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Seznam použitých zkratek:
AIM

automatizovaný imisní monitoring

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

česká státní norma

DOSS

dotčené orgány státní správy

DÚR i DUR

dokumentace pro územní řízení

DÚSC

dotčené úřad samosprávného celku

EVL

evropsky významná lokalita systému natura 2000

HEIS VÚV

Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

KN

katastr nemovitostí

k.ú.

katastrální území

MěÚ

městský úřad

MČ

městská část

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NPP

národní přírodní památka

NPR

národní přírodní rezervace

NPÚ

Národní památkový ústav

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PM10/2,5

respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10/2,5 μm)

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemek určeny k plnění funkce lesa

SDP

střední dělící pás

UAN i ÚAN

území archeologických nálezů

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPN

územní plán návrh

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VTL

vysokotlaký plynovod

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOV

zásady organizace výstavby

ZPF

zemědělský půdní fond
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Vypořádání připomínek obdržených v rámci zjišťovacího řízení
Na posuzovaný objekt bylo v září 2020 zpracováno Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. Oznámení bylo
zveřejněno v IS EIA 1. 10. 2020 a 8. 12. 2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s následujícím závěrem:
Záměr „Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín“ naplňuje dikci bodu 106 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
„Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 10 tis. m2.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění
zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízená provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Skladová areál Eurofrost CB – Postřižín“
V k.ú. Postřižín
může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení, došlých připomínek a vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci EIA dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
-

detailněji vyhodnotit zábor zemědělské půdy, ve vztahu k bonitě půd i k rozložení zastavěných a
nezastavěných ploch,
Záměr se nachází na pozemcích pouze jedné třídy ochrany ZPF a to II. třídy. Jedná se o stupeň ochrany ZPF,
kdy tyto pozemky je možné vyjmou ze zemědělského půdního fondu pouze za předpokladu prokázání
veřejného zájmu nad zájmem ochrany půdy.
Toto je řešeno v navazujícím řízení (územní řízení) při vydávání souhlasu s odnětím ZP ze ZPF s příslušným
orgánem ochrany zemědělské půdy. Jelikož je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, musela být
již tato otázka předběžně řešena při schvalování ÚPD, který by bez souhlasu příslušného orgánu ochrany
zemědělské půdy nemohl být vydán.

-

doplnit výpočet množství srážkových vod, aby bylo možné posoudit možné způsoby hospodaření se
srážkovými vodami a jejich vliv na vodní poměry,

V areálu byl navržen odvodňovací systém, který plně vychází z požadavků hospodaření s dešťovými vodami a
je navržena v souladu s požadavky CSN 75 9010 a TNV 75 9011. podrobné údaje včetně výpočtu množství srážkových
vod, atd. jsou uvedeny v kap. B.III.2.1.
-

doplnit v rámci nakládání s vodami množství a způsob likvidace kondenzační vody z chladící technologie v
kumulaci se stávajícím provozem areálu,

Kondenzační vody budou stejně jako u stávajícího areálu vypouštěny do dešťových svodů a následně do
odvodňovacího systému. Odvodňovací systém je navržen tak, že tyto vody budou dotovat navržené vodní plochy a
mokřady a dále se budou vsakovat v rámci navrženého systému. Celkové množství kondenzačních vod bude 10 m3/den,
tj. 0,12 l/s. Toto množství se s velkou rezervou vsákne v navrženém odvodňovacím systému. Do potoka tudíž nebudou
tyto vody přímo odtékat a nedojde tak k jejich kumulaci s odtokem ze stávajícího areálu.
-

doplnit parametry navržených variant (areálová ČOV, odvádění na obecní ČOV) a podmínky, za kterých jsou
tyto způsoby realizovatelné,

Splaškové odpadní vody budu čištěny na ČOV Úžice, kapacita této ČOV je dostatečná (viz. Vyjádření v příloze
H.1.4.). Zajištění dopravy splaškových vod na ČOV lze realizovat čtyřmi technickými způsoby. Vliv jednotlivých variant
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odvádění splaškových vod na ČOV Úžice na životní prostředí je srovnatelný a nemá žádný vliv na kvalitu čištění
splaškových vod z areálu záměru. Protože v souladu s požadavky vodního zákona a souvisejících předpisů a zákonů
nelze realizovat a zprovoznit jakýkoliv obdobný, a tedy i hodnocený záměr, produkující splaškové odpadní vody, který
by neměl vyřešenu jejich likvidaci v souladu s požadavky vodního zákona a souvisejících předpisů, a protože tato
problematika bude automaticky kontrolována v rámci dalšího povolovacího procesu výstavby, není z pohledu procesu
EIA žádný důvod pro preferenci některé z uvedených variant. Není proto ani důvod pro další řešení této problematiky
v rámci procesu EIA.
-

vyhodnotit záměr vzhledem k připomínkám ohledně nároků na dodávky pitné vody,

Areál bude napojen na vodovodní řad novou vodovodní přípojkou z dálkového přivaděče Odolena Voda –
Postřižín PE DN 300 d 315. Vodovod bude rozveden přes vodovodní šachtu do obou objektů. V příloze H.1.3. je doložen
souhlas Středočeských vodáren s odběrem vody.
-

vyhodnotit vyvolanou dopravu ve vztahu ke stávající dopravní síti a ve vztahu ke kapacitním nárokům stávající
dopravní sítě,
Podmínka byla splněna zpracováním nové dopravní studie (je součástí dokumentace EIA), která zohlednila
všechny dosud známé a v budoucnu plánované záměry v území a zohlednila ve svých výpočtech vyvolanou
dopravu posuzovaného záměru na uvažované síti komunikací.
Model dopravy vychází ze stavu kalibrovaného na CSD 2016, ve výhledu zohledňuje veškeré záměry v okolí viz
tabulka 5 zprávy včetně např. STC2248 a uvedené zdroje dopravy jsou součástí přiložených kartogramů.
Z údajů uvedených v kapitole 5 vyplývá, že v roce 2040 dojde k navýšení intenzity o 26 % na silnici III/24211
s tím, že v absolutních hodnotách se jedná o cca 1500 vozidel, což kapacitní problémy nepředstavuje. Na silnici
III/0081 je nárůst pouze 2,5 %, absolutně se jedná o nárůst z 10 280 na 10 542 vozidel. Kapacitně tedy silnice
též vyhovuje. Kapacitním problémem mohou být spíš křižovatky, ale nárůst od záměru Eurofrostu je mimo
křižovatku silnic III/24211 x III/0081 relativně minimální. Zvýšení intenzit dopravy vyvolané záměrem tak
nemůže významně ovlivnit kapacitu křižovatek ani kapacitu komunikační sítě. Problematika kapacity
křižovatek a tím i komunikační sítě bude automaticky řešena v rámci projektové přípravy nově plánované
komunikace, proto není potřeba pro výhledový stav po realizaci této navrhované komunikace nyní, v rámci
hodnoceného areálu, realizovat další podrobná posouzení komunikační sítě.

-

prověřit model dopravy vzhledem k uplatněným připomínkám, ve vztahu k posuzovaným záměrům v okolí
(např. STC2248),
Podmínka byla splněna zpracováním nové dopravní studie (je součástí dokumentace EIA), která zohlednila
všechny dosud známé a v budoucnu plánované záměry v území a zohlednila ve svých výpočtech vyvolanou
dopravu posuzovaného záměru na uvažované síti komunikací.
Model dopravy vychází ze stavu kalibrovaného na CSD 2016, ve výhledu zohledňuje veškeré záměry v okolí viz
tabulka 5 zprávy včetně např. STC2248 a uvedené zdroje dopravy jsou součástí přiložených kartogramů.

-

požadujeme nejlépe v samostatné předkapitole dokumentace uvést vypořádání se závěry zjišťovacího řízení,
potažmo obdrženými vyjádřeními, s případnými odkazy na jednotlivé pasáže dokumentace.

Splněno – viz kapitola Vypořádání připomínek obdržených v rámci zjišťovacího řízení
Ke zveřejněnému oznámení záměru v průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad
následujících 15 vyjádření a stanovisek:
1.

Středočeský kraj – doručeno dne 2. 11. 2020 pod č.j. 154517/2020/KUSK,

2.

Obec Postřižín – doručeno dne 27. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152243/2020/KUSK,

3.

Obec Úžice – doručeno dne 22. 10. 2020 evidováno pod č.j. 150086/2020/KUSK,

4.

Obec Husinec – doručeno dne 2. 11. 2020 evidováno pod č.j. 154637/2020/KUSK,
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5.

Obec Chvatěruby – doručeno dne 2. 11. 2020 evidováno pod č.j. 154673/2020/KUSK,

6.

Obec Máslovice – doručeno dne 30. 10. 2020 evidováno pod č.j. 155388/2020/KUSK,

7.

Obec Mnetěš – doručeno dne 29. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152930/2020/KUSK,

8.

Obec Nelahozeves – doručeno dne 29. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152944/2020/KUSK,

9.

Obec Panenské Břežany – doručeno dne 27. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152668/2020/KUSK, Město
Veltrusy – doručeno dne 29. 10. 2020 evidováno pod č.j. 153629/2020/KUSK,

10. Obec Větrušice – doručeno dne 27. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152533/2020/KUSK, Obec
Zdiby – doručeno dne 27. 10. 2020 evidováno pod č.j. 152479/2020/KUSK,
11. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – součástí závěru zjišťovacího
řízení,
12. Městský úřad Kralupy nad Vltavou – odbor životního prostředí – doručeno dne 30. 10. 2020 pod č.j. MUKV
63911/2020 OŽP,
13. Česká inspekce životního prostředí – doručeno dne 19. 10. 2020 pod č.j. ČIŽP/41/2020/11498, Pro
Odolenu Vodu z.s. – doručeno dne 29. 10. 2020 evidováno pod č.j. 153370/2020/KUSK,
14. Spolek za životní prostředí Úžic u Kralup z.s. – doručeno den 3. 11. 2020 evidováno pod č.j.
155106/2020/KUSK,
15. Hlasy Kozomína z.s. – doručeno dne 1. 11. 2020 evidováno pod č.j. 154374/2020/KUSK.

V následujícím textu jsou podrobněji komentovány ty připomínky, jejichž splnění významným
způsobem ovlivňuje životní prostředí v lokalitě a zároveň zasáhly do definitivního řešení celého
záměru. Nejsou podrobněji komentovány připomínky problematik, které nelze vyřešit v procesu
EIA, a které jsou automaticky v dostatečném rozsahu řešeny v následujícím procesu povolování
výstavby (např. problematika majetkoprávních vztahů apod.).
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Česká inspekce životního prostředí – Zahájení zjišťovacího řízení, vydáno 19. 10. 2020

Vyjádření neobsahuje požadavky na dopracování vyhodnocení v Dokumentaci EIA, či opatření pro navazující řízení nad
rámec požadavků právních předpisů.

Podrobné bilanční výpočty srážkových vod a vsakování, včetně posouzení RN ve stávajícím areálu firmy
Eurofrost jsou uvedeny v kapitole B.II.2.1. Dokumentace EIA.
Bilance splaškových vod a jejich likvidace je uvedena v kapitole B.III.2.3. Dokumentace EIA.
K ČOV lze konstatovat následující: Splaškové odpadní vody budu čištěny na ČOV Úžice, kapacita této ČOV je
dostatečná (viz. Vyjádření v příloze H.1.4.). S výstavbou samostatné ČOV se proto již neuvažuje.

Vyjádření neobsahuje požadavky na dopracování vyhodnocení v Dokumentaci EIA, či
opatření pro navazující řízení nad rámec požadavků právních předpisů.

Zásahy do břehových a na ně navazujících keřových porostů Dolnopostřižínského potoka nebudou
realizovány. Tento požadavek je vložen do podmínek pro realizaci záměru.
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Město Veltrusy – vydáno 27. 10. 2020

Záměr je umístěn na pozemky II. třídy ochrany zemědělské půdy. Tyto pozemky je možné odnímat pouze za
předpokladu převažujícího veřejného zájmu nad zájmy ochrany půdy. Záměr je v souladu s územně
plánovací dokumentací, ke které se mimo jiné vyjadřuje i příslušný orgán ochrany ZPF a ten, pokud by
vyslovil nesouhlas nemohl by být územní plán schválen.
Město Veltrusy má pravdu v citaci odůvodnění, že na odnětí ZP není právní nárok. Vyslovení souhlasu
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je i v tomto případě předmětem navazujícího řízení (územní) a je plně
v pravomoci příslušného orgánu ochrany ZPF, zda jej udělí, či nikoli.

