelný příkon požárního čerpadla stanovený na základě jmenovité spotřeby
paliva (42 * 0,845 * 42,6 / 3,6) je 420 kW.
Požární čerpadlo o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude zřejmě zařazeno
jako zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2. (Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW
včetně).
Pro pístové spalovací motory o jmenovitém tepelném příkonu  0,3 – 1 MW jsou ve
vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, příloha č. 2, část II stanoveny níže uvedené
specifické emisní limity. Specifické emisní limity jsou vztaženy na normální stavové
podmínky, suchý plyn, při referenčním obsahu kyslíku 5 % a nevztahují se na požární
čerpadla provozovaná méně než 300 provozních hodin ročně:
 CO: 450 mg/m3
 NOx: 400 mg/m3
Posuzované požární čerpadlo bude provozováno méně než 300 provozních hodin ročně a
nevztahují se tedy na ně výše uvedené emisní limity.
Vzhledem k tomu, že se jedná o požární čerpadlo s předpokládanou provozní dobou do
300 h/rok, nebude úroveň znečišťování u tohoto zdroje dle § 6 odst. 8 zákona prováděna
měřením.
V § 6 odst. 2 zákona se uvádí:
„Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečištění měřením. V případě, kdy
nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň
znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší
těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad
na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije
výpočet. Výpočet namísto měření se použije také v případě záložních zdrojů energie podle
odstavce 8 a v případě stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na
úroveň znečištění a na možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní
předpis.“
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Emise znečišťujících látek ze spalování nafty v čerpadle byly vypočteny na základě
emisních faktorů emisních faktorů uvedených ve Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší,
jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší (Věstník MŽP, ročník XXVIII, duben 2018, částka
2) a maximální hodinové (42 l/h) a roční spotřeby nafty (1 008 l/rok).
Emisní faktory pro spalování nafty v pístových spalovacích motorech do celkového
jmenovitého tepelného příkonu 1 MW (kód 1.2. dle přílohy č. 2 zákona):

 NOx: 26,8 kg/t spáleného paliva
 CO: 6 kg/t spáleného paliva
V tabulce č. 2 jsou uvedeny emise znečišťujících látek ze spalování nafty v požárním
čerpadle.
Tabulka č. 2: Emise znečišťujících látek ze spalování nafty v požárním čerpadle
Emisní faktor
Znečišťující látka

kg/t

NOx
CO

Emise
kg/h

kg/rok

26,8

0,951

22,827

6

0,213

5,110

V rozptylové studii byly uvažovány emise CO a NOx ze spalování nafty v požárním
čerpadle, výpočet byl proveden na základě maximální spotřeby nafty a tabelovaných
emisních faktorů (viz tabulka č. 2).
Záložní zdroj elektrické energie
Konkrétní typ záložního zdroje není v současné době znám. Předpokládá se např.
motorgenerátor KJA150 o jmenovitém výkonu Prime: 135 kvA/108 kW/195 A (maximální
výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého
elektrického zatížení) a Standby: 150 kvA/120 kW/217 A (maximální výkon dostupný při
proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je
generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při
testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu
300 hodin za rok).
Jmenovitá spotřeba paliva při záložním výkonu je 27,8 l/h.
Jmenovitý tepelný příkon záložního zdroje elektrické energie stanovený na základě
jmenovité spotřeby paliva:

 27,8 * 0,845 * 42,6 / 3,6 = 278 kW
Záložní zdroj elektrické energie o jmenovitém tepelném příkonu 0,278 MW bude zřejmě
zařazen jako zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2. (Spalování paliv
v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW
do 5 MW včetně).
Dle poskytnutých podkladů bude záložní zdroje energie v provozu při výpadcích
maximálně 20 h/rok, zkušební provoz ze servisních důvodů (1x za 2 měsíce odzkoušení po
dobu 10 min), je 1 h/rok, celkem tedy 21 h/rok.
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Maximální roční spotřeba nafty pro záložní zdroj činí 584 l/rok.
Emise znečišťujících látek ze spalování nafty v dieselagregátu byly vypočteny na základě
emisních faktorů uvedených ve Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují
emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší (Věstník MŽP, ročník XXVIII, duben 2018, částka 2) a maximální
hodinové (27,8 l/h) a roční spotřeby nafty (584 l/rok).
Emisní faktory pro spalování nafty v pístových spalovacích motorech do celkového
jmenovitého tepelného příkonu 1 MW (kód 1.2. dle přílohy č. 2 zákona):

 NOx: 26,8 kg/t spáleného paliva
 CO: 6 kg/t spáleného paliva
Poznámka:
Posuzovaný záložní zdroj energie (dieselagregát) bude zřejmě zařazen jako zdroj
nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu (viz výše).
V tabulce č. 3 jsou uvedeny emise znečišťujících látek ze spalování nafty v záložním
zdroji energie (dieselagregátu).
Tabulka č. 3: Emise znečišťujících látek ze spalování nafty v dieselagregátu
Emisní faktor
Znečišťující látka

kg/t

NOx
CO

Emise
kg/h

kg/rok

26,8

0,630

13,225

6

0,141

2,960

V rozptylové studii byly uvažovány emise CO a NOx ze spalování nafty v dieselagregátu,
výpočet byl proveden na základě maximální spotřeby nafty a tabelovaných emisních
faktorů (viz tabulka č. 3).
Vytápění pro administrativní vestavbu
Jako zdroj tepla pro vytápění administrativní části jsou navrženy 4 plynové kondenzační
kotle o jmenovitém tepelném výkonu 4 x 45 kW umístěné v samostatné místnosti každého
vestavku. Kotle jsou v provedení turbo, s nuceným odvodem spalin do komína nad střechu
a přívodem spalovacího vzduchu vestavěným ventilátorem.
Vytápění pro prostor haly
Jako zdroj tepla pro vytápění haly je navrženo 11 vytápěcích plynových jednotek o
jmenovitém tepelném výkonu 11 x 59 kW a 22 tmavých plynových zářičů o jmenovitém
tepelném výkonu 22 x 49,5 kW.
V tabulce č. 4 je uveden přehled spalovacích zdrojů uvažovaných v rozptylové studii a
maximální hodinová a roční spotřeba zemního plynu.
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Tabulka č. 4: Počet spalovacích zdrojů a spotřeby zemního plynu
Jednotka

Záměr

Plynový kondenzační kotel

ks

4

Vytápěcí plynová jednotka

ks

11

Tmavý plynový zářič

ks

22

m3/h

215

m3/rok

467 000

Maximální hodinová spotřeba zemního plynu
Roční spotřeba zemního plynu

Zákon v § 4 odst. 7 stanoví, že jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů
nebo projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů téhož provozovatele se pro účely
stanovení celkového jmenovitého příkonu nebo celkové projektované kapacity, které jsou
rozhodné pro stanovení a plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší a z
emisní vyhlášky, sčítají, jestliže:
a) se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k zákonu,
b) jsou umístěny ve stejné provozovně, a
c) dochází u nich, nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet (tzv. virtuální
komín/výduch), ke znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových
průduchů nebo společným výduchem.
Aby jmenovité tepelné příkony nebo projektované kapacity mohly být za účelem stanovení
celkového jmenovitého tepelného příkonu nebo celkové projektované kapacity (respektive
stanovení emisních limitů) sečteny, musí být všechny tři výše uvedené podmínky splněny
současně, tj. stacionární zdroje téhož provozovatele musí spadat pod stejný kód podle
přílohy č. 2 k zákonu, musí byt umístěny ve stejné provozovně a zároveň odpadní plyny z
těchto zdrojů musí byt vypouštěny společným komínem (bez ohledu na počet komínových
průduchů) nebo společným výduchem, anebo by takovým způsobem vypouštěny být
mohly.
Z ustanovení § 4 odst. 7 zákona vyplývá, že se nesčítají celkové jmenovité tepelné příkony
nebo projektované kapacity stacionárních zdrojů, které před aplikací sčítacích pravidel
nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, dohromady s celkovými
jmenovitými příkony nebo projektovanými kapacitami stacionárních zdrojů, které jsou i
před aplikací sčítacích pravidel vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
V případě zářičů (spalujících zpravidla zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného
prostoru, ať už sáláním nebo přímo horkými spalinami, je možnost svedení spalin do
společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto
se jejich jmenovité tepelné příkony nesčítají.
Plynové zářiče budou zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu,
kód 1.4. (Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).
V případě VZT jednotek s plynovými hořáky je také možnost svedení spalin do společného
komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se jejich
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jmenovité tepelné příkony také nesčítají. VZT jednotky s hořáky na zemní plyn budou
zřejmě zařazeny jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.4. (Spalování
paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně).
Plynové kotle celkovém jmenovitém tepelném výkonu 180 kW budou zřejmě zařazeny
jako zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně.
Vzhledem k tomu, že rozptylová studie bude použita jako podklad pro vyhodnocení vlivů
na životní prostředí, byly v rozptylové studii uvažovány emise znečišťujících látek
z nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Emise znečišťujících látek
ze spalování ZP byly vypočteny na základě emisních faktorů uvedených ve Sdělení MŽP,
odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (Věstník MŽP, ročník XXVIII,
duben 2018, částka 2) a maximální hodinové a roční spotřeby ZP (viz tabulka č. 4).
Emisní faktory pro spalování paliv v kotlích a teplovzdušných přímotopných spalovacích
zdrojích do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW (kódy 1.1. a 1.4. dle přílohy
č. 2 zákona):

 NOx: 1 130 kg/106 m3 spáleného zemního plynu
 CO: 48 kg/106 m3 spáleného zemního plynu
V tabulce č. 5 jsou uvedeny emise znečišťujících látek ze spalování zemního plynu.
Tabulka č. 5: Emise znečišťujících látek ze spalování zemního plynu
Znečišťující
látka

Emisní faktor
kg/106m3

NOx
CO

Emise
g/h

kg/rok

1 130

242,95

527,71

48

10,32

22,416

V rozptylové studii byly uvažovány emise CO a NOx ze spalování ZP, výpočet byl
proveden na základě projektované spotřeby zemního plynu a tabelovaných emisních
faktorů.
Intenzita dopravy
Provoz záměru vyvolá navýšení osobní automobilové dopravy o 278 osobních vozidel za
24 hod (z toho 212 vozidel v denní době a 66 vozidel v noční době) a 146 nákladních
vozidel za 24 hodin (z toho 122 v denní době a 24 v noční době). Jedno vozidlo přijíždějící
a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd vyvolaných záměrem je tedy
dvojnásobný (556 jízd OV a 292 jízd NV za den).
Příjezdová komunikace č. 606 je napojena na dálnici D 6 jednak přes Stochov (606/II),
jednak přes Rynholec (606/ II). Pro posouzení vlivů na životní prostředí byla zvolena
varianta rozdělení 50 % intenzity na oba směry.
Počet osobních a nákladních vozidel vyvolaný záměrem a rozdělení dopravy na přilehlých
komunikacích je v tabulce č. 6.
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Tabulka č. 6: Doprava vyvolaná záměrem - rozdělení

vozidla

počet počet
vozidel jízd za
za den den

počet jízd/den
exit 25

Tuchlovice

Lány

Rynholec

nákladní

278

556

44

78

24

146

osobní

146

292

81

149

48

278

Varianty
V rozptylové studii byly samostatnými výpočty posouzeny dvě varianty:
Varianta nulová (V0): bez realizace předkládaného záměru. Pro stanovení imisních
koncentrací v rámci nulové varianty byla použita stávající úroveň znečištění v předmětné
lokalitě (viz níže v textu).
Varianta projektová (Vp): realizace předkládaného záměru. V rámci projektové varianty
byly vypočteny příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek vyvolané
provozem záměru „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a
střední podnikatelské subjekty“ v posuzovaném výpočtovém roce 2023, které byly přičteny
k imisnímu pozadí.
Kumulace
V rámci informačního systému EIA (www.portal.cenia.cz) je v katastrálním území obcí
Rynholec, k datu zpracování rozptylové studie evidován následující záměr (kód: STC224):
„Dotěžení zbytkového pilíře žáruvzdorných jílovců v JV části lomu Babín - sever
v dobývacím prostoru Rynholec“, stav: Zjišťovací řízení – souhlasný závěr zjišťovacího
řízení č.j.: 068556/2019/KUSK z 19.7.2019. Záměrem je pokračování stávající těžby
žáruvzdorných jílovců jižním směrem, kdy dojde k odtěžení zásob zbytkového pilíře mezi
lomy Babín – Sever (v jeho JV části) a Babín – Jih (v jeho SV části). Jedná se o ložisko
aktuálně těžené. Těženou surovinou budou žáruvzdorné jílovce a doprovodné suroviny.
Kromě plošného rozsahu těžbou zasažené plochy a snížení objemu těžby nedojde v rámci
pokračování hornické činnosti v zájmové ploše k žádným změnám v ostatních parametrech
těžby. Technologie úpravy suroviny i expediční trasy zůstávají stejné. Maximální kapacita
těžby bude snížena z dnes povoleného maxima v úrovni 90 000 t žáruvzdorných lupků za
rok na max. 50 000 tun/rok. Záměr vychází z povinnosti těžební organizace sanovat a
rekultivovat dotčené plochy po ukončení těžby.
V rozptylové studii byl tento záměr (spočívající v pokračování stávající těžby) zohledněn
v rámci imisního pozadí (viz níže v textu).
Dle poskytnutých podkladů nejsou v řešeném území plánovány žádné jiné záměry, které
by bylo nutné uvažovat v kumulaci.

3.2.2. Výběr znečišťujících látek
V rozptylové studii byly dle požadavku objednavatele hodnoceny následující znečišťující
látky: benzo(a)pyren, benzen, oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (imisní příspěvky NO2 a
NOx), oxid siřičitý (SO2) a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5).
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Bodovými zdroji emisí jsou komíny odvádějící spaliny ze spalování nafty v požárním
čerpadle a dieselagregátu.
Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané pro dopravu vyvolanou provozem
předkládaného záměru. V rámci liniových zdrojů byla uvažována také resuspenze prachu
vznikající pohybem vozidel na předmětných komunikacích.
Plošnými zdroji emisí je parkování nákladních a osobních vozidel. V rámci plošných
zdrojů byly uvažovány emise ze spalování zemního plynu v plynových spotřebičích (v
současné době není známo přesné rozmístění plynových spotřebičů).

3.2.3. Emisní parametry bodových zdrojů
Emise CO a NOx ze spalování nafty byly vypočteny na základě emisních faktorů a max.
spotřeby nafty (viz tabulky č. 2 a 3). Emise NOx byly přepočteny na emise NO2. V roce
2013 vydalo MŽP odbor ochrany ovzduší metodický pokyn pro vypracování rozptylových
studií. V příloze č. 2 tohoto pokynu je metodika výpočtu podílu emisí NO2 v NOx. Pro
stacionární spalovací pístové motory je uveden podíl emisí NO2 v NOx ve výši 15 %.
Výška ústí komínů od požárního čerpadla a dieselagregátu byla uvažována ve výšce 3 m
nad terénem. V tabulce č. 7 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí
(spalování nafty), které byly použity pro výpočet rozptylové studie.
Tabulka č. 7: Emisní parametry bodových zdrojů emisí – spalování nafty
Zdroj
čerpadlo