V rámci dokumentaci EIA byly použity intenzity dopravy z přílohy č.H.6. „Skladový objekt EUROFROST –
Postřižín, DIP“, který zpracovala společnost AFRY CZ s.r.o. v 04/2021. Nové dopravní intenzity jsou pro současný
stav, výhledový rok 2023 a rok 2040. Ve výhledovém období jsou vždy dopravní intenzity uvedeny pro variantu
bez záměru a variantu se záměrem.
Dopravní intenzity pro CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 byly zpracovány odbornou firmou v rámci
přepracované dokumentace EIA. Tedy nejednalo se o pouhé přepočty dopravních intenzit z CSD 2016 jako bylo
použito v Oznámení na posuzovaný záměr.

Zpracováním nové dopravní studie (je součástí dokumentace EIA), která zohlednila všechny dosud známé a
v budoucnu plánované záměry v území tato připomínka odpadá – rok 2040 byl zpracován.
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Na základě sdělení ŘSD autorizované měření hluku za účelem kolaudace jimi realizovanou PHC je zřejmé, že
hygienické limity jsou plněny. Akustická studie byla na toto měření zkalibrována.

Stanice AVYN je nejbližší dopravní měřící stanici AIM, která byla zvolena na základě umístění záměru
(posuzovaný záměr je umístěn v lokalitě vzdálené cca 600 m od dálnice D8, imisní zatížení
předmětného území je provozem dálniční komunikace významně ovlivněno). Pro hodnocení imisního
zatížení škodlivinami na základě dat AIM byla proto vybrána nejbližší měřící stanice AIM dopravního
typu (stanice Praha 9 – Vysočany, kód stanice AVYN).
Nejbližší měřící stanicí AIM je stanice Úžice (kód stanice SUCE), která je od místa záměru vzdálená
cca 1 km. Měření na této stanici probíhalo jako součást projektu „Mobilní zařízení na měření kvality
ovzduší ve Středočeském kraji“ od prosince 2019 do ledna 2021 a v současnosti je stanice SUCE již
neaktivní.
Nejbližší aktivní měřící stanicí AIM je stanice Kralupy nad Vltavou – sportoviště (kód stanice SKRP).
Stanice je ve správě Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a je v provozu od roku 2016.
Výstupy z měření průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 na
stanici SKRP jsou dostupné pouze za rok 2019. V tomto roce nebyly na stanici Kralupy nad Vltavou
– sportoviště překročeny imisní limity pro průměrné roční koncentrace PM10 a PM2,5 a průměrné denní
koncentrace PM10. Výstupy měření průměrných ročních koncentrací BaP na stanici SKRP jsou
dostupné pouze pro roky 2016 a 2019. V roce 2016 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace
BaP na stanici Kralupy nad Vltavou – sportoviště překročen, v roce 2019 byly průměrné roční
koncentrace BaP pod úrovní tohoto limitu.
Nejbližší měřící stanicí s reprezentativnosti oblastního měřítka je stanice AIM Stehelčeves (kód
stanice SSTE). Výstupy z měření imisních koncentrací na této stanici za uplynulé období nejsou
dostupné.

Vyjádření poukazuje na chybu křížového odkazu v textu odkazující na tabulku níže. Chyba byla odstraněna.

Kapitola D.I.8 hodnotící vliv záměru na krajinný ráz byla pro účely dokumentace přepracována – viz např. kap.
C.1.1.1. a D.I.8.

V koordinační situaci posuzovaného záměru je dle ÚPD zanesena rezerva pro - koridor KD3 dle územního plánu
Postřižín v trase podél komunikace. Oznamovatel počítá s její realizací na nyní vlastních pozemcích.
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Dle aktualizovaných údajů v dokumentaci se bude jednat o 76 pracovních příležitostí. Investor přednostně
zaměstnává místní obyvatele, dle jeho sdělení jsou v současné době po Tescu druhý největší zaměstnavatel –
mají 5 (2 další si dostavují bydlení) osob z Úžic a 23 zaměstnanců z okolních obcí ((Dřínov, Odolena Voda,
Chvatěruby, Kralupy, Neratovice, Veltrusy, Zlosyň). Souhlasíme s tím, že se vzhledem k nabídce v okolí nejedná
o „přílišně“ pozitivní dopad. Proto hodnocení tohoto vlivu zůstává stejně jako v oznámení i v dokumentaci jako
mírně pozitivní.

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je dle pětiletých průměrných koncentrací (vymezených dle
§ 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.) za období 2015-2019 v území překračován. Ze zákona č. 201/2012 Sb. a
na něj navazujících právních předpisů vyplývá povinnost uložení kompenzačních opatření v případě, že by
provozem záměru došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů
s dobou průměrování 1 kalendářní rok, nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena a současně je
hodnota nárůstu úrovně znečištění z provozu záměru o více než 1 % imisního limitu pro danou znečišťující látku
s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Záměrem se přitom rozumí stacionární zdroj označený ve sloupci B
v příloze č. 2 zákona nebo pozemní komunikace umístěná v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě
dopravního proudu 15 000 a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Posuzovaný záměr
není zdrojem emisí, pro který by byly požadovány kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb.
Provozem záměru dojde k navýšení imisního zatížení lokality. Příspěvek záměru k průměrným ročním
koncentracím BaP byl vypočten na úrovni nižší něž 1 % imisního limitu. Kompenzační opatření podle zákona
č. 201/2012 Sb. nejsou pro tento záměr vyžadována.
V aktualizované RS pro dokumentaci EIA byly hodnoceny výpočtové stavy zohledňující jak příspěvky záměru
samostatně, tak příspěvky celkové automobilové dopravy na okolní silniční síti ve stavu bez realizace záměru
a po realizaci záměru.

Dostatečná kapacita tohoto vodovodního řadu včetně možnosti připojení je od Středočeských vodáren
přislíbena viz. Příloha H.1.3.
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Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k
záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. postprojektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly D.II (Dokumentace EIA) a reakcí na ně jsou uvedeny
v kapitole D.IV Dokumentace EIA.

Obec Úžice – vydáno 22. 10. 2020

Záměr je umístěn na pozemky II. třídy ochrany zemědělské půdy. Tyto pozemky je možné odnímat pouze za
předpokladu převažujícího veřejného zájmu nad zájmy ochrany půdy. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací, ke které se mimo jiné vyjadřuje i příslušný orgán ochrany ZPF a ten, pokud by vyslovil nesouhlas
nemohl by být územní plán schválen.
Na odnětí zemědělské půdy ze ZPF není právní nárok. Vyslovení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je
i v tomto případě předmětem navazujícího řízení (územní) a je plně v pravomoci příslušného orgánu ochrany
ZPF, zda jej udělí, či nikoli.

Dle vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánu je Skladový areál EUROFROST CB
– Postřižín“ je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Postřižín tedy s územním plánem ve
znění Změny č. 2. Záměr je dle platné Územního plánu obce Postřižín umístěn v ploše VK – komerční plochy a
skladování v lokalitě 03.
Regulativy Územního plánu pro lokalitu „Z03“:
•
•

Plocha slouží pro umístění prostorů pro komerční využití, skladovacích a nevýrobních služeb podstatně
neobtěžující své okolí.
Koeficienty: max. 50% zastavění stavbami, max. výška staveb 13 m nad terén, podél oplocení bude
osazena liniová izolační zeleň.

Tabulka 1 – Rozloha jednotlivých druhů ploch záměru

Druh povrchu

plocha (ha)

plocha (%)

zast.plocha

1,833

32

zpevněná plocha (komunikace)

1,628

29

zatravňovací parkovací plocha (parkoviste OA)

0,216

4

štěrkový trávník (obslužné cesty pro HZS-štěrk)

0,100

2

zeleň

1,992

35

Celkem

5,669

100

16

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V rámci zpracování podkladů pro dokumentaci byl proveden i nový návrh hospodaření se srážkovými
vodami, který je v dokumentaci zapracován.

Dominantním zdrojem hluku zejména v noční době je provoz na dálnici D8. Na základě výpočtu
akustické studie (viz příl. č. H.2. Dokumentace EIA) v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice se v denní době pohybují mezi 53,3 až
55,2 až 47,2 až 49,3 dB. Tyto hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční době LAeq,8h =
50 dB.
Dle sdělení ŘSD ČR bylo ke kolaudaci PHC při dálnici D8 provedeno autorizované měření hluku,
které prokázalo plnění hygienických limitů, shodně jako uvádí komentář k výpočtům akustické studie
výše.

V souladu s §77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, se jedná o stavbu, která vstupuje již do území,
které je ovlivněno hlukem a ochranu si musí zajistit stavebník. Zejména parcela 437/66 je ovlivněna
hlukem z provozu na silnici III/24211 již v současné době, realizací posuzovaného záměru se
akustická situace změní pouze v desetinách dB. K Výraznému navýšení hlučnosti dojde po realizaci
přeložky silnice II/240, která však bude muset mít navržena protihluková opatření.

Na území obce Úžice je překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP (dle pětiletých
průměrných koncentrací vymezených dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. za období 2015-2019).
Posuzovaný záměr není zdrojem emisí, pro který by byly požadovány kompenzační opatření podle
zákona č. 201/2012 Sb.
Pozn.: Pro zmírnění negativního vlivu záměru na jeho okolí a v souladu s požadavky regulativu ÚPD
investor plánuje zelenou úpravu okolí navrhovaných hal s výsadbou areálové a izolační zeleně.
Vhodně zvolená skladba, hustota a umístění izolační zeleně může napomáhat ke snižování vlivu
záměru na imisní zatížení území. Výsadba zeleně na volných plochách na dotčených pozemcích je
součástí záměru.

Hlasy Kozomína z. s. – vydáno 30. 10. 2020
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Dominantním zdrojem hluku zejména v noční době je provoz na dálnici D8. Na základě výpočtu
akustické studie (viz příl. č. H.2. Dokumentace EIA) v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice se v denní době pohybují mezi 53,3 až
55,2 až 47,2 až 49,3 dB. Tyto hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční době LAeq,8h =
50 dB.
Dle sdělení ŘSD ČR bylo ke kolaudaci PHC při dálnici D8 provedeno autorizované měření hluku,
které prokázalo plnění hygienických limitů, shodně jako uvádí komentář k výpočtům akustické studie
výše.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V řešeném území je překračován imisní limit pro
průměrné roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. V místě umístění záměru jsou
průměrné roční koncentrace PM2,5 pod hranicí limitu 20 µg/m3. Pro ostatní znečišťující látky jsou
pětileté průměrné koncentrace za období 2015-2019 (včetně průměrné roční koncentrace PM2,5) pod
úrovni platných imisních limitů.
V souladu s požadavkem uvedeným ve vyjádření bylo v dokumentaci provedeno podrobné
posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.

Záměr je umístěn na pozemky II. třídy ochrany zemědělské půdy. Tyto pozemky je možné odnímat pouze za
předpokladu převažujícího veřejného zájmu nad zájmy ochrany půdy. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací, ke které se mimo jiné vyjadřuje i příslušný orgán ochrany ZPF a ten, pokud by vyslovil nesouhlas
nemohl by být územní plán schválen.
Na odnětí zemědělské půdy ze ZPF není právní nárok. Vyslovení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je
i v tomto případě předmětem navazujícího řízení (územní) a je plně v pravomoci příslušného orgánu ochrany
ZPF, zda jej udělí, či nikoli.

Vyjádření poukazuje na chybu křížového odkazu v textu odkazující na tabulku níže. Chyba byla odstraněna.

Vyjádření poukazuje na chybu křížového odkazu v textu odkazující na tabulku níže. Chyba byla odstraněna.
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V říjnu 2020 bylo provedeno měření hluku z provozu na dálnici D8 po realizaci protihlukové clony podél dálnice
D8, dle sdělení ŘSD ČR jsou všechny naměřené hodnoty podlimitní. Areál Eurofrost provedl protihluková
opatření, která byla ověřena měřením v 11/2019. Měřením bylo prokázáno, že hladiny hluku doléhajícího z
provozu areálu firmy Eurofrost CB a.s. neovlivňují hlukovou situaci u nejbližší chráněné bytové zástavby
(měřeno dle požadavku KHS u RD č.p. 241 a RD č.p.216) v denní i noční době. Není tedy důvod provádět další
měření.

Město Kralupy nad Vltavou – vydáno dne 29. 10. 2020

V rámci zpracování podkladů pro dokumentaci byl proveden i nový návrh hospodaření se srážkovými vodami,
který je v dokumentaci zapracován.

Vyjádření neobsahuje požadavky na dopracování vyhodnocení v dokumentace či opatření pro navazující řízení
nad rámec požadavků právních předpisů.

V lokalitě záměru je překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP (dle pětiletých průměrných
koncentrací vymezených dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. za období 2015-2019). Kompenzační opatření
podle zákona č. 201/2012 Sb. nejsou pro tento záměr stanovovány. Pro zmírnění negativního vlivu záměru na
jeho okolí investor plánuje zelenou úpravu okolí navrhovaných hal s výsadbou areálové a izolační zeleně.
Vhodně zvolená skladba, hustota a umístění izolační zeleně může napomáhat ke snižování vlivu záměru na
imisní zatížení území. Výsadba zeleně na volných plochách na dotčených pozemcích je součástí záměru.
Vyšší emisní příspěvky vznikající ve fázi výstavby lze minimalizovat vhodnými technickými a provozními
opatřeními na staveništi. Součástí zpracované rozptylové jsou opatření doporučené ke zmírnění důsledků
výstavby na ovzduší.
Měření na stanici AIM Úžice probíhalo jako součást „Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve
Středočeském kraji“. Celkové vyhodnocení měření imisí na stanici Úžice v roce 2020 nebylo v době zpracování
RS zatím k dispozici. Vyhodnocení imisního zatížení z průběžných výstupů měření na této stanici je součástí
aktualizované RS pro dokumentaci EIA.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí – vydáno 24. 11. 2020
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Vyjádření obsahuje pouze konstatování stavu záměru, bez požadavků na dopracování vyhodnocení
v dokumentace či opatření pro navazující řízení nad rámec požadavků právních předpisů.

Vyjádření obsahuje pouze konstatování požadavků v navazujícím řízení, bez požadavků na dopracování
vyhodnocení v dokumentace či opatření pro navazující řízení nad rámec požadavků právních předpisů.
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Vyjádření obsahuje pouze konstatování požadavků v navazujícím řízení, bez požadavků na dopracování
vyhodnocení v dokumentace či opatření pro navazující řízení nad rámec požadavků právních předpisů.

Spolek za životní prostředí Úžic u Kralup, z.s.
Připomínky odpovídají připomínkám vznesených obcí Veltrusy, proto odkazujeme na vypořádání připomínek na něj.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
EUROFROST CB A.S.

A.2. IČ
IČ 26045036

A.3. Sídlo (bydliště)
Hlinsko 47
370 01 Rudolfov

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Petr Urban
Jivno 100
373 71 Rudolfov
Telefon: 606 629 826
E-mail: urban@eurofrost.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SKLADOVÝ AREÁL EUROFROST CB – POSTŘIŽÍN
Zařazení záměru dle Přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. - bod 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou
zastavěnou plochou od stanoveného limitu (nad 10 000 m2), v platném znění
Příslušným úřadem je dle § 23 odst. 10 písmena a) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr obsahuje 2 objekty s komunikacemi a manipulačními prostorami.
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1 – 10 088 m2
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2 – 8 245 m2
Plocha objektů celkem – 18 333 m2
KAPACITY:
SO1 – skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1
Počet zaměstnanců: skladníci 27, administrativní provoz 10
SO2 – skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2
Počet zaměstnanců: skladníci a pracovníci ve výrobě mražených potravin 31, administrativní provoz 8
(ve směnách v každém objektu maximum osob v jeden čas bude 20)
Celkem 76 zaměstnanců
Tabulka 2 - Intenzity dopravy pro hodnocený záměr
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Středočeský

Okres:

Mělník

Katastrální území:

Postřižín (726206)

Parcela č.:

234/2, 237/5, 237/7, 238, 239/2, 234/1, 237/6

Obrázek 1 - Umístění záměru

Zdroj: geoportal.gov, Grafická úprava: PUDIS a.s.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.4.1. Charakter záměru
Objekt mrazírny bude sloužit, ke skladování a mrazení potravinářských produktů. Výrobky zde budou
mraženy a zmrazovány podle charakteru dalšího využití. Je tvořen 2 skladovými objety.
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1
Skladová část je rozdělena na suchý sklad a chlazený sklad. Vnitřní členění bude přibližně na 2 stejně velké
části. Skladování bude v regálových systémech s obslužnými uličkami. Objekt bude obsahovat i
administrativně provozní část, dílny a strojovnu. Venkovní agregáty chlazení budou umístěny na střeše
administrativní části.
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2
Skladová část bude rozdělena na dvě sekce. V jižní části bude provoz výroby mražených potravin s 2-3
výrobními linkami, skladovými prostory a zázemím provozu. V navazující severní části bude mražený sklad

24

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

s regálovým systémem a obslužnými uličkami pro pojezd manipulační techniky. Prostor výroby mražených
potravin i mražený sklad mají propojení na vykládací manipulační rampu.
Ve 3.NP budou kanceláře a elektrorozvodna. Obě rohové administrativně provozní části mají samostatnou
dílnu a strojovnu. Venkovní agregáty chlazení budou umístěny na snížené střeše manipulační rampy.

B.I.4.2. Možnost kumulace s jinými záměry
Skladový areál bude napojen sjezdem ze silnice III/24211 z dálničního exitu Úžice. Před sjezdem bude na
silnici vytvořen odbočovací pruh. Vnitroareálové komunikace jsou přivedeny k jednotlivým objektům. Jejich
rozloha je navržena s ohledem na předpokládaný pohyb převážně nákladních vozidel, jejich stání u objektů,
možnost otočení a opětovného výjezdu z areálu.
Stejný sjezd využívají i vozy obsluhující stávající areál Mrazírny Eurofrost a areál Tesco Stores.
Vedlejší areál (Mrazírny Eurofrost) slouží prakticky ke stejným záměrům – skladování mražených potravin a
dopravu pro distribuci výrobků s tím spojenou. Nový záměr bude kumulovat dopravu s již exitujícím areálem.
Chlazení bude na elektřinu, médium pravděpodobně čpavek (případně u chlazeného skladu freon). Ta může
být kritická jenom při velké havárii při které by došlo k úniku velkého množství amoniaku, ne za běžného
provozu. Pro tyto účely mají provozovny vypracovaný havarijní plán.
Velké množství látek, které by mohly způsobit havárii se nachází v nedalekých chemických závodech
Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice. Pro tyto prostory velké chemické výroby jsou také zpracovány
příslušné plány pro případ havárie.
Srážkové a odpadní vody budou řešeny v koordinaci se stávajícím areálem firmy Mrazírny Eurofrost.
Bude docházet ke kumulaci dopravy se stávajícími i plánovanými areály v okolí záměru. Tyto kumulace jsou
zohledněny v intenzitách dopravy.
Kvalita ovzduší a úroveň hlukové zátěže je v zájmové oblasti ovlivněna zejména automobilovou dopravou
na silnicích procházejících zájmovou lokalitou (zejména dálnice D8 a ostatní komunikace přivádějící dopravu
na dálnici nebo procházející dotčenými obcemi) a stacionárními zdroji v komerčně skladovacích zónách při
dálnici D8 a též lokálními zdroji v samotných obcích.
Celkově je záměr svým charakterem skladování zboží záměrem s malým vlivem na své okolí. Skladované
zboží neemituje žádné fyzikální či chemické vlivy do okolí, jako prostředí je využíváno snížené teploty, která
je omezena na daný skladovací prostor. Na okolí se tedy nejvíce projevuje doprava ze skladu a do skladu
(hluk, emise) a v malé míře hluk chladícího zařízení.
Dostupné EIA v území dle databáze:
•

STC2322 – Logistický park Úžice Hala DC4 – úprava 1. etapy – podáno 2020

•

STC2035 – Logistický park Úžice – hala DC4 – haly pro skladování a drobnou nerušící výrobu

•

STC1896 – Bydlení Úžice – východ a sever – rozšiřování obce Úžice východním směrem

•

STC1063 – Regulační plán Úžice-jihovýchod, Obchodní centrum – plocha záměru leží na
identických plochách jako Oznámení EIA STC 1896

•

STC1016 – Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury –
rozšíření stávajícího areálu

•

STC942 – Industriální park Úžice – sever – záměr na plochách severozápadně od posuzované
lokality. Lze předpokládat v dlouhodobém horizontu po sanaci území.

•

STC414 – Areál mrazíren EUROFROST CB a.s., lokalita Úžice – areál Jižně od Úžice. Na jeho
místě je vybudován objekt, území je provozované

•

STC381 – Logistický park Úžice – jedná se o první etapu realizace sledovaného území

•

STC199 – Distribuční centrum D 8 - Úžice – Postřižín – jedná se o haly jižně od Úžic, areál je již
v provozu

Přehled dalších záměrů, které se projeví zejména v kumulaci dopravy a z toho plynoucích vlivů na hluk a
kvalitu ovzduší:
•

Záměr „Lord“ (objekt D8.7)
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•

Obalovna Chvatěruby

•

Papírna Bor Biotechnology Kozomín

•

Bydlení Úžice – východ a sever

•

CTPark – III. etapa – ve výhledu

•

Letiště Vodochody – ve výhledu

•

Přeložka silnice II/240 a II/101 (D7 – D8) – ve výhledu, dále v textu je použito jednotné označení
II/240

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích
k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
B.I.5.1. Zdůvodnění umístění záměru
Jedná se o rozšíření kapacity stávajících chladících hal firmy Eurofrost a o rozšíření o výrobnu mražených
potravin a mrazírnu. Areál bude navazovat na stávající areál firmy Eurofrost a bude se stávajícím areálem
propojen řešením některých inženýrských sítí.
Soulad s ÚPD
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování potvrdil, že záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací obce Postřižín tedy s územním plánem ve znění Změny č. 2.
Záměr je dle platného Územního plánu obce Postřižín umístěn v ploše VK – komerční plochy a skladování
v lokalitě 03.
Regulativy Územního plánu pro lokalitu „Z03“:
•

Plocha slouží pro umístění prostorů pro komerční využití, skladovacích a nevýrobních služeb
podstatně neobtěžující své okolí.

•

Koeficienty: max. 50% zastavění stavbami, max. výška staveb 13 m nad terén, podél oplocení bude
osazena liniová izolační zeleň.