MCO

MNO2

MNOx

g/s

g/s

g/s



d

m m

0,05917 0,03633 0,26417 0,0027 0,15

dieselagregát 0,03917 0,02625

0,175

H

0,0024 0,1

x

y

z

m

m

m

3

-775767 -1032355 430

3

-775764 -1032357 430

Vysvětlivky k tabulce č. 7:
MCO

hmotnostní tok CO

MNO2

hmotnostní tok NO2

MNOx

hmotnostní tok NOx



roční využití maximálního výkonu zdroje

d

průměr ústí komínu

H

výška ústí komínu nad terénem

x, y

x-ová a y-ová souřadnice zdroje

z

nadmořská výška zdroje

3.2.4. Emisní parametry plošných zdrojů
Spalování zemního plynu
V rámci plošných zdrojů byly uvažovány emise z plynových spotřebičů na spalování
zemního plynu. Přehled je výše v textu (tabulka č. 4).
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Pro účely rozptylové studie byla hala rozdělena na 10 plošných zdrojů o délce strany
délkového elementu 50 m.
Emise CO a NOx ze spalování ZP jsou uvedeny výše v textu (tabulka č. 5). Emise CO a
NOx ze spalování zemního plynu byly vypočteny na základě tabelovaných emisních
faktorů a projektované spotřeby ZP. V roce 2013 vydalo MŽP odbor ochrany ovzduší
metodický pokyn pro vypracování rozptylových studií. V příloze č. 2 tohoto pokynu je
uveden podíl emisí NO2 v NOx pro kotle na zemní plyn ve výši 5 %.
Hmotnostní tok CO ze spalování zemního plynu (plošný zdroj): 0,00287 g/s.
Hmotnostní tok NO2 ze spalování zemního plynu (plošný zdroj): 0,00337 g/s.
Hmotnostní tok NOx ze spalování zemního plynu (plošný zdroj): 0,06749 g/s.
Roční využití maximálního výkonu zdroje (): 0,248.
Parkování vozidel
K emisím znečišťujících látek bude docházet spalováním pohonných hmot v nákladních a
osobních vozidel při parkování. Záměrem generovaná doprava činí 146 nákladních a 278
osobních vozidel za den. Dle poskytnutých podkladů byl uvažován výpočtový rok 2023 a
všechna nákladní vozidla byla uvažována jako HDV.
V rozptylové studii bylo dále uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno motorové
vozidlo (1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí byly
použity emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované schéma vozového
parku (Města a okolní silnice) pro rok 2023. Program MEFA 13 umožňuje výpočet
emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní.
Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Emise posuzovaných znečišťujících látek z volnoběhu osobních a nákladních automobilů
vyvolaných provozem záměru jsou uvedeny v tabulce č. 8. Pro výpočet maximálních
hodinových emisí byl použit předpoklad, že emise ve špičce jsou 2,4krát vyšší než
v průměru. Pro výpočet ročních emisí bylo uvažováno 365 dní provozu v roce.
Tabulka č. 8: Emise z volnoběhu osobních a nákladních automobilů
Nákladní vozidla

Látka

Osobní vozidla

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,003128

0,00857

0,0086

0,001231

0,00337

0,00034

benzen

3,058

8,38

0,838

57,556

157,69

15,769

CO

1 797

4 922

492

7 571

20 742

2 074

NO2

71,20

195,1

19,507

15,34

42,0

4,203

NOx

481

1 319

131,9

222

608

60,8

PM10

92,96

254,7

25,468

12,01

32,9

3,292

PM2.5

74,84

205,9

20,504

8,72

23,9

2,390

SO2

0,76

2,095

0,210

1,22

3,336

0,334

BaP
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3.2.5. Emisní parametry liniových zdrojů
Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu
vyvolanou záměrem. Pro účely rozptylové studie byly komunikace uvažované v oblasti
hodnocené rozptylovou studií rozděleny do šesti úseků.
úsek č. 1 (vnitroareálové komunikace): 556 jízd OV za den 292 jízd HDV za den
úsek č. 2 (výjezd, směr Rynholec): 278 jízd OV za den 146 jízd HDV za den
úsek č. 3 (výjezd, po kruhový objezd): 278 jízd OV za den 146 jízd HDV za den
úsek č. 4 (kruhový objezd, směr exit D25): 81 jízd OV za den 44 jízd HDV za den
úsek č. 5 (kruhový objezd, směr Tuchlovice): 149 jízd OV za den 78 jízd HDV za den
úsek č. 6 (kruhový objezd, směr Lány): 48 jízd OV za den 24 jízd HDV za den
OV = osobní vozidla, HDV = těžká nákladní vozidla
Pro výpočet emisí znečišťujících látek z liniových zdrojů (viz tabulky č. 9 až 11) byly
použity výše uvedené intenzity dopravy a emisní faktory z programu MEFA 13, bylo
použito definované schéma vozového parku (Města a okolní silnice) pro výpočtový rok
2023. Do výpočtu byly zahrnuty nejen emise z běžného provozu, ale zohledněny byly
emise z otěru brzd a pneumatik a z resuspenze prachu ležícího na komunikacích.
Tabulka č. 9: Roční emise z liniových zdrojů
Roční emise [kg/rok/km]
úsek
BaP

benzen

CO

NO2

NOx

PM10

PM2.5

SO2

1

0,004288

42,89

5174

70,77

550,6

787,96

238,61

1,673

2

0,001998

22,08

1109

33,87

159,7

116,74

41,75

0,592

3

0,001998

22,08

1109

33,87

159,7

116,74

41,75

0,592

4

0,000596

6,45

327

10,14

47,7

35,03

12,53

0,175

5

0,001068

11,83

594

18,11

85,4

62,40

22,31

0,317

6

0,000333

3,80

188

5,63

26,6

19,32

6,91

0,100

Tabulka č. 10: Denní emise z liniových zdrojů
Denní emise [g/den/km]
úsek
BaP

benzen

CO

NO2

NOx

PM10

PM2.5

SO2

1

0,01175

117,5

14176

193,9

1508

2158,8

653,7

4,584

2

0,00547

60,5

3038

92,8

437

319,8

114,4

1,622

3

0,00547

60,5

3038

92,8

437

319,8

114,4

1,622
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Denní emise [g/den/km]
úsek
BaP

benzen

CO

NO2

NOx

PM10

PM2.5

SO2

4

0,00163

17,7

897

27,8

131

96,0

34,3

0,480

5

0,00293

32,4

1626

49,6

234

170,9

61,1

0,868

6

0,00091

10,4

515

15,4

73

52,9

18,9

0,275

Tabulka č. 11: Hodinové emise z liniových zdrojů
Hodinové emise [g/h/km]
úsek
BaP

benzen

CO

NO2

NOx

PM10

PM2.5

SO2

1

0,001175

11,75

1418

19,39

150,8

215,88

65,37

0,4584

2

0,000547

6,05

304

9,28

43,7

31,98

11,44

0,1622

3

0,000547

6,05

304

9,28

43,7

31,98

11,44

0,1622

4

0,000163

1,77

90

2,78

13,1

9,60

3,43

0,0480

5

0,000293

3,24

163

4,96

23,4

17,09

6,11

0,0868

6

0,000091

1,04

52

1,54

7,3

5,29

1,89

0,0275

Pro účely rozptylové studie byl pro výpočet hodinových maxim použit předpoklad, že
emise ve špičce jsou 2,4krát vyšší než v průměru.

3.3.

Meteorologické podklady

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0
stupňů představuje severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů
západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení
směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.)
Pro účely rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Rynholec. Odborný
odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ. Hodnoty větrné růžice jsou uvedeny v tabulce č. 12
a grafické znázornění větrné růžice je na obrázku č. 5.
Z větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihozápadní vítr s 24,58 % a
západní vítr s 21,38 %. Četnost výskytu bezvětří je 24,25 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se
vyskytuje v 78,2 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 21,7 % a
rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje ve 0,06 %. I. a II. třída stability počasí v přízemní
vrstvě atmosféry, tj. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 42,82 % případů.

Strana 20 (celkem 49)

Rozptylová studie

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro
malé a střední podnikatelské subjekty

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Tabulka č. 12: Větrná růžice pro lokalitu Rynholec

Obrázek č. 5: Grafické znázornění větrné růžice
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3.4.