B.I.5.2. Popis zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích
k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Záměr je řešen invariantně.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru;
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované
prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami,
s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
B.I.6.1. Popis skladových objektů
B.I.6.1.1. Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1 – chlazený sklad
Skladový objekt (SO1) tvoří skladová hala se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu s rozšířením na
západní straně. Půdorysné rozměry objektu jsou 150 m x 61 m, v severním rozšíření 73,5 m. Výška objektu
v hřebeni je od převažující úrovně okolního terénu 13 m. V severním rohu je do halové konstrukce vsazena
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administrativně provozní část s hloubkou traktu 6,8 m a délkou 48,9 m. Výška 10,5 m nepřesahuje výšku
haly.
Obrázek 2 – Půdorys objektu SO1

Skladová část je rozdělena na suchý sklad a chlazený sklad. Vnitřní členění bude přibližně na 2 stejně velké
části. Zásobování je navrženo z východní strany výsuvnými vraty v počtu cca 12 ks. Skladování bude
v regálových systémech s obslužnými uličkami. V administrativně provozní části je v 1.NP navržen hlavní
vstup, samostatný vstup pro řidiče navázaný na kancelář operátorek a WC. Dále je zde kancelář mistrů, WC
pro muže a ženy, schodiště a propojení do skladové haly. Ze severní strany jsou navrženy samostatné
vstupy do dílny (servis a drobné opravy techniky) a do strojovny. Venkovní agregáty chlazení budou
umístěny na střeše administrativní části. Ve 2.NP jsou navrženy šatny pro skladníky zvlášť pro muže a zvlášť
pro ženy. Šatny mají oddělenou čistou část s vloženou sprchovou sekcí. Na šatny navazuje denní místnost
a pohotovostní WC. Z chodby je přístupná elektrorozvodna. Ve 3.NP jsou navrženy kanceláře, WC,
kuchyňka a strojovna hasicího zařízení.
Budova bude navržena z betonového skeletu s max. rozpětím hlavních betonových vazníků až 30 m.
Obvodový plášť bude z fasádních sendvičových panelů. Na střeše bude skládané střešní souvrství na
trapézovém plechu s výškou vlny 160 mm a povlakovou krytinou z PVC folie.

B.I.6.1.2. Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2 - výrobna mražených potravin a
mrazírna
Druhý skladový objekt (SO2) má obdélníkový půdorys 85 m x 97 m. Výška stavby v nejvyšším bodu, kterým
je hlavní hřeben sedlové střechy skladové části, bude od okolního převažujícího terénu 13 m. Hmota objektu
se skládá z haly cca 70 m x 97 m, sníženého prostoru vykládací manipulační rampy cca 15 m x 59 m a dvou
administrativních částí v severovýchodním a jihovýchodním rohu. Administrativní třípodlažní části mají každá
půdorysný rozměr 15 m x 19 m.
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Obrázek 3 – Půdorys objektu SO2

Skladová část bude rozdělena na dvě sekce. V jižní části bude provoz výroby mražených potravin s 2-3
výrobními linkami, skladovými prostory a zázemím provozu. V navazující severní části bude mražený sklad
s regálovým systémem a obslužnými uličkami pro pojezd manipulační techniky. Prostor výroby mražených
potravin i mražený sklad mají propojení na vykládací manipulační rampu, kde bude cca 12 výsuvných
zásobovacích vrat.
Rohové třípodlažní části jsou navrženy zvlášť pro provoz výroby mražených potravin a zvlášť pro mražený
sklad. Jejich dispoziční uspořádání je však obdobné. V 1.NP jsou navrženy vstupy odděleně pro řidiče a
zvlášť hlavní vstup, dále kancelář operátorek, mistrů a WC. V 2.NP jsou šatny zaměstnanců, muži a ženy, s
vloženým sprchovým filtrem. Ve 3.NP budou kanceláře a elektrorozvodna. Obě rohové administrativně
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provozní části mají samostatnou dílnu a strojovnu. Venkovní agregáty chlazení budou umístěny na snížené
střeše manipulační rampy.
Budova bude mít kombinovanou konstrukci z betonového a ocelového skeletu. V části mraženého skladu
budou stěnové a stropní izolační panely umístěny uvnitř konstrukce z důvodu promrzání. S ohledem na větší
rozpětí střešní konstrukce bude využito ocelových příhradových vazníků. Na střeše bude skládané souvrství
na trapézovém plechu s finální povlakovou krytinou z PVC folie.

B.I.6.2. Chlazení, vytápění
Mrazírna: celkem cca 39 687 m3 s teplotou prostoru – 22 °C
Expedice: celkem cca 6 048 m3 s teplotou prostoru + 5°C
Chladící zařízení je zde navrženo, jako dvoustupňové s přímým odparem amoniaku
Celková náplň NH3: cca 3 500 kg
V administrativní budově Postřižín 1 bude umístěna kotelna s jedním kotlem na zemní plyn, která bude
využívána v zimním období pro dozateplení objektu, protože v tomto objektu není mrazírna, a proto by nebyl
dostatek zbytkového tepla pro zateplení v zimním období. Celkový tepelný příkon zařízení bude činit 49 kW,
čili se bude jednat o podlimitní - nevyjmenovaný znečišťující zdroje (dle zákona č. 201/2012 Sb., O ochraně
ovzduší). Roční spotřeba plynu bude 9000 m3/rok, max. hodinová 4,9 m3/hod
Dále bude v části pro administrativu instalováno klimatizační zařízení. Tyto klimatizační jednotky budou
umístěny na střeše budovy těsně vedle stěny mrazírny na středu střechy. Bude se jednat o 4 klimatizační
jednotky o celkovém výkonu 24 kW. Vnitřní prostory budou větrány přirozeně – okny. Místnosti WC a
podobně, kde nejsou okna, budou větrány nuceně vnitřními ventilátory nad střechu objektu.
Pro nový mrazírenský sklad a expedici je navržen chladící systém s přímým odparem chladiva amoniaku.
Ve strojovně chlazení budou instalovány celkem 4 kusy chladících kompresorů, 2 kompresory na prvním
stupni chlazení – pro chlazení mrazivého prostoru a 2 kompresory na druhém stupni mrazení pro chlazení
expedice a kompresorů prvního stupně. Dále zde bude umístěna nádoba na čpavek (-33°C) pro chlazení
mrazíren a nádoba (-10°C) pro chlazení expedice, která bude současně sloužit jako středotlaká otevřená
nádoba. Pro každou z nádob budou umístěny 2 ks čpavkových čerpadel pro dopravu čpavku k samotným
chladičům vzduchu v chlazených prostorech. Na střeše strojovny budou umístěny 2 kusy vzduchem
chlazených kondenzátorů.
Ve chladírenských prostorech budou umístěny chladiče vzduchu v dostatečném počtu pro vychlazení
daných prostor. Chladiče v prostoru mrazíren budou zásobovány čpavkem o teplotě -33°C, čpavek se
v chladičích odpaří, tím přebere teplo z prostoru a páry čpavku se vracejí zpět do strojovny, kde je umístěna
nádoba -33°C. Chladiče v prostoru expedice budou zásobovány čpavkem o teplotě -10°C, čpavek se
v chladičích odpaří, tím přebere teplo z prostoru a páry čpavku se vracejí zpět do strojovny do nádoby -10°C.
Celý systém chlazení bude řízen vlastním centrálním systémem chlazení.
Tabulka 3 - Charakteristika technologie

Kompresory
Umístění:
Počet jednotek:
Klimatizační jednotky
Umístění:
Počet jednotek:
Technické údaje:
Kondenzátory
Umístění:
Počet jednotek:
Výparníky
Umístění:
Počet jednotek:

Strojovna
4 ks (2 ks kompresorGrasso V700 a 2 ks kompresor Grasso V1100)
Na střeše administrativní budovy těsně vedle stěny samotné mrazírny
4 ks
Celkový výkon 24 kW
Na střeše budovy
2 ks
Uvnitř nové mrazící haly
Počet jednotek bude znám až po dokončení projektu instalované technologie
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Ve stávajícím okruhu se využívá, jako chladivo amoniak, který se využívá i jako hnojivo. Můžeme zde říct,
že v malých koncentracích v přírodě neškodí, spíše působí, jako hnojivo. Při nadbytku může způsobovat
eutrofizaci vody.
Z hlediska energetické účinnosti se při výběru v chladírenském a mrazírenském odvětví chladiva hledí na
provozní bezpečnost chladiva, termodynamickou účinnost a extrakci tepla. Amoniak patří mezi vynikající
chladiva, a to z hlediska termodynamické nicméně se řadí mezi extrémně toxická chladiva a se vzduchem
tvoří hořlavou, výbušnou směs. Amoniak proto vyžaduje bezpečnostní opatření, která má investora
zavedena již na předcházejících stávajících objektech. Již v současné době má bezpečnostní opatření pro
stávající provoz mrazírny a chlazení. Provozovatel má k dispozici veškeré bezpečnostní zprávy a podrobné
návody pro případ náhlého úniku velkého množství do ovzduší. Dle světově provedených výzkumů bylo
statisticky zjištěno, že hlavním zdrojem úniků chladiv nejsou stacionární zdroje ale zdroje mobilní (TNA, LNA
a OA s chladicí či mrazicí technikou). Doprava ve stávajícím areálu je zajištěna jinou (externí) společností.
Nové trendy roku 2017 uplatňují plnění ekologickou směsí. Mezi přírodní chladiva se řadí např.: oxid uhličitý,
amoniak atd... Jednotlivá chladiva jsou však omezena a to jedovatostí, omezení použití při vysokých
pracovních tlacích 80 – 90 Barů, u chladiva propylenu se můžeme setkat s omezením kvůli vysoké
hořlavosti.
Tabulka 4 - Rozdělení podle nebezpečnosti dle normy ČSN EN 387 - 1

Hořlavost
Nehořlavé
Málo hořlavé
Hořlavé
Vysoce hořlavé

Rychlost v hoření (cm.s-1)
0
0 – 10
˃10

Nízká toxicita
A
A1
B
B2

Vysoká toxicita
A2L
B2L
A2B2
A3B3

Základní rozdělení chladiv do skupin je uvedeno v Americké normě ASHRAE 34 z tohoto nařízení pak
vychází ISO 817:2014. Obě tyto normy definují skupinu 2L. V EU již byla zavedena norma ČSN EN 387 - 1.
Technický charakteristika amoniaku: R717 má velmi dobrou saturaci (poměr mezi tlakem a rychlosti
proudění, teploty a objemu) na jednotku chladicí kapacity. Velmi podobná chladiva jsou R22 a R502.
Chladivo R717 má výhodu i ve snižování nákladů, lepší účinnost chladicího cyklu, vyšší koeficient přestupu
tepla, snížení nákladů na čerpání kapalin do likvidních recirkulačních zařízení. Amoniak dále nepoškozuje
kompresorové oleje, má nulový IDP a GWP, celkově je v systému méně chladiva. Negativními znaky
amoniaku je jeho toxicita, výbušnost, hořlavost (v tomto případě je však velmi obtížné jeho zapálení).
Fyzikálně je amoniak lehčí než vzduch čili poměrně rychle stoupá do atmosféry, kde dochází k jeho rozptylu.

B.I.6.3. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací
Záměr bude napojen na přilehlou komunikaci, na které dojde k úpravě pro potřeby odbočení do areálu.

B.I.6.4. Odvodnění
V areálu je navržena série objektů (včetně víceúčelových ploch) pro hospodaření se srážkovým vodami
včetně využitím vsakování ve vsakovacích plochá, v průlezích a příkopech. Dle TNV 75 9010 čl. 5.2.2.8 je
navržen maximální odtok nevyužitých srážkových vod do Dolnopostřižinského potoka 3 l/s*ha. Navržený
systém současně umožňuje zvýšit oproti stávajícímu stavu, celkové množství vsakovaných vod do vod
podzemních. Podrobnosti viz kap. B.III.2.1.

B.I.6.5. Kácení dřevin a vegetační úpravy
Záměr vyvolá potřebu kácení zeleně v rozsahu cca 740 m2 keřových porostů v ploše jižně od stávajícího
areálu. V rámci sadových úpravy dojde i k výsadbě stromů a keřů v areálu záměru. Stromy budou umístěny
v západním prostoru od hal a v prostoru vedle vjezdu do areálu. Dále bude podél oplocení vysázena řada
stromů podél jižní a jihovýchodního oplocení. Celkem se v této fázi přípravy stavby počítá s výsadbou min.
50-60 ks stromů a několikaset m2 keřových porostů. Definitivní návrh bude zpracován v dalším stupních
projektové přípravy stavby i v koordinaci na detailní řešení vodohospodářských vsakovacích objektů. Dále
je plánována kompenzační výsadba dřevin na pozemku 125/1 v k. ú. Postřižín. (Pozemek má celkovou
výměru 4655 m2 a je ve vlastnictví Mgr. Ing. Tomáše Urbana, který by ho rád pro výsadbu využil).
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B.I.6.6. Zemina, ornice a rekultivace
Ornice
Výška ornice určené ke skrývání se dosahuje hloubky 50-90 cm, podorničí nebylo zastiženo. Nakládání
s ornicí bude probíhat dle pokynu orgánu ochrany půdy. Předpoklad je, že ze skryté ornice bude použito
10 % (3 821,19 m3) pro dokončovací a ozeleňovací práce v areálu. Zbytek, tedy 90 % (34 390,71 m3) bude
použito ke zúrodnění méně kvalitních zemědělských půd. Ornice bude odvezena a rozprostřena na
pozemky, určené zemědělskými družstvy, hospodařícími v zájmovém území. Bude-li zemina znečištěna
nebezpečnými látkami, pak s ní bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech
Zemina
Bilance zeminy bude stanovena v navazujícím stupni PD.
Pozemky PUPFL – hrabanka
Záměr nemá nároky na zábor PUPFL. Nezasahuje ani do ochranného pásma lesa.
Rekultivace
Rekultivace bude provedena na všech dočasně zabraných plochách (ZPF) – kde budou umístěna zařízení
staveniště, přeložky a nově vybudované inženýrské sítě apod. Rekultivace spočívá v odtěžení zbytků
stavebního materiálu atp. a také případně kontaminované zeminy. Následné provedení technické a
biologické rekultivace.

B.I.6.7. Inženýrské sítě
Areál bude napojen na stávající inženýrské sítě, v okolí.

B.I.6.8. Demolice
U záměru není předpoklad realizace demolic.

B.I.6.9. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů, která jsou součástí projektu
Níže uváděná opatření budou součástí posuzovaného záměru v projektu pro územní a stavební povolení.
Přípravné práce
•

Návrh vegetačních úprav bude navržen tak, aby byly splněny požadavky regulativu ÚPD (izolační zeleň)
a současně navržené stromy zajistily i kompenzaci za příspěvky záměru ke koncentracím BaP.

•

Z důvodu vnímání stavby v blízkých i dalekých pohledech bude prověřena možnost výsadby a v případě
realizovatelnosti budou vysazeny popínavé rostliny např. na oplocení areálu.

•

Úprava pozemku záboru stavby nebude zasahovat do okolí vodního toku. Nebude zasahováno do
břehových porostů.

•

Objekt bude založen tak, aby nedocházelo k trvalému promrzání půdy pod budovou. V případě
tepelného plošného kontaktu základů se zeminou bude použito postupů výpočtu dle CEN/TC 89 N 455
E: Tepelné chování budov – Prostup tepla zeminou, pro úplně izolovanou desku.

•

Nejvýše přípustný měrný tepelný zisk pro objem provozního prostoru nebude vyšší než 5000 m3 (tabulka
5 normy ČSN 148102) pro pásmo B a pásmo D (qmax = .0,065 W.m-3.K-1).

•

Nejvýše přípustné měrné tepelné zisky zahrnují tepelné zisky prostupem stěnami, stropem, podlahou a
tepelné zisky vzniklé provozem (otvíráním dveří, od ventilátorů, skladovaného zboží, osvětlení, obsluhy
apod.).

•

Veřejné osvětlení bude navrženo v souladu s Metodický pokynem k předcházení a snižování světelného
znečištění (ze dne Praha dne 30. června 2020, č. j.: MZP/2020/710/2387).
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Stavební práce
•

Před započetím výstavby bude prověřena možná kumulaci vlivů výstavby s realizací okolních
připravovaných záměrů a v případě potřeby budou navržena opatření pro zajištění plnění hygienických
limitů hluku u chráněných objektů.

Za účelem ochrany vod a půdy před znečištěním:
•

Bude vypracován havarijní plán pro případ úniku pohonných látek a náplní stavebních strojů a
mechanismů a pro úniky materiálů a chemikálií používaných při stavbě.

Protihluková opatření:
•

Hlučné operace budou provozovány mezi 7:00 - 18:00 hodin (předpokládají se veškeré stavební
činnosti, při kterých by byl nutný provoz stavebních strojů a nářadí, nákladních automobilů). Zkracování
doby činnosti strojů pro dodržení hygienických limitů není vhodné, protože neúměrně prodlužuje celkové
trvání stavby, což je většinou obyvatel negativněji vnímáno než krátkodobé ovlivnění hlukem.

•

Mechanizované nářadí, dopravní prostředky aj. budou udržovány v řádném technickém stavu.

•

Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnou motor.

Opatření na ochranu před znečištěním ovzduší:
•

Zaplachtovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm.

•

Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnou motor.

•

Vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm)
na staveništi. V případě nutnosti plochy zakrýt plachtou.

•

Venkovní skládky umísťovat na závětrnou stranu a zajistit nevyfoukání prachu větrem.

•

Skrápět (zvlhčovat) odkryté suché a sypké plochy, včetně deponií (zrnitost pod 8 mm) při větrném počasí
(cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice).

•

Staveništní komunikace a automobily vjíždějící na veřejné komunikace čistit ihned. Čištění komunikací
provádět mokrou cestou.

•

Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích, aby bylo zamezeno nadměrné prašnosti
z pojezdu stavebních strojů (max 20 km/hod).

•

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery
atd.), bude splňovat (je-li to možné) parametr alespoň emisní Etapa IIIA (Stage IIIA), u nákladních vozidel
emisní norma EURO V. V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí, nebo byl
vyroben před 31.12.2007 a v případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo
bylo vyrobeno před 1.10.2008, musí být tyto stroje dovybaveny filtrem pevných částic.

Fauna a flóra:
•

V rámci ochrany polních živočichů v dotčeném prostoru nejpozději tři měsíce před zahájením stavebních
prací odstranit vegetaci vláčením, nebo pravidelným sečením udržovat velmi nízký porost (do výšky 10
cm). Opatření nebude zahajováno v hlavním reprodukčním období polních živočichů během měsíců
květen až červen.

•

Skrývka půdního krytu bude provedena s ohledem na výskyt polních savců a ptáků v období od 1. září
do 31. března.

•

Úprava pozemku nebude směrována do okolí vodního toku. Nebude zasahováno do břehových porostů.

Provozu záměru
•

Investor zpracuje a zašle protokol podle zákona 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií a předá jej
k evidenci na přísl. krajský úřad,

•

aktualizuje a vyvěsí na provoz pravidla schválená hygienickou službou pro použití žíravé látky (SAVO,
Puron D, amoniak)

•

aktualizuje bodové hodnocení záměru podle přílohy č. 1 NV 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik
ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (prováděcí předpis k z.č. 167/2008 Sb., o
ekologické újmě, ve znění pozdějších předpisů)
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•

aktualizuje evidenci F-plynů a použitých v klimatizačních zařízení v novém závodě, prověří, zda plní
podmínky kontroly těsnosti, pokud to bude vyžadováno podle přepočteného obsahu CO2e

•

zkontroluje druhy používaných F-plynů a v souladu s platnou legislativou eventuálně připraví opatření,

•

z energetického hlediska bude plnit nejvýše přípustný měrný tepelný zisk pro objem provozního prostoru
nad 5000 m3 (tabulka 5 normy ČSN 148102) pro pásmo B a pásmo D
(qmax = .0,065 W.m-3.K-1). Nejvýše přípustné měrné tepelné zisky zahrnují tepelné zisky prostupem
stěnami, stropem, podlahou a tepelné zisky vzniklé provozem (otvíráním dveří, od ventilátorů,
skladovaného zboží, osvětlení, obsluhy apod.).

•

z hlediska stability provozu splní stabilitní kritérium dle ČSN 148102, které zabezpečuje tepelnou
stabilitu prostředí i při výpadku energetického zdroje. Pozn.: Tepelná stabilita se hodnotí podle
součtových teplot tM. Její přípustné hodnoty jsou uvedeny v Příloze B ČSN 148102.

•

z hlediska ovlivnění půdy bude objekt založen tak, aby nedocházelo k trvalému promrzání půdy po
budovou. V případě tepelného plošného kontaktu základů se zeminou bude použito postupů výpočtu dle
CEN/TC 89 N 455 E: Tepelné chování budov – Prostup tepla zeminou, pro úplně izolovanou desku.

•

z hlediska snížení hluku z dopravy využije v budoucnosti při modernizaci vozového parku u vozidel
nízkohlučné provedení chladících jednotek, než současné. Z hlediska používaných chladiv v dopravních
prostředcích se zaměří na přechod k chladivům s nízkým GWP pod 2500.

B.I.6.10. Zákon o integrované prevenci
Řešený záměr ani žádná související zařízení a činnosti nespadají, vzhledem k množství látek, které budou
v areálu používány, do režimu zákona o integrované prevenci.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Započetí výstavby – 2022
Ukončení výstavby - 2023

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj: Středočeský kraj
Obce: Postřižín (538647), Úžice (535257)

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.
1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Vodoprávní řízení – povolení k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, souhlasy
a rozhodnutí dle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem je
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a
energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti

B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Komerční a skladový areál bude realizován na níže uvedených pozemcích v k. ú. Postřižín.
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Tabulka 5 - Pozemky dotčené záměrem

Katastrální území a
kód kat. území

Výměra parcely (m2)

ZPF

Pozemek
p.č.

Celková

Odnímaná ze ZPF

Kód BPEJ

Třída ochrany

Postřižín (726206)

234/2

5 364

5 364

10112

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

237/5

15 807

15 807

10600

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

237/7

790

790

10501

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

238

11 480

11 480

10112

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

234/1

10 227

10 227

10112

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

237/6

11 374

11 374

10112

II.

Orná půda

Postřižín (726206)

239/2

1 645

0

Postřižín (726206)

335/1*

Druh pozemku

Ostatní plocha
Ostatní plocha

Celkem

55 042

Vysv.: * Tento pozemek bude dotčen pouze dopravním napojením

B.II.1.1. Zemědělský půdní fond
Všechny pozemky ZPF mají II. třídy ochrany půdy (BPEJ - 1.10.12, 1.06.00, 1.05.01). Záměr je v souladu
s ÚPD.
Tabulka 6 - Součet výměry odnímané zemědělské půdy v členění podle katastrálních území a druhu odnětí
z časového hlediska (trvalé nebo dočasné) v členění podle BPEJ

Kat. území

BPEJ
10112
10600
10501

Postřižín (726206)
Celkem

Trvale odnímáno
výměra (m2)
40 052
14 437
553
55 042

Pozn.: Dočasné odnětí není předpokládáno.
Ornice
Pro potřeby PD byl proveden pedologický průzkum. Z výsledků vyplývá mocnost skrývky, která je uvedena
v násl. tabulce. Hlouběji uložené kulturní vrstvy nebyly nalezeny.
Tabulka 7 - Předběžná bilance skrývky ornice

Celková
výměra
pozemku
(m2)

Odnímaná
výměra
pozemku
(m2)

234/1

10 227

10 227

234/2

5 364

5 364

237/6

11 374

11 374

237/7

790

790

237/5

15 807

15 807

238

11 480

11 480

Celkem

55 042

55 042

Pozemek č.

Skrývka ornice
Skrývaná
výměra
Účel
pozemku
2
(m )
Realizace záměru
10 227
skladového areálu
Realizace záměru
5 364
skladového areálu
Realizace záměru
11 374
skladového areálu
Realizace záměru
790
skladového areálu
Realizace záměru
15 807
skladového areálu
Realizace záměru
11 480
skladového areálu
55 042

Hloubka
orniční
vrstvy (m)

Celkový
objem
skrývky
(m3)

0,8

8 181,6

0,8

4 291, 2

0,9

10 236,6

0,9

711

0,5

7 903, 5

0,6

6 888
38 211,9
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Nakládání s ornicí bude probíhat dle pokynu orgánu ochrany půdy. Předpoklad je, že ze skryté ornice bude
použito 10 % (3 821,19 m3) pro dokončovací a ozeleňovací práce v areálu. Zbytek, tedy 90 % (34 390,71
m3) bude použito ke zúrodnění méně kvalitních zemědělských půd. Ornice bude odvezena a rozprostřena
na pozemky, určené zemědělskými družstvy, hospodařícími v zájmovém území. Bude-li zemina znečištěna
nebezpečnými látkami, pak s ní bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
Obrázek 4 - Zákres území záměru nad třídami ochrany ZPF

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

B.II.1.2. Pozemky určené pro funkci lesa
Realizací přeložky nedojde k zásahu do ochranného pásma lesa a k záboru pozemků určených k plnění
funkce lesa.