Popis referenčních bodů

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden
v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 10 výpočtových bodech mimo
síť reprezentujících nejbližší obytné objekty.
Parametry sítě referenčních bodů jsou uvedeny v tabulce č. 13 a zobrazení sítě referenčních
bodů je na obrázku č. 6. Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem
(přibližná výška dýchací zóny člověka).
Tabulka č. 13: Parametry sítě referenčních bodů
Souřadnice počátečního bodu
Krok sítě na osách

x = -777600, y = -1034600 (S-JTSK)
x = 50 m, y = 50 m

Počet bodů ve směru osy x/y

77/77

Celkový počet bodů

5 929

Celková plocha pokrytá sítí

3,8 km x 3,8 km (14,44 km2)

Obrázek č. 6: Zobrazení sítě referenčních bodů (1: 30 000)

Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité pro výpočet rozptylové studie jsou
uvedeny v tabulce č. 14, zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 5.
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Obrázek č. 7: Umístění výpočtových bodů
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Tabulka č. 14: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť
bod

charakteristika

x [m]

y [m]

z
[m]

h
[m]

1

č.p. 210; objekt k bydlení; p.č. 860, Rynholec

-775690

-1032225

429

5

2

č.p. 236; objekt k bydlení; p.č. 866, Rynholec

-775772

-1032225

427

5

3

č.p. 142; objekt k bydlení; p.č. 880, Rynholec

-775929

-1032171

435

5

4

č.p. 58; rodinný dům; p.č. 67, Lány

-775671

-1032953

409

5

5

č.p. 56; objekt k bydlení; p.č. 65, Lány

-775641

-1032953

409

5

6

č.p. 15; objekt k bydlení; p.č. 5, Lány

-775495

-1032955

411

5

7

č.p. 115; objekt k bydlení; p.č. 312, Stochov

-774310

-1032815

402

5

8

č.p. 88; objekt k bydlení; p.č. 290, Stochov

-774129

-1032841

403

5

9

č.p. 450; objekt k bydlení; p.č. 1212, Rynholec

-776645

-1032451

427

5

-777410

-1032088

471

5

10 č.p. 92; objekt k bydlení; p.č. 268, Rynholec

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 14 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu
a parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem.

3.5.

Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu. V tabulce č. 15 jsou uvedeny imisní
limity pro benzen, CO, NO2, SO2, částice PM10 a PM2.5.
Tabulka č. 15: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený
počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Max. počet
překročení

1 rok

5 μg.m-3

0

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 rok

40 μg.m-3

0

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3

3

maximální denní osmihodinový průměr1)

10 000 µg.m-3

0

Benzen

Oxid uhelnatý
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Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Max. počet
překročení

Částice PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

Částice PM10

1 rok

40 μg.m-3

0

Částice PM2.5

1 rok

20 μg.m-3

0

Poznámka:
1

) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest
první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne
a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin.
V tabulce č. 16 jsou uvedeny imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Tabulka č. 16: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1.10. - 31.3.)

20 µg.m-3

1 kalendářní rok

30 µg.m-3

Poznámka:
1

) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v
jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
V příloze č. 1 k zákonu je uveden také imisní limit pro celkový obsah benzo(a)pyrenu
v částicích PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m3.

3.6.

Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě

V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
je uvedeno: ůPři hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních
map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI).
Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací
pro jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého
hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen
v městských lokalitách uvede a přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným
reprezentativním měřením ze stanic státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území.“
Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací
pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2014 – 2018). Na
následujících obrázcích (obrázky č. 8 až 17, v měřítku 1:5 000) jsou znázorněny pětileté
průměry imisních koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky za roky 2014 – 2018 (území
posuzované v rozptylové studii je zakresleno červenou barvou).
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Obrázek č. 8: Pětiletá průměrná imisní koncentrace BaP ng/m3

Obrázek č. 9: Pětiletá průměrná imisní koncentrace benzenu µg/m3
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Obrázek č. 10: Pětiletá průměrná imisní koncentrace NO2 µg/m3

Obrázek č. 11: Pětiletá průměrná imisní koncentrace PM10 µg/m3
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Obrázek č. 12: Průměr 36.nejvyšší hodnoty 24-hodinové koncentrace PM10 µg/m3

Obrázek č. 13: Pětiletá průměrná imisní koncentrace PM2.5 µg/m3
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Obrázek č. 14: Průměr 4.nejvyšší hodnoty 24-hodinové koncentrace SO2 µg/m3

Obrázek č. 15: Pětiletá průměrná imisní koncentrace SO2 µg/m3
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Obrázek č. 16: Pětiletá zimní průměrná imisní koncentrace SO2 µg/m3

Obrázek č. 17: Pětiletá průměrná imisní koncentrace NOx µg/m3
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V posuzovaných výpočtových bodech (výpočtové body 1 až 10) byly stanoveny hodnoty
uvedené v tabulce č. 17.
Tabulka č. 17: Imisní koncentrace za roky 2014 – 2018 (www. chmi.cz)
BaP

benzen

NO2

PM10

rok [ng/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3] 36 MV[µg/m3]

1, 2 a 3

1,3

0,9

10,5

22,5

41,8

4, 5 a 6

0,7

0,9

10,1

19,9

37,5

7, 8

1,4

0,9

10,9

22,8

42,2

9, 10

1,3

0,9

10,0

22,7

42,2

PM2.5

NOx

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

rok [µg/m3]

1, 2 a 3

16,3

13,2

4,5

5,2

13,2

4, 5 a 6

15,0

12,6

4,5

5,2

12,6

7, 8

16,4

13,8

4,5

5,3

13,8

9, 10

16,3

12,3

4,5

5,2

12,3

Výpočtové
body

Výpočtové
body

SO2
zima [µg/m3] 4 MV[µg/m3]

V posuzované oblasti nebyl, s výjimkou benzo(a)pyrenu, překročen imisní limit dle § 11
odst. 5 zákona. Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3.
Imisní pozadí není nikde v území posuzovaném v rozptylové studii pravidelně
monitorováno. Měření imisních koncentrací přímo v posuzované lokalitě se neprovádí.
Nejbližší monitorovací stanice se nachází v Kladně (stanice Kladno – střed města a Kladno
- Švermov), ve vzdálenosti cca 12 km od záměru posuzovaného rozptylovou studií.
Vzhledem k umístění, charakteristice a reprezentativnosti (0,5 – 4 km) obou stanic je
zřejmé, že stanice nelze pro oblast hodnocenou v rozptylové studii použít.
Pro zájmovou oblast byly použity hodnoty stávajících ročních imisních koncentrací
znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km.
Poznámka: Uvedené 36.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace PM10 a
4.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace SO2 nelze jednoduše přičíst
k hodnotám maximálních denních příspěvků imisních koncentrací PM10 a SO2
vypočtených v rozptylové studii.
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4.

Výsledky rozptylové studie

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, denních a průměrných ročních) posuzovaných znečišťujících
látek v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 10 výpočtových bodech mimo síť.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro
všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po
úhlových krocích 1°.
V následujících tabulkách (tabulka č. 18 a 19) jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků
maximálních hodinových (ch), denních (cd) a průměrných ročních (cr) imisních koncentrací
BaP, benzenu, CO, NO2, NOx, SO2, částic PM10 a PM2.5 ve vybraných výpočtových
bodech reprezentujících nejbližší obytné objekty.
U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou v tabulkách č. 18 a 19 uvedeny
rovněž povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou
tato maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty
koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability
nejčetnější. Ve všech výpočtových bodech tato maxima dosahována při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí (třídy stability I, II) a slabého větru (třídní
rychlost větru 1,7 m/s). Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace
několikanásobně nižší než při inverzích. Proto jsou pro posouzení vhodnější příspěvky
k průměrným ročním imisním koncentracím, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
V tabulkách č. 18 a 19 jsou uvedeny také celkové hodnoty ročních imisních koncentrací
cr-v (součet vypočteného příspěvku a imisního pozadí) v bodech mimo výpočtovou síť.
Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti
referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry
spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky
č. 18 až 29 v měřítku 1: 30 000).
Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících
látek ve všech výpočtových a referenčních bodech v síti při různých povětrnostních
podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání
u zpracovatele rozptylové studie.
Vysvětlivky k tabulkám č.18 a 19:
ch

příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 (SO2) ve výpočtovém
bodě mimo síť

cd

příspěvek k maximální denní imisní koncentraci PM10 (SO2) ve výpočtovém bodě
mimo síť

v

rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována

S

třída stability, při které jsou tato maxima dosahována

cr

příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém
bodě mimo síť

cr-v

výsledné hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek ve
výpočtových bodech mimo síť (příspěvek záměru + imisní pozadí).
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Tabulka č. 18: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací BaP, benzenu, NOx, částic PM10 a PM2.5 a celková imisní koncentrace
v bodech mimo síť
BaP
Bod

Benzen

PM10

cr
[ng/m3]

cr-v
[ng/m3]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

cd
v
3
[µg/m ] [m/s]

1

0,00212

1,3021

0,0219

0,922

4,07

2

0,00176

1,3018

0,0182

0,918

3

0,00091

1,3009

0,0095

4

0,00082

0,7008

5

0,00082

6

PM2.5

NOx

S

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

1,7

I

0,319

22,819

0,100

16,400

0,329

13,529

3,89

1,7

I

0,253

22,753

0,080

16,380

0,252

13,452

0,909

2,40

1,7

I

0,112

22,612

0,036

16,336

0,135

13,335

0,0084

0,908

1,71

1,7

I

0,086

19,986

0,028

15,028

0,096

12,696

0,7008

0,0085

0,908

1,67

1,7

I

0,085

19,985

0,028

15,028

0,096

12,696

0,00086

0,7009

0,0089

0,909

1,56

1,7

I

0,087

19,987

0,029

15,029

0,100

12,700

7

0,00342

1,4034

0,0375

0,937

1,55

1,7

I

0,219

23,019

0,077

16,477

0,293

14,093

8

0,00307

1,4031

0,0337

0,934

1,57

1,7

I

0,197

22,997

0,069

16,469

0,264

14,064

9

0,00219

1,3022

0,0238

0,924

2,19

1,7

I

0,157

22,857

0,054

16,354

0,207

12,507

10

0,00235

1,3024

0,0259

0,926

0,55

1,7

I

0,143

22,843

0,051

16,351

0,197

12,497

Limit

1

1

5

5

50

-

-

40

40

20

20

30

30
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Tabulka č. 19: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací CO, NO2, SO2 a celková imisní koncentrace v bodech mimo síť
CO
Bod

NO2

SO2

c8h
[µg/m3]

v
[m/s]

S

ch
[µg/m3]

v
[m/s]

S

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

ch
[µg/m3]

v
S
[m/s]

cd
v
S
[µg/m3] [m/s]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

1

92,5

1,7

I

35,19

1,7

I

0,041

10,541

0,0277

1,7

I

0,0100

1,7

I

0,00079

4,5008

2

76,2

1,7

I

24,61

1,7

I

0,032

10,532

0,0267

1,7

I

0,0096

1,7

I

0,00064

4,5006

3

64,2

1,7

I

34,33

1,7

I

0,018

10,518

0,0167

1,7

I

0,0060

1,7

I

0,00032

4,5003

4

25,9

1,7

I

3,25

1,7

II

0,015

10,115

0,0127

1,7

I

0,0046

1,7

I

0,00027

4,5003

5

25,4

1,7

I

3,26

1,7

II

0,015

10,115

0,0125

1,7

I

0,0045

1,7

I

0,00027

4,5003

6

26,6

1,7

I

3,71

1,7

II

0,015

10,115

0,0120

1,7

I

0,0043

1,7

I

0,00028

4,5003

7

26,5

1,7

I

1,65

1,7

II

0,059

10,959

0,0203

1,7

I

0,0073

1,7

I

0,00103

4,5010

8

27,1

1,7

I

1,78

1,7

I

0,053

10,953

0,0205

1,7

I

0,0074

1,7

I

0,00092

4,5009

9

35,6

1,7

I

8,28

1,7

I

0,038

10,038

0,0239

1,7

I

0,0087

1,7

I

0,00067

4,5007

10

10,3

1,7

I

2,36

1,7

I

0,040

10,040

0,0080

1,7

I

0,0029

1,7

I

0,00070

4,5007

Limit

10 000

-

-

200

-

-

40

40

350

-

-

125

-

-

20

20

Strana 34 (celkem 49)

Rozptylová studie

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro
malé a střední podnikatelské subjekty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázek č. 18: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP ng/m3
Imisní limit: 1 ng/m3

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů
byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,01 ng/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu od 0 do 0,003 ng/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
benzo(a)pyrenu pohybují od 0,001082 do 0,00342 ng/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP od 0,7 do 1,4 ng/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu pohybuje
od 0,7021 do 1,4024 ng/m3.
Roční imisní limit pro benzo(a)pyrenu je v posuzované lokalitě v současné době
překročen.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m3 a
hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu označit za zanedbatelné.
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Obrázek č. 19: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
µg/m3
Imisní limit: 5 µg/m3

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních
bodů byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,1 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,03 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
benzenu pohybují mezi hodnotami 0,0084 až 0,0375 µg/m3.
V zájmové oblasti lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci benzenu
okolo hodnoty 0,9 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzenu pohybuje
v rozmezí hodnot od 0,908 do 0,937 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 5 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzenu označit za zanedbatelné.
Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani po realizaci hodnoceného záměru.
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Obrázek č. 20: Příspěvky k maximálním osmihodinovým imisním koncentracím
CO [µg/m3]
Imisní limit pro CO (maximální denní osmihodinový průměr): 10 000 µg/m3.

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky maximálních osmihodinových imisních koncentrací CO v síti
referenčních bodů, ve výšce 1,5 m nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka),
byly vypočteny v blízkosti bodových zdrojů, kde dosahují hodnoty 120 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny maximálních
osmihodinových imisních koncentrací CO od 0 do 80 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních osmihodinových imisních
koncentrací CO pohybují mezi hodnotami 10,3 až 90,5 µg/m3.
K vypočteným hodnotám je třeba poznamenat, že v rozptylové studii byl uvažován
nejhorší možný stav - souběžný provoz záložního zdroje a čerpadla.
Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní
situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat
s hodnotami maximálních příspěvků imisních koncentrací CO vypočtených v rozptylové
studii.
Na základě dostupných informací a vzhledem k vypočteným hodnotám maximálních
osmihodinových imisních koncentrací CO lze předpokládat, že imisní limit pro CO nebude
po realizaci posuzovaného záměru překračován.

Strana 37 (celkem 49)

Rozptylová studie

Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro
malé a střední podnikatelské subjekty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázek č. 21: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,2 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,04 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 pohybují mezi hodnotami 0,015 až 0,059 µg/m3.
V oblasti posuzovaných výpočtových bodů lze očekávat pozaďovou průměrnou roční
imisní koncentraci NO2 od 10,0 do 10,9 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí
hodnot 10,038 – 10,959 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 40 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani po realizaci hodnoceného záměru.
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Obrázek č. 22: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
µg/m3
Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v blízkosti bodových zdrojů emisí, kde dosahují hodnoty 30 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 30 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO2
koncentrací pohybují mezi hodnotami 1,65 až 35,19 µg/m3.
K vypočteným hodnotám je třeba poznamenat, že v rozptylové studii byl uvažován
nejhorší možný stav - souběžný provoz záložního zdroje a čerpadla.
Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní
situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat
s hodnotami maximálních hodinových příspěvků imisních koncentrací NO2 vypočtených
v rozptylové studii.
Na základě dostupných informací a vzhledem k vypočteným hodnotám maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 lze předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2
není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani po
realizaci hodnoceného záměru.
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Obrázek č. 23: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NOx µg/m3
Imisní limit: 30 µg/m3 (pro ochranu ekosystémů a vegetace)

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NOx v síti referenčních bodů
byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,8 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NOx od 0 do 0,3 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NOx pohybují mezi hodnotami 0,096 až 0,329 µg/m3.
V oblasti posuzovaných výpočtových bodů lze očekávat pozaďovou průměrnou roční
imisní koncentraci NOx od 12,3 do 13,8 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NOx pohybuje v rozmezí
hodnot 12,497 – 14,093 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu (pro ochranu
ekosystémů a vegetace), který činí 30 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace
NOx označit za zanedbatelné.
Roční imisní limit pro NOx (pro ochranu ekosystémů a vegetace) není v posuzované
lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani po realizaci hodnoceného
záměru.
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Obrázek č. 24: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 µg/m3
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 2 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací částic PM10 od 0 do 0,2 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM10 pohybují v rozmezí hodnot 0,085 – 0,319 µg/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM10 od 19,9 do 22,8 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční
imisní koncentrace PM10 pohybuje od 19,985 do 23,019 µg/m3.
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do
výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části
podílí na vypočtených hodnotách.
Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci hodnoceného záměru.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové
roční imisní koncentrace PM10 označit za nevýznamné.
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Obrázek č. 25: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 µg/m3
Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok)