B.II.1.3. Meliorace
Tabulka 8 – Meliorační stavby, se kterými je záměr ve střetu

ID
Kód
Archivní č.
Celková kapacita
Rok výstavby
Popis

200530
ZV010
124
635.00
1973
Areál odvodnění

202673
ZV010
124
635.00
1973
Areál odvodnění
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Obrázek 5 - Meliorační stavby

Zdroj: VÚMOP, Grafická úprava: PUDIS a.s.

B.II.1.4. Další ochrana území a ochranná pásma z pohledu ŽP
Z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Záměr nekříží prvky územního systému ekologické stability (USES), nezasahuje do VKP.
Záměr nezasahuje do přírodního parku.
Záměr nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) ani do ptačí oblasti (PO), zvláště chráněných
území, včetně jejich ochranných pásem a ani do přechodně chráněné plochy či smluvně chráněného území,
jeskyní a krasových jevů ani území s paleontologickými nálezy.
Z. č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
Záměr nezasahuje do ochranného pásma lesa (50 m), nezasahuje do ploch PUPFL.
Z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
Záměr neleží v aktivní zóně záplavového území.
Záměr se nenachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Z. č. 163/2001 Sb., lázeňsky zákon v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
Záměr nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdrojů přírodní
minerální vody, lázeňského místa či jeho ochranného pásma.
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Z. č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
Záměr nezasahuje do ochranného pásma památkové rezervace nebo památkové zóny, do památkové zóny
ani do památkové rezervace. V řešeném území se nenacházejí kulturní památky nebo národní kulturní
památky dle z. č. 20/1987 o památkové péči ve znění pozdějších předpisů, které by mohly být stavbou
dotčeny. Existuje předpoklad výskytu archeologických nálezů z. č. 20/1987 o památkové péči v platném
znění. Jedná se o území stupeň II.
Z. č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území nerostných surovin dle z. č. 44/1988 Sb., horní zákon
ve znění pozdějších předpisů. Záměr se nenachází na poddolovaným územím, v území s významnými
svahovými deformacemi ani v území náchylnými k sesuvným jevům.
Další ochranná pásma
Do řešeného území zasahují ochranná pásma komunikací a ochranná a bezpečnostních pásma jednotlivých
inženýrských sítí. Další vzniknou ze zákona automaticky s rozhodnutím o umístění stavby. Podrobnější
specifikace bude upřesněna v další fázi PD. Pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva nejsou podstatná.

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Výstavba
Odběr vody při výstavbě bude potřebný jak pro úpravu stavebních materiálů, ke skrápění prašných ploch,
k mytí znečištěné vozovky apod., tak i v zázemí stavby pro pracovníky. Pitná voda bude využívána pro
hygienické a sociální potřeby pracovníků zhotovitele stavby. Odběr vody bude zajištěn z definitivní přípojky
vody, popř do jejího vybudování z rozvodů ve stávajícím areálu investora.
Provoz
Areál bude napojen na vodovodní řad novou vodovodní přípojkou z dálkového přivaděče Odolena Voda –
Postřižín PE DN 300 d 315. Vodovod bude rozveden přes vodovodní šachtu do obou objektů.
Výpočet potřeby vody
Postřižín I roční potřeba Qrok = 10 EO x 18 m3/rok + 27 EO x 26 m3/rok = 882 m3/rok
průměrná denní potřeba Qp = 0,041 l/s
max. denní potřeba Qm = = 0,061 l/s
Postřižín I roční potřeba Qrok = 8 EO x 18 m3/rok + 31 EO x 26 m3/rok = 950 m3/rok
průměrná denní potřeba Qp = 0,044 l/s
max. denní potřeba Qm = 0,066 l/s
Celková spotřeba vody v areálu roční potřeba Qrok = 1 832 m3/rok
průměrná denní potřeba Qp = 0,085 l/s
max. denní potřeba Qm = 0,127 l/s
Pro odběr požární vody bude sloužit stávající nádrž v sousedním areálu, který provozuje stejný vlastník.
Stávající nádrž je zkolaudována jako požární nádrž s min. objemem 72 m3. Příjezd a otočení požární
technicky je navrženo vlastní areálovou komunikací.
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Při výstavbě záměru budou využívány standardní stavební materiály typu písek, drcené kamenivo,
štěrkopísek, cement, beton, cihly a další stavební materiály jako např. ocelové konstrukce, izolační,
elektroinstalační a zdravotechnické materiály apod. Při provozu záměru nebudou žádné další přírodní zdroje
využívány.

B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Výstavba
Energetické suroviny budou využívány při výstavbě formou pohonných hmot (nafty, benzín) u stavební a
dopravní mechanizace. Spotřeba elektrické energie a energetických surovin není v současné době známa.
Nároky stavby pro výstavbu na energetické zdroje budou vycházet z množství a požadavků konkrétního
vybraného zhotovitele.
Nároky na energetické zdroje mohou být pokryty z některých trafostanic z okolí, nebo zřízením provizorní
stanice. Místo odběru elektrické energie zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.
Provoz
Napojení areálu na distribuční síť z hladiny vysokého napětí 22kV je navrženo ze stávající trafostanice a
vedení 22kV na pozemku parc č. 240/5, vlastník Eurofrost CB. Kabelová podzemní trasa bude přivedena do
vlastní areálové trafostanice. Dále budou rozvedeny areálové trasy nízkého napětí. Příkon elektřiny by měl
být cca 300 kW pro chlazený sklad a do 700 kW pro tu výrobu s mrazírnou.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Při výkladu pojmu biologická rozmanitost pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je nutné vycházet z definice
pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle kterého je definována jako variabilita všech
žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy a ekosystémy. V souladu
s metodickým pokynem MŽP ze dne 20. 10. 2017 je v případě řešeného záměru nezbytné vyhodnotit vlivy
na zachování diverzity druhů a stanovišť s důrazem na druhy a stanoviště v zájmu společenství, vyhodnotit
vlivy na zachování reprodukční kapacity ekosystémů, na zachování vnitřních funkčních vazeb ekosystémů,
na rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území a na šíření nepůvodních invazních druhů, dále
stanovit opatření pro podporu druhů klíčových pro zachování biologické rozmanitosti, stanovit opatření
k bránění introdukci a zdomácnění nových nepůvodních invazních druhů a stanovit environmentální limit
záměru pro zachování biologické rozmanitosti.
Lokalita navržené stavby zahrnuje obhospodařované pole a ruderalizované plochy. Z hlediska
charakteristiky biotopů se v případě dotčených pozemků pro realizaci komerčního a skladového areálu
nejedná o vzácný druh stanoviště, na který by byly vázány speciální druhy rostlin a živočichů. Lokalitu lze
charakterizovat jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem, řada X2 - intenzivně
obhospodařovaná pole.
Zájmové území má v současné době a díky okolnímu charakteru velmi nízkou biologickou hodnotou. Silné
ovlivnění území lidskou činností vyplývá ze srovnání s potencionální přirozenou vegetací.
Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému hospodaření nebo naopak zarůstaní lokality lze její význam z
hlediska biologické rozmanitosti považovat za nízký a výhledově neperspektivní (bez adekvátního
managementu v podobě odstraňování náletu a seče). Nepůvodní a invazní druhy na lokalitě zastupují pouze
rostliny, přičemž k rozsáhlé expanzi zde v současnosti nedochází.
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
B.II.6.1. Doprava
Dopravně je lokalita dobře napojena na dálnici D8, spojující Prahu se severními Čechy (Teplice, Ústí n./L.)
a výhledově na dálniční síť Německa (Drážďany, Berlín). Dobudováním severní části vnějšího okruhu Prahy
pak bude tato lokalita přímo napojena na dálniční síť Česka, zejména pak D5, (D3), D1 a D10.
Navržený areál je řešen jako novostavba na pozemcích nacházejících se v bezprostřední blízkosti silnice
III/24211. Návrh předpokládá napojení areálu novou úrovňovou křižovatkou tvaru „T“ navazující na
pokračující veřejnou komunikaci, ze které budou následně napojeny jednotlivé areály.

B.II.6.2. Intenzity dopravy
Pro výpočet současného a výhledového dopravního zatížení komunikační sítě byl použit model individuální
automobilové dopravy, který je zpracovaný v dopravně-plánovacím softwaru PTV VISION. Dopravní model
zahrnuje kompletní komunikační síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy. Dopravní zóny v řešeném území jsou v
podrobnosti základních sídelních jednotek. Rozsah dopravního modelu odpovídá území Středočeského
kraje. Dopravní model je kalibrován na Celostátní sčítání dopravy ŘSD 2016. Současný rok 2021 je
vypočítán pomocí TP 225 s ohledem na zjištěné objemy dopravy generované stávajícím areálem Eurofrost.
Rozvojové záměry v zájmovém území jsou ve studii č. H.2 započteny podle Dopravní studie pro záměr
„Lord“ (objekt D8.7) z listopadu 2017, dokumentace záměru „Obalovna Chvatěruby“ a dalších studií
získaných z informačního systému EIA (CENIA).
Do modelu jsou zahrnuty rozvojové záměry v okolí dálnice D8, rozvojové záměry v oblasti města Odolena
Voda jsou započteny na základě územního plánu a ve studii je rovněž zahrnut vliv realizace letiště
Vodochody podle poslední zpracované aktualizace.
Obrázek 6 - Stávající a rozvojové záměry v okolí

Zdroj: AFRY
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Tabulka 9 - Předpokládané rozvojové záměry v okolí

Záměr

Osobní
vozidla

LNV

NV

840
300
310
380
72
446
8
0
1100
110
30
400
3250
36
10

730
20
45
20
5
0
0
0
70
10
9
200
50
0
0

450
150
136
180
14
0
35
171
15
40
10
200
150
96
102

CT Park Prague D8.2
CT Park Prague III. etapa
Prologis Park (haly 3 a 4)
Areál LORD
Papírna BOR Biotechnology
Bydlení Úžice
Obalovna Chvatěruby
Těžba štěrkopísku a betonárna Zlosyň
Areál Odolena Voda
Skladový a obchodní areál Odolena Voda
Skladová a výrobní hala Odolena Voda
GOODMAN Zdiby Logistics centre
Letiště Vodochody
Výrobní a prodejní areál Vojkovice
Těžba Dušníky nad Vltavou

Uvažováno
v horizontu
roku
do 2023
2040
do 2023
do 2023
do 2023
do 2023
do 2023
do 2030
2025
2025
do 2023
do 2023
2025
2016
2015

Vysv.: LNV – do 3,5 t, NV nad 3,5 t.

Zdroj: AFRY
Tabulka 10 – Intenzity dopravy stávající areál Úžice I a Úžice II

vše

Doprava generovaná provozem areálu
Příjezdy
Odjezdy
osobní lehká TIR
vše
osobní lehká TIR

vše

obousměrně
osobní lehká

TIR

24hodinová
(00:00-24:00)

141

82

6

53

141

82

6

53

282

164

12

106

z toho denní
(06.00-22:00)

116

63

6

47

114

77

4

33

230

140

10

80

z toho noční
(22:00-6:00)

25

19

0

6

27

5

2

20

52

24

2

26

Zdroj: AFRY
Tabulka 11 - Intenzity dopravy hodnocený záměr

vše

DOPRAVA GENEROVANÁ PROVOZEM AREÁLU
Příjezdy
Odjezdy
osobní lehká TIR
vše
osobní lehká
TIR

vše

obousměrně
osobní lehká

TIR

24hodinová
(00:00-24:00)

164

85

12

67

164

85

12

67

328

170

24

134

z toho denní
(06.00-22:00)

134

60

12

62

138

71

8

59

272

131

20

121

z toho noční
(22:00-6:00)

30

25

0

5

26

14

4

8

56

39

4

13

Zdroj: AFRY
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Obrázek 7 - Rozdíl zatížení silniční sítě – varianta se záměrem oproti variantě bez záměru – rok 2023

Zdroj: AFRY

V roce 2023 vlivem konkrétního rozvojového záměru dochází k nárůstu zatížení:
•
•
•
•

Na silnici III/24211 v úseku mezi areálem Eurofrost – Postřižín a křižovatkou se silnicí III/0081
dochází k nárůstu o cca 290 vozidel za den.
Na silnici III/0081 v úseku mezi MÚK Úžice a křižovatkou se silnicí III/24211 dochází k nárůstu o cca
270 vozidel za den.
Na dálnici D8 na jih od MÚK Úžice se předpokládá nárust o 160 vozidel za den, na sever od MÚK o
70 vozidel za den.
Na západ od MÚK Úžice mírně se projeví nárůst na silnicích III/0081 (o 45 vozidel/den) a III/00811
(o 37 vozidel/den).

V noční období (22:00 – 06:00) provoz skladového areálu způsobuje nárůst vozidel pouze na silnicích
III/24211, III/0081 a dálnici D8.
V roce 2040 vlivem již uvažované přeložky silnice II/240 a II/101 (dále označené jen jako II/240), SOKP 519
a 520 (Suchdol – Březiněves – Satalice) a vlivem dalších změn v silniční síti dochází k širšímu rozsahu
nárůstu vozidel v řešené oblasti.
Tabulka 12 – Intenzita vozidel a rozdíl na dotčené silniční síti – rok 2023

Varianta
Silnice
Úsek
Areál
III/24211 EUROFROST
– III/0081
III/0081

III/24211 –
MÚK Úžice

Bez záměru
VŠE
LNV
NV

Se záměrem
VŠE
LNV
NV

VŠE

Rozdíl
LNV

NV

2 101

89

202

2 389

109

342

288
(+13,7 %)

20
(+22,2 %)

140
(+70 %)

3 575

797

481

3 849

817

621

274
(+7,7 %)

20
(+2,5 %)

140
(+29,2 %)
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Varianta
Silnice
Úsek

Bez záměru
VŠE
LNV
NV

Se záměrem
VŠE
LNV
NV

VŠE

Rozdíl
LNV

NV

D8 (jih)

MÚK Úžice
směr jih

51 627

4 879

10 137

51 786

4 887

10 200

159
(+0,3 %)

8
(+0,2 %)

63
(+0,6 %)

D8 (sever)

MÚK Úžice
směr sever

42 671

4 353

8 249

42 741

4 361

8 307

70
(+0,2 %)

8
(+0,2 %)

58
(+0,7 %)

III/24211

ul. Pražská
(obec Úžice)

3 971

774

318

3 985

774

318

14
(+0,4 %)

0
(+0,0 %)

0
(+0,0 %)

VŠE

Rozdíl
LNV

Vysv.: LNV – do 3,5 t, NV nad 3,5 t.

Zdroj: AFRY
Tabulka 13 – Intenzita vozidel a rozdíl na dotčené silniční síti – rok 2040

Varianta
Bez záměru
Silnice
Úsek
Vše
LNV
NV
Areál
III/24211 EUROFROST 1159
101
151
– III/0081
III/24211 –
III/0081
10280 2144
1429
MÚK Úžice
MÚK Úžice
D8 (jih)
71494 6805 13057
směr jih
D8
MÚK Úžice
56814 5752 10021
(sever)
směr sever
ul. Pražská
III/24211
4825
787
405
(obec Úžice)

VŠE

Se záměrem
LNV
NV

1461

121

291

10542

2162

1553

71674

6813

13131

56861

5758

10062

4839

787

405

NV

302
(+26,1 %)

20
(+20,0 %)

140
(+93,3 %)

262
(+2,5 %)
180
(+0,3 %)
47
(+0,1 %)
14
(+0,3 %)

18
(+0,8 %)
8
(+0,1 %)
6
(+0,1 %)
0
(+0,0 %)

124
(+8,7 %)
74
(+0,6 %)
41
(+0,4 %)
0
(+0,0 %)

Vysv.: LNV – do 3,5 t, NV nad 3,5 t.

Zdroj: AFRY

B.II.6.3. Potřeba souvisejících staveb
Realizace a zprovoznění záměru nevyžaduje realizaci dalších podmiňujících či jinak souvisejících staveb.

Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
množství a druh předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a jejich
znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití
látek a technologií

B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například
přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných
znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
B.III.1.1. Znečištění ovzduší
Pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována rozptylová studie, která je součástí příloh EIA jako příloha č.
H.3. Zde jsou shrnuty vstupy z hlediska ovzduší potřebné pro provedení posouzení.
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Tabulka 14 - Celkové emise z automobilové dopravy na dotčených komunikacích

Úsek
1)

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

Intenzita vyvol. dopravy2)
OA
[den]
170
18
152
8
144
54
90
12
42
34
8
18
8
12
42

LNV
[den]
20
0
20
0
20
8
12
2
6
4
2
2
0
2
6

TNV
[den]
140
0
140
8
132
52
78
18
36
26
8
18
0
18
36

Emise3)
NOx
[kg/rok]
4,5
3,2
23,9
5,9
54,0
8,0
7,9
2,2
4,7
10,5
1,1
4,3
0,9
11,6
36,8

CO
[kg/rok]
15,8
18,6
80,1
20,7
177,2
12,3
14,1
3,0
7,7
18,6
1,7
7,2
1,2
20,2
59,1

PM10
[kg/rok]
44,6
6,7
158,1
13,0
190,5
15,4
13,8
16,6
10,0
14,8
3,4
8,1
0,05
19,5
54,2

Benzen
[kg/rok]
0,16
0,28
0,77
0,14
1,71
0,06
0,06
0,01
0,04
0,09
0,01
0,03
0,01
0,08
0,27

BaP
[g/rok]
0,07
0,05
0,50
0,10
1,24
0,20
0,20
0,05
0,12
0,27
0,03
0,10
0,02
0,51
1,58

PM2,5
[kg/rok]
11,1
1,7
39,9
3,6
49,5
4,2
3,8
4,1
2,7
4,2
0,9
2,3
0,04
5,4
15,1

Délka4)
[km]
0,06
1,63
0,30
0,95
0,64
0,38
0,18
0,23
0,20
0,69
0,25
0,36
1,28
1,14
1,49

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr. níže, 2) intenzita záměrem vyvolané dopravy (obousměrně), 3)
suma emisí z výfuku a emise z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 4) celková
délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie

Jako vstupní údaje pro výpočet emisního toku stanovených škodlivin byly použity emisní faktory v programu
MEFA 13 a aplikace Sekundární prašnost 2019 1. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší byly
výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy – NO2, CO, PM10,
PM2,5, BZN a BaP. Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z resuspenze.
Primární emise jsou vyčíslovány pro definované úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva
a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické
charakteristiky apod.) pro výhledové roky 2023 a 2040 pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a
víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Pro výpočet emisí z dopravy byla použita předdefinovaná skladba
vozového parku pro města a ostatní silnice zahrnutá v programu MEFA 13, která vychází z předpokládaného
vývoje zastoupení emisních tříd EURO na území celé České republiky, a to samostatně pro osobní a
nákladní vozidla. Tento vývoj v sobě zahrnuje i předpoklad postupné obměny vozidel s nižšími emisními
třídami EURO. Přesné zastoupení vozidel vyvolané dopravy podle emisních tříd není pro záměrem
vyvolanou dopravu znám. Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno průměrně 50 %. Rychlost vozidel byla
uvažována maximální povolená rychlost pro danou třídu a typ silnice, rychlost vozidel na vnitroareálových
komunikacích byla uvažována 30 km/hod.
Víceemise se projevují pouze krátce po startu vozidla, a proto byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou
dopravu, která tvoří podíl 50 % celkové vyvolané dopravy. U cílové vyvolané dopravy se předpokládá, že
doba jízdy přesáhla hraniční dobu, po kterou se víceemise ze startů ještě projevují. Klimatická charakteristika
byla dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem
vyjádřenými jako dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 pro Středočeský kraj (údaj převzat z dat
ČHMÚ). Pro výpočet maximálních krátkodobých koncentrací byly použity přepočtené maximální 1hodinové
intenzity dopravy podle metodiky SYMOS´97 (aktualizace únor 2014, Tab. 2.4).
Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z resuspenze ze záměrem
vyvolané dopravy počítány jako rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území ve stavech bez a
se zahrnutím záměrem vyvolané dopravy. Emise z resuspenze byly počítány pro částice PM10, PM2,5 a BaP.

1

aplikace Sekundární prašnost 2019, licence ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
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Dotčené komunikace zahrnuté do výpočtu RS jsou zobrazeny níže. Intenzita dopravy je uvedena v přílohách
rozptylové studie, resp. dopravní studie.
Obrázek 8 - Dotčené úseky komunikací v předmětném území

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 15 - Intenzita dopravy na okolních komunikacích, záměrem vyvolaná doprava, výhled. rok 2023 a 2040

Úsek 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Výhledový rok 2023,
Výhledový rok 2040,
záměrem vyvolaná doprava záměrem vyvolaná doprava
2)

2)

[OA/24h] [LNV/24h] [TNV/24h] [OA/24h] [LNV/24h] [TNV/24h]

170
42
128
128
0
14
10
114
46
2
44
68
2
44
22
22
4
4
0

20
0
20
20
0
0
0
20
8
4
4
12
4
4
4
4
0
0
0

140
0
140
140
0
0
0
140
55
29
26
85
29
37
19
19
0
0
0

170
28
142
142
10
14
10
120
50
0
50
71
0
48
22
22
4
4
16

20
0
20
20
2
0
0
18
7
3
4
11
3
4
4
4
0
0
4

140
0
140
140
16
0
0
124
57
20
37
67
21
37
9
9
0
0
7
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Úsek

1)

21
22
23
26
27

Výhledový rok 2023,
Výhledový rok 2040,
záměrem vyvolaná doprava záměrem vyvolaná doprava
2)

2)

[OA/24h] [LNV/24h] [TNV/24h] [OA/24h] [LNV/24h] [TNV/24h]

18
2
16
4
88

4
0
4
8
8

19
2
17
58
63

2
2
0
0
98

0
0
0
6
8

2
2
0
41
74

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) intenzita záměrem vyvolané dopravy (obousměrně)

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 16 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2023, stav bez záměru

Úsek 1)
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27

NOx [t/rok]
0,26
0,04
0,04
0,49
0,15
0,45
0,12
0,13
0,27
0,36
0,15
0,37
1,27
0,73
1,10
0,21
1,17
0,66
0,27
0,23
0,60
0,03
10,2
17,2

CO [t/rok]
0,30
0,04
0,05
1,12
0,33
0,58
0,15
0,18
0,34
0,49
0,21
0,48
1,70
0,93
1,38
0,40
1,46
0,84
0,35
0,28
0,84
0,04
13,1
21,7

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
1,24
0,003
0,005
0,31
0,18
0,0004
0,0007
0,05
0,24
0,0004
0,0008
0,06
1,12
0,006
0,010
0,30
0,40
0,002
0,003
0,11
1,96
0,004
0,009
0,50
0,22
0,001
0,003
0,06
0,79
0,001
0,003
0,20
0,88
0,002
0,006
0,23
0,98
0,003
0,009
0,26
0,89
0,001
0,003
0,23
1,24
0,003
0,009
0,32
2,33
0,011
0,031
0,64
1,43
0,007
0,017
0,38
2,33
0,011
0,024
0,62
0,68
0,002
0,004
0,18
2,59
0,012
0,026
0,68
1,01
0,006
0,015
0,28
1,05
0,002
0,006
0,27
0,49
0,002
0,005
0,13
3,44
0,004
0,016
0,87
0,23
0,0003
0,0005
0,06
14,3
0,09
0,28
3,98
22,9
0,15
0,50
6,37

Délka 3)
[km]

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

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí
z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 3) celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 17 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2023, stav se záměrem