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 5 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k maximálním denním
imisním koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 4 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k max. denním imisním koncentracím
PM10 pohybují od 0,55 do 4,07 µg/m3.
K vypočteným hodnotám je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
Ve výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu 24-hodinové imisní
koncentrace PM10 od 37,5 do 42,2 µg/m3. Hodnoty pozaďových 36.nejvyšších
24-hodinových imisních koncentrací PM10 nelze přičíst k hodnotám příspěvků max.
denních imisních koncentrací PM10 vypočtených v rozptylové studii.
Na základě vypočtených hodnot příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím a
pozaďových hodnot lze předpokládat, že denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3, max.
povolený počet překročení: 35krát za rok) nebude po realizaci hodnoceného záměru
překračován.
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Obrázek č. 26: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 µg/m3
Imisní limit: 20 µg/m3

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních
bodů byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,5 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací PM2.5 od 0 do 0,1 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM2.5 pohybují v rozmezí hodnot 0,028 – 0,1 µg/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou roční imisní koncentraci
PM2.5 od 15,0 do 16,4 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 15,1 – 16,451 µg/m3.
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že
do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné
části podílí na vypočtených hodnotách.
Roční imisní limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci hodnoceného záměru.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové
roční imisní koncentrace PM2.5 označit za zanedbatelné.
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Obrázek č. 27: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím SO2
µg/m3
Imisní limit: 350 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 24krát za rok)

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací SO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,05 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací SO2 od 0 do 0,025 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních SO2
koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,0080 až 0,0277 µg/m3.
Na základě vypočtených hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací
SO2 a dostupných informací o imisním pozadí, lze předpokládat, že hodinový imisní limit
pro SO2 s maximálním povoleným počtem překročení 24krát za rok nebude
v posuzovaných výpočtových bodech, po realizaci předkládaného záměru, překračován.
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Obrázek č. 28: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím SO2 µg/m3
Imisní limit: 125 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 3krát za rok)

1: 30 000
Nejvyšší hodnoty příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím SO2 byly
vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,016 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k maximálním denním
imisním koncentracím SO2 pohybují od 0 do 0,01 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k maximálním denním imisním
koncentracím SO2 pohybují od 0,0029 do 0,010 µg/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 4.nejvyšší hodnotu denní
imisní koncentrace SO2 v rozmezí hodnot 14,9 – 15,0 µg/m3.
Hodnoty pozaďových 4.nejvyšších denních imisních koncentrací SO2 nelze přičíst
k hodnotám příspěvků maximálních denních imisních koncentrací SO2 vypočtených
v rozptylové studii.
Na základě vypočtených hodnot příspěvků maximálních denních imisních koncentrací SO2
a dostupných informací o imisním pozadí, lze předpokládat, že denní imisní limit pro SO2 s
maximálním povoleným počtem překročení 4krát za rok nebude v posuzovaných
výpočtových bodech, po realizaci předkládaného záměru, překračován.
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Obrázek č. 29: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím SO2 µg/m3
Imisní limit: 20 µg/m3 (pro ochranu ekosystémů a vegetace)

1: 30 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací SO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny na ploše záměru, kde dosahují hodnoty 0,004 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací SO2 od 0 do 0,001 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
SO2 pohybují mezi hodnotami 0,00027 až 0,00103 µg/m3.
V oblasti posuzovaných výpočtových bodů lze očekávat pozaďovou průměrnou roční
imisní koncentraci SO2 okolo hodnoty 4,5 µg/m3, pro zimní období (od 1.10 do 31.3.) se
pohybuje od 5,2 do 5,3 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace SO2 pohybuje v rozmezí
hodnot 4,5003 – 4,5010 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu (pro ochranu
ekosystémů a vegetace), který činí 20 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace
SO2 označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro SO2 (pro ochranu ekosystémů a vegetace) není v posuzované
lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani po realizaci hodnoceného
záměru.
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Nejistoty
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých
dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků
rozptylové studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum,
které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře
nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající
beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti
a vanoucí přímo na výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima
dosahována při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I) a
slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s). Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou
pouze teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku nastat a nelze je sčítat
s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim. Příspěvky k průměrným ročním imisním
koncentracím již respektují četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz
větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který
vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti,
což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních
koncentrací.

5.

Kompenzační opatření

Dle zákona, § 11, odst. 5 platí:
(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2
k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b)
došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů
s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné
stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném
uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou
znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“).
Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro
danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit
v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního
zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty
stanovené prováděcím právním předpisem.
Požární čerpadlo o jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude pravděpodobně zařazeno
mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.2. (Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW
včetně) - není označen sloupec B.
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Ostatní stacionární zdroje (dieselagregát, plynové spotřebiče) budou zřejmě zařazeny mezi
zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu (viz výše v textu).
V rámci záměru není navrhována stavba pozemní komunikace v zastavěném území obce o
předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v
návrhovém období nejméně 10 let.
Kompenzační opatření pro posuzovaný záměr nejsou vyžadována.

6.

Závěrečné hodnocení

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro vyhodnocení vlivu stavby na životní
prostředí pro záměr „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a
střední podnikatelské subjekty“.
V rozptylové studii byly dle požadavků objednavatele hodnoceny následující znečišťující
látky: benzo(a)pyren, benzen, NOx a NO2, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, PM10 a PM2.5.
Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné
lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace
záměru, s výjimkou ročního imisního limitu pro BaP, který je v předmětné lokalitě
v současné době překračován, stejně jako na území značné části České republiky.
Ke stanovení pozaďové imisní koncentrace benzo(a)pyrenu byly použity pětileté průměry
převzaté z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km z
internetových stránek Českého hydrometeorologického ústavu.
V posuzovaných výpočtových bodech je uváděna hodnota průměrné roční imisní
koncentrace BaP ve výši 1,3 ng/m3 (výpočtové body 1, 2, 3, 9 a 10) 0,7 ng/m3 (výpočtové
body 3, 4 a 5) a 1,4 ng/m3 (výpočtové body 7 a 8).
Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m3. V případě BaP je třeba vzít
v úvahu, že odhad polí ročních imisních koncentrací BaP je, vzhledem k nedostatečné
hustotě měření, ve srovnání s ostatními znečišťujícími látkami zatížen největší nejistotou.
Příspěvek hodnoceného záměru k průměrným ročním imisním koncentracím BaP se
v posuzovaných výpočtových bodech mimo sít pohybuje od 0,00082 do 0,00342 ng/m3, tj.
od 0,08 do 0,34 % ze stanoveného imisního limitu.
Příspěvky vyvolané provozem záměru lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a
hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace BaP označit za nevýznamné.

7.

Seznam použitých podkladů

Podklady předané zadavatelem rozptylové studie:
1) Koordinační situační výkres (04/2020, Ing. Jan Čepický).
2) Kapacity posuzovaného záměru a rozdělení dopravy vyvolané záměrem na silnici
II/606 (13.5.2020, Ing. Jan Čepický).
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Podklady zpracovatele rozptylové studie:
 Mapové podklady.
 Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Rynholec ze dne 12.5.2020 pro období
výpočtu: 1.1.2010 – 31.12.2019, zpracovatel: ČHMÚ Praha, Oddělení modelování
a expertíz, Úsek kvality ovzduší.
 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO).
 Legislativa a literatura (viz níže).
Legislativa a literatura
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.
 Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném
znění.
 Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, a
popis případů jejich použití, v platném znění.
 Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8.
 Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Věstník MŽP, očník XXVIII, duben 2018, částka 2.
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1 Ú vod
Obsahem této technické zprávy je hodnocení navrhovaného
umístění skladové haly včetně související dopravy v katastru obce
Rynholec z hlediska akustického klima, tvořeného okolním navazujícím
prostorem. To vše na základě obdržených vstupních podkladových údajů
předaných zadavatelem.