Úsek 1)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

NOx [t/rok]
0,012
0,27
0,05
0,06
0,49
0,15
0,51
0,13
0,18
0,27

CO [t/rok]
0,06
0,35
0,09
0,10
1,15
0,33
0,78
0,16
0,19
0,35

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
0,02
0,0004
0,0001
0,006
1,25
0,004
0,005
0,31
0,28
0,0008
0,0010
0,07
0,33
0,0008
0,0011
0,08
1,12
0,007
0,010
0,30
0,40
0,002
0,003
0,11
2,24
0,006
0,011
0,57
0,23
0,001
0,003
0,06
0,82
0,001
0,003
0,21
0,89
0,002
0,006
0,23

Délka 3)
[km]

0,1
1,1
0,2
0,1
0,7
0,3
0,6
0,0
0,3
0,2
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Úsek 1)
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27

NOx [t/rok]
0,42
0,16
0,44
1,31
0,75
1,10
0,21
1,17
0,67
0,27
0,23
0,60
0,03
10,3
17,4

CO [t/rok]
0,50
0,21
0,49
1,71
0,94
1,38
0,40
1,46
0,85
0,35
0,28
0,84
0,04
13,2
21,8

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
0,99
0,003
0,009
0,26
0,93
0,001
0,003
0,23
1,25
0,003
0,009
0,32
2,34
0,011
0,031
0,64
1,43
0,007
0,017
0,39
2,33
0,011
0,024
0,62
0,68
0,002
0,004
0,18
2,59
0,012
0,026
0,68
1,01
0,006
0,015
0,28
1,06
0,002
0,006
0,27
0,49
0,002
0,005
0,13
3,44
0,004
0,016
0,87
0,23
0,0003
0,0005
0,06
14,4
0,09
0,29
4,00
23,0
0,15
0,51
6,40

Délka 3)
[km]

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

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí
z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 3) celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 18 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2023, záměrem vyvolaná doprava

Úsek 1)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
26
27

NOx [kg/rok]
12,1
6,0
14,6
13,7
1,2
1,0
66,6
9,3
48,5
3,7
58,8
4,7
63,8
32,9
23,0
0,44
0,16
15,2
0,3
1,7
168,9
189,3

Emise 2)
CO [kg/rok] PM10 [kg/rok] Benzen [kg/rok] BaP [g/rok] PM2,5 [kg/rok]
62,1
22,5
0,43
0,11
6,4
50,0
9,6
0,80
0,09
2,5
46,3
96,0
0,42
0,30
24,2
43,9
89,4
0,40
0,30
22,6
20,7
0,1
0,24
0,03
0,1
1,6
0,1
0,01
0,008
0,04
199,7
287,0
1,75
1,67
73,7
3,6
3,3
0,02
0,07
0,9
7,6
30,6
0,02
0,12
7,7
4,9
8,8
0,03
0,11
2,3
17,4
17,4
0,07
0,29
4,9
6,9
33,9
0,02
0,12
8,5
13,7
15,1
0,07
0,19
4,1
10,1
7,5
0,05
0,16
2,2
7,2
5,2
0,03
0,11
1,5
0,39
0,02
0,004
0,004
0,01
0,36
0,08
0,005
0,005
0,02
4,6
3,6
0,02
0,07
1,1
0,5
6,6
0,002
0,03
1,6
2,7
2,0
0,01
0,03
0,6
51,1
74,5
0,19
1,76
20,3
110,0
110,7
0,56
3,08
30,7

Délka 3)
[km]

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

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) intenzita záměrem vyvolané dopravy (obousměrně), 3)
suma emisí z výfuku a emise z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 4) celková
délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 19 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2040, stav bez záměru

Úsek 1)
2
3

NOx [t/rok]
0,09
0,01

CO [t/rok]
0,14
0,02

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
0,73
0,001
0,002
0,18
0,11
0,0002
0,0003
0,03

Délka 3)
[km]

1,1
0,2
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Úsek 1)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27

NOx [t/rok]
0,02
0,76
0,40
0,12
0,86
0,14
0,14
0,30
0,49
0,17
0,41
1,58
0,95
0,43
0,17
0,32
0,36
0,38
0,24
0,55
0,02
9,1
16,1

CO [t/rok]
0,03
1,31
1,11
0,30
1,41
0,20
0,24
0,47
0,80
0,28
0,65
2,62
1,48
0,66
0,39
0,47
0,52
0,63
0,40
0,94
0,04
14,9
25,8

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
0,18
0,0002
0,0005
0,05
4,25
0,008
0,026
1,08
1,21
0,006
0,012
0,32
0,44
0,002
0,003
0,11
2,79
0,009
0,029
0,72
0,22
0,001
0,004
0,06
0,93
0,001
0,005
0,23
0,92
0,003
0,010
0,24
1,07
0,005
0,017
0,29
1,10
0,002
0,006
0,28
1,26
0,004
0,014
0,33
3,18
0,015
0,060
0,87
1,83
0,009
0,033
0,50
1,98
0,005
0,013
0,50
0,73
0,002
0,005
0,19
1,70
0,004
0,009
0,43
0,69
0,004
0,010
0,18
1,31
0,003
0,014
0,34
1,30
0,002
0,008
0,33
3,79
0,004
0,022
0,96
0,26
0,0002
0,0006
0,06
17,7
0,09
0,39
4,76
29,8
0,15
0,73
8,03

Délka 3)
[km]

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

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí
z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 3) celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 20 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2040, stav se záměrem

Úsek 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26

NOx [t/rok]
0,009
0,10
0,02
0,03
0,79
0,40
0,12
0,90
0,15
0,18
0,30
0,53
0,17
0,48
1,60
0,96
0,43
0,17
0,32
0,37
0,38
0,24
0,55
0,02
9,2

CO [t/rok]
0,05
0,16
0,06
0,07
1,33
1,13
0,30
1,57
0,21
0,24
0,48
0,82
0,29
0,67
2,63
1,49
0,66
0,39
0,47
0,52
0,63
0,40
0,94
0,04
15,0

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
0,02
0,0004
0,0001
0,006
0,74
0,002
0,003
0,18
0,22
0,0005
0,0006
0,06
0,29
0,0006
0,0008
0,07
4,27
0,008
0,026
1,08
1,21
0,006
0,012
0,32
0,44
0,002
0,003
0,11
2,88
0,010
0,030
0,75
0,23
0,001
0,005
0,06
0,95
0,001
0,005
0,24
0,93
0,003
0,010
0,24
1,08
0,005
0,018
0,29
1,12
0,002
0,006
0,28
1,27
0,004
0,014
0,33
3,19
0,015
0,060
0,87
1,84
0,009
0,033
0,50
1,98
0,005
0,013
0,50
0,73
0,002
0,005
0,19
1,70
0,004
0,009
0,43
0,69
0,004
0,011
0,18
1,31
0,003
0,014
0,34
1,30
0,002
0,008
0,33
3,79
0,004
0,022
0,96
0,26
0,0002
0,0006
0,06
17,7
0,09
0,39
4,77

Délka 3)
[km]

0,1
1,1
0,2
0,1
1,0
0,7
0,3
0,6
0,0
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,4
0,3
0,6
0,4
0,7
0,2
0,2
0,3
0,5
0,4
1,1
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Úsek 1)
27

NOx [t/rok]
16,3

CO [t/rok]
25,9

Emise 2)
PM10 [t/rok] Benzen [t/rok] BaP [kg/rok] PM2,5 [t/rok]
29,9
0,15
0,74
8,07

Délka 3)
[km]

1,5

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí
z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 3) celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Zdroj: Rozptylová studie
Tabulka 21 - Emise z dopravy na okolních komunikacích, výhledový rok 2040, záměrem vyvolaná doprava

Úsek 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
26
27

NOx [kg/rok]
8,9
2,9
10,0
9,4
23,1
0,8
0,9
41,4
9,3
33,6
3,5
46,9
2,2
64,3
18,1
12,6
0,4
0,1
7,4
1,4
0,2
117,0
196,0

Emise 2)
CO [kg/rok] PM10 [kg/rok] Benzen [kg/rok] BaP [g/rok] PM2,5 [kg/rok]
54,0
22,2
0,37
0,11
6,1
27,5
10,6
0,47
0,06
2,7
40,1
115,4
0,37
0,28
28,7
38,2
106,8
0,35
0,29
26,6
21,1
20,4
0,14
0,23
5,5
16,6
0,1
0,22
0,02
0,07
1,4
0,05
0,007
0,008
0,02
156,8
94,8
1,47
1,55
26,0
3,2
2,4
0,01
0,07
0,7
4,3
15,2
0,01
0,08
3,8
5,5
7,1
0,02
0,14
1,9
12,7
11,9
0,04
0,26
3,3
4,2
17,5
0,009
0,10
4,4
12,2
9,8
0,04
0,19
2,7
5,8
4,3
0,02
0,11
1,2
4,1
2,8
0,02
0,07
0,8
0,3
0,01
0,001
0,005
0,008
0,3
0,01
0,004
0,004
0,009
2,3
2,0
0,01
0,04
0,6
0,4
0,03
0,00
0,004
0,02
0,4
0,03
0,00
0,005
0,03
30,3
50,2
0,08
1,31
13,4
108,8
123,8
0,41
3,76
33,5

Délka 3)
[km]

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

Vysv.: 1) číselné označení úseků odpovídá označení úseků na obr výše, 2) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí
z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy), 3) celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Kromě emisí z vyvolané dopravy na veřejných komunikacích byly do výpočtu rozptylové studie zahrnuty i
emise ze startů a pojezdů vozidel po parkovištích a manipulačních plochách. Pro výpočet emisí ze startů a
pojezdů vozidel záměrem vyvolané dopravy po parkovištích a manipulačních plochách byly použity emisní
faktory z programu MEFA 13 (Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů) a aplikace Sekundární prašnost
2019. Pojezd po areálu byl uvažován v součtu pro příjezd i odjezd vozidel průměrně cca 400 m. Výpočet byl
proveden pro průměrný sklon vozovky 0 %, rychlost pojezdu 30 km/hod, plynulost provozu 3. Zastoupení
vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 % u zdrojové dopravy, více jak 4 km 100 % cílové
dopravy. Výpočet byl proveden pro typ vozového parku města a ostatní silnice, rok 2023 a 2040. Celkové
emise ze startů a pojezdů vozidel po parkovišti jsou dány součtem emisí z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik,
víceemisí ze studených startů vozidel a emisí z resuspenze. Celkové emise zahrnuté do výpočtu RS jsou
uvedeny v tabulce níže.
Tabulka 22 - Emisní charakteristika zdroje, pojezd vozidel po parkovištích a manipulačních plochách

Zdroj – pojezd vozidel po areálu záměru
NOx
CO
Emise1)
PM10
Benzen
BaP

Výhledový rok 2023
61,0
291,0
129,3
2,3
0,5

Výhledový rok 2040
44,7
252,8
127,7
2,0
0,5
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Zdroj – pojezd vozidel po areálu záměru
PM2,5

Výhledový rok 2023
35,9

Výhledový rok 2040
34,5

Vysv.: 1) suma emisí z výfuku a z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze z úseku (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy)
v kg/rok (BaP v g/rok).

Zdroj: Rozptylová studie
Poznámka: Uvedené emise z vyvolané dopravy na veřejných komunikacích a pojezdů po areálu jsou spočítány z celkové vyvolané
dopravy v průběhu dne. Tyto hodnoty byly uvažovány pro výpočet průměrných ročních koncentrací. Špičkové hodnoty emisí pro výpočet
nejvyšších hodinových koncentrací nelze v kg/rok tímto způsobem vyčíslit.

Tabulka 23 - Emisní charakteristika zdroje, spalovací stacionární zdroje

Vytápění SO1
Předpokládaný výkon zařízení 1) [kW]
Předpokládaná spotřeba paliva 1) [m3/rok]
Provozní hodiny 2) [hod/rok]
Emise NOx 3) [kg/rok]
Emise CO [kg/rok]

vytápění SO1
49
9000
1800
10,2
0,43

Vysv.: 1) předpokl. výkon zařízení a spotřeba paliva určené z potřeby dodávek tepla, se zohledněním plánovaného
využití odpad. tepla od kondenzátorů; 3) předpokl. provozní hodiny. Relativní roční využití výkonu by v tomto případě
bylo na úrovni cca 21 %; 3) podíl emisí NO