Jako podkladu bylo použito:
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- záměr řešení
- situační umístění objektu v terénu
- zadavatelem zadaných dílčích provozních a technických hodnot
- přehled zjištěných parametrů o provozu a dopravě

2 Charakteristika
Posuzovaný areál je severně od komunikace 606/ II mezi obcemi Rynholec
a Stochov – Slovanka.
Předmětem posouzení je provoz tohoto areálu, jenž tvoří především skladování a
související doprava. Převládající zdrojem hluku je dopravní zásobování areálu, které
používá komunikaci č. 606 (Karlovarská) s napojením na dálnici D 6 a další směry
např. Kladno a Beroun.
Dopravní hluk je zpracován ve dvou krocích:
doprava na komunikaci veřejné a doprava na komunikaci v areálu.
Provozní doba je celodenní.
Z hlediska provozního hluku z prostoru areálu je nejbližší obytná zástavba jižním
směrem v obci Vašírov a to ve vzdálenosti 350 m.
Hygienické požadavky

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, stanoví hygienické limity hladin hluku LAeq,T
součtem hladiny akustického tlaku A a korekcemi dle místních podmínek
a denní doby, vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A.
Chráněný venkovní prostor staveb staveb
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LAeq,T = 50 dB

-

základní hladina

Korekce na denní dobu

K = 0

Korekce na noční dobu

K = - 10

Korekce na místní komunikaci II. tř. K = + 10
Korekce na průmyslový hluk včetně související dopravy K = 0
Korekce na starou hlukovou zátěž

K = + 20

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době
LAeq,8h = 50 dB
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v noční době
LAeq,1h = 40 dB
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době
LAeq,16h = 70 dB
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v noční době
LAeq,8h = 60 dB

3 Výpočtové hodnocení
Provoz areálové komunikace
Vstupní parametry dopravy – předpoklad
denní doba
noční doba

OA
212
OA

NA
122
NA

66

24

Doprava areálová - korigovaná (příjezd + odjezd)
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denní doba
noční doba

OA
424
OA

NA
244
NA

132

48

Chráněný venkovní prostor staveb
Podkladem pro zpracování akustické studie byla intenzita dopravy,
zadaná do programového zpracování „ HLUK +11-5“ samostatně
pro denní a noční dobu.
Denní doba – LAeq8h,

Noční doba – LAeq1h

Výška posuzovaného bodu 6 m, terén pohltivý
Komunikace je okružního charakteru, tedy s maximálním využitím
celkové její délky a zahrnující oba směry.
Pro posouzení je zvoleno 50 % z celkových průjezdů pro danou denní dobu,
tedy 8 hodin ve dne a 1 hodinu v noci, zahrnující i vlastní provoz haly a parking.

Posuzované body: 2 m před fasádou
bod 1 RD č.p. 58
bod

2 RD č.p. 65

Přílohy č. 1 a 2

Provoz na veřejné komunikaci
Příjezdová komunikace č. 606 je napojena na dálnici D 6
jednak přes Stochov ( 606 / II), jednak přes Rynholec ( 606 / II ).
Pro posouzení byla zvolena varianta rozdělení 50 % intenzity na oba směry.
Chráněný venkovní prostor staveb
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Podkladem pro zpracování akustické studie byla intenzita dopravy,
zadaná do programového zpracování „ HLUK +11-5“ samostatně
pro denní a noční dobu.
Denní doba – LAeq,16h,

Noční doba – LAeq,8h

Výška posuzovaného bodu 3 m, terén odrazivý

Graficky a výpočtově je zvolena varianta přes Stochov – Slovanka
č. 606 / II, Stochov, Lány ( oba směry č. 236 / II ) a Kladno č. 606 / II.
Opačný směr (Rynholec) představuje táž komunikace č. 606 (1-0378)
Posuzované body:
bod 1 236 / II - Na Slovance č.p. 100
bod 2 606 / II - Karlovarská č.p. 114
bod 3 606 / II - Karlovarská č.p. 757
bod 4 236 / II - Zámecká

č.p. 15

Vstupní parametry pro posouzení intenzity r. 2016 + návrh 2020
Současně z podkladů ŘSD byla posouzena intenzita v roce 2000
pro možnost uplatnění staré hlukové zátěže.

Přílohy 3, 4 a 5, 6

Rekapitulace celkové intenzity dopravy

OV

NV

den
noc
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1

komunikace 236 / II

2

3

4

sč. úsek 1 - 2990

intenzita dopravy r. 2000

Σ 4234

intenzita dopravy r. 2016

Σ 5073

intenzita dopravy r. 2020

Σ 125

3471
211
3978
302
65
16

504
52
718
75
40
4

komunikace 606 / II sč. úsek 1 - 0378
intenzita dopravy r. 2000

Σ 5668

intenzita dopravy r. 2016

Σ 5062

intenzita dopravy r. 2020

Σ 424

4525 731
337 75
4040 653
301 67
212 122
66
24

komunikace 606 / II sč. úsek 1 - 0377
intenzita dopravy r. 2000

Σ 6455

intenzita dopravy r. 2016

Σ 6579

intenzita dopravy r. 2020

Σ 227

komunikace 236 / II

5237 760
382 76
5421 701
388 69
111
62
38 16

sč. úsek 1 - 2987

intenzita dopravy r. 2000

Σ 3323

intenzita dopravy r. 2016

Σ 3574

intenzita dopravy r. 2020

Σ

72

2624
198
2938
212
36
12

455
46
475
49
20
4

Poznámka:
U všech komunikací r. 2016 je intenzita navýšena o koeficient
nárůstu dopravy pro r. 2020 ( 1,12 pro OV a 1,01 pro NV )

Rekapitulace výsledných hladin hluku
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Průmyslový hluk
místo

LAeq ,1h dB Limity dB
noc
den
noc

LAeq ,8h dB
den

Bod 1 č.p.58

28,5

30,9

50

40

Bod 2 č.p. 65

28,1

30,5

50

40

Rekapitulace výsledných hladin hluku
Dopravní hluk na veřejných komunikacích
Základní limity pro komunikace II. třídy bez korekce
s korekcí na SHZ
50 dB
70 dB

40 dB
60 dB

LAeq16h LAeq8h
dB
dB
místo

den

noc
2000

50 dB
70 dB

40 dB
60 dB

LAeq16h
dB

LAeq8h
dB

Rozdíl
hladin

noc

den / noc

den

2016 + 20

dL + dB

1

61,9

54,0

63,3

55,8

1,4 / 1,8

2

62,9

55,4

63,5

56,3

0,6 / 0,9

3

61,5

54,2

62,4

55,3

0,9 / 1,1

4

61,1

53,9

61,9

54,5

0,8 / 0,6

4 Vyhodnocení
Pro uvedený a zadaný rozsah provozních hodnot nevytváří samotný
provozní areál včetně související dopravy na pozemku areálu nadlimitní
hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby.
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Pro dopravu na veřejných komunikací dochází k nárůstu hladin hluku.
Ve vztahu k dopravě z r. 2000 vytváří doprava z r. 2016 + doprava areálová
navýšení hlučnosti u všech posuzovaných komunikací ( 606 a 236 ) a ve všech
tomu odpovídajících bodech ( 1 – 4 ) nárůst v rozsahu 0,6 – 1,8 dB.
Dle stanovení NV, když nedochází k navýšení hodnoty SHZ o více než 2 dB
o proti hodnotám zjištěným k rozhodnému datu, stanoví se hygienický limit
součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí pro starou
hlukovou zátěž (+ 20) dle tab. 1 části A přílohy č. 3 NV.
U opačné strany (směr Rynholec a Nové Strašecí) je situace obdobná
( táž komunikace 606 / II 1-0378).

5 Závěr
Programové zpracování šíření hluku ve venkovním prostoru vzhledem
k navrhovanému zadání skladovacího areálu a pro daný rozsah provozních
hodnot, vykazuje splnění požadavků limitních hladin hluku dle požadavků
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s ohledem na hygienické limity hluku
pro denní i noční dobu.
V případě jakýchkoliv změn na zařízení, jeho rozsahu či změn
v situačním uspořádání je nutné přehodnotit výpočetní posouzení.
---

Přílohy: hluková mapa 1, 2 - průmyslový hluk
hluková mapa 3, 4 - dopravní hluk 2000
hluková mapa 5, 6 - dopravní hluk 2016 + 20
zadávací a výstupní parametry

den, noc
den, noc
den, noc

3.

ORIENTAČNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ A RADONOVÝ PRŮZKUM – dvě části:


Orientační posouzení základové spáry pro stavbu, zaměření radioaktivity a průzkumu
radonového rizika na bývalé haldě dolu Čs. armády v obci Rynholec na p.č. 865/11, k.ú.
Rynholec, zpracoval Ing. Petr Kotlovský, PRŮZKUM s.r.o. Příbram, XII/2019



Orientační posouzení radiační zátěže Rynholec – parcela č. 865/11 zpracoval Mgr. Ján
Krištiak, XII/2019

4.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES; zpracoval Ing. arch. Korčák Lubomír, IV/2020

5.

STANOVISKO KÚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE - Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu záměru „Výstavba
na pozemku parcelní číslo 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“ na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, č.j. 105618/2020/KUSK ze dne 29.7.2020

Praha:

29. 7. 2020

MISOT, s. r. o.

Číslo jednací:

105618/2020/KUSK

Pařížská 1524/5

Spisová značka: SZ_105618/2020/KUSK
Vyřizuje:

Bc. Jitka Bošková / l. 944

Značka:

OŽP/JB

415 01 Teplice

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu záměru
„Výstavba na pozemku parcelní číslo 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední
podnikatelské subjekty“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“), obdržel dne 27. 7. 2020 Vaši žádost o stanovisko k záměru „Výstavba na
pozemku parcelní číslo 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské
subjekty“ z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Záměr je
lokalizován na pozemku parc. č. 865/11 v k. ú. Rynholec (obec Rynholec, okres Rakovník).
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními,
které spadají do kompetence Krajského úřadu.
Odůvodnění:
Podle předložené žádosti řeší předkládaný záměr výstavbu areálu, který sestává z
administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro
obchod, výrobu a komerci obecně. Záměr se nachází v prostoru sanované výsypky – haldy
(odvalu), v poddolovaném území. Představuje výstavbu haly s prostorem pro administrativu
a vyžaduje dopravní obslužnost (komunikaci, vjezdy, parkovací plochy, rampy, chodník) a
napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektrická energie). Pro vizuální dojem
budou vysazeny nové vegetační prvky. Zastavěné plochy budou zaujímat celkem 27 086,4
m2, zpevněné plochy celkem 26 822,9 m2 a zeleň celkem 24 126,7 m2. Předmětem záměru je
účelová stavba určená pro tzv. e-commerce služby zákazníkům. Užití nových technologií
v oblasti e-commerce vyžaduje specifický typ stavby, konkrétně halu s max. výškou 21 m.
Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 944

fax: 257 280 203 boskova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Posuzovaný průmyslový areál se nachází v severovýchodní okrajové části obce Rynholec, v
zastavěném území s funkčním využitím jako plochy výroby, skladů a služeb.
Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v širším okolí záměru evropsky
významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí
[nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0213029 Kalspot s předměty
ochrany evropsky významným druhem čolkem velkým (Triturus cristatus) – je vzdáleno
vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 6,1 km východním směrem]. Dále také vzhledem
k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (s rozsahem očekávaných rušivých vlivů
z výstavby i provozu převážně lokálně omezeným na vlastní areál záměru a jeho přilehlé
okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany,
nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského
úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše
uvedeného výroku.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
v z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a
krajiny
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6.

Příloha H - VYJÁDŘENÍ MĚÚ RAKOVNÍK K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE spis.zn. Výst./25500/2020/Št ze dne 9.7.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
Odbor výstavby a investic
oddělení - úřad územního plánování
a regionálního rozvoje

____________________________________________________________________________________
PID:

MURAX00U5647

MURAX00U5647
SPIS. ZN.:
Výst./25500/2020/Št
Č.J.:
MURA/30665/2020
VYŘIZUJE:
Bc. František Štiller
TEL.:
313 259 224
E-MAIL:
fstiller@murako.cz
DATUM:
9. 7. 2020
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku Výst./25500/2020/Št.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic, Oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území, kterou
dne 9. 6. 2020 podal
Ing. arch. Lubomír Korčák, IČO 72114606, U Trojice č.p. 2094/3, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4
(dále jen "žadatel"), ve věci
Výstavba na pozemku č. 865/11 k. ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty
na pozemku parc. č. 865/11 v katastrálním území Rynholec, poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) a b)
stavebního zákona tyto informace:
Dle platné územně plánovací dokumentace - Územního plánu obce Rynholec, ve znění Změny č. 3 se
pozemek nachází v zastavěném území v ploše „Plochy výroby, skladů a služeb“, v lokalitě č. 28, která
je územním plánem navržena ke komplexní přestavbě stávající průmyslové zóny na moderní areál
výroby, skladů a komerčních služeb. Pro jednotlivé nové objekty je závazné, že před zahájením výstavby
musí být pro celý areál vypracována studie.
Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 350/2012 Sb.) stanovila povinnost v případě
podmínění rozhodování o změnách v území územní studií, stanovit v územním plánu rovněž podmínky
pro její pořízení a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (dále jen
„ÚPČ“) (§ 43 odst. 2 SZ). Marným uplynutím této stanovené lhůty omezení změn v území zaniká. V
tomto případě, kdy v územním plánu není stanovena konkrétní lhůta pro vložení dat o územní studii do
ÚPČ, platí přechodná ustanovení, ze kterých vyplývá: „pokud není v územně plánovací dokumentaci
stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, pozbývá platnost
úkolu „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako
podmínka pro rozhodování“ uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ (čl. II odst. 5
zákona č. 350/2012 Sb.), tzn. „blokování“ území skončilo 1. 1. 2017.

Č.j. MURA/30665/2020
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Regulativy pro výrobní objekty:
Výrobní objekty jsou navrženy v lokalitách č. 28 a č. 29.
Na výrobních plochách musí být situovány pouze provozy neohrožující životní prostředí; vyloučen je
strojírenský průmysl, papírenský průmysl, hutě a výroba celulózy. Jednotlivé objekty musí být
prostoupeny zelení a celý areál musí být nově oplocen a doplněn obvodovou zelení.
Mezi směrné požadavky patří:
Výška staveb by měla činit u průmyslových objektů maximálně 12 m (po římsu),
Koeficient využití území by měl být maximálně 0,70.
Pojem „ průmyslový objekt“ v územně plánovací dokumentaci definuje typ stavby nikoli jeho přímé
budoucí využití. Jedná se tedy o velkoprostorové objekty, většinou téměř nečleněné, vyznačující se vyšší
světlou výškou, čímž se vytváří velký celistvý volný prostor. Součástí takového průmyslového objektu
mohou být kromě výrobních, skladovacích, logistických a technických prostor také prostory
administrativní a zázemí pro zaměstnance. Z hlediska uvedeného se směrná výška vztahuje na všechny
objekty uvedeného typu, bez ohledu na to, zda budou využívány jako skladovací, montážní nebo výrobní.
Dle grafické části územního plánu se ve východní části pozemku parc. č. 865/11 v katastrálním území
Rynholec nachází hlavní plynovodní potrubí STL a pozemkem prochází radio směrový spoj. Dle územně
analytických podkladů se pozemek nachází v chráněném ložiskovém území a na poddolovaném území.
Záměrem žadatele je využití stávajícího brownfieldu pro přestavbu na areál skladovací haly
s administrativou vč. dopravní obslužnosti a napojení na inženýrské sítě. Hlavním stavebním objektem je
hala přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech 253,3 x 109,3 m a výšce 20,9 m k atice střechy.
Jelikož požadavek na maximální výšku staveb stanovený v územním plánu pro uvedenou plochu
s ohledem na výšku terénu po rekultivaci území je pouze směrný, nelze jeho dodržení striktně vyžadovat.
Z uvedeného důvodu orgán územního plánování konstatuje, že navrhovaný záměr není v rozporu
s územně plánovací dokumentací. K uvedenému dále sděluje, že záměr žadatele byl podpořen také
vyjádřením obce Rynholec, která se záměrem souhlasí.
Poučení:
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který
ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě
provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.
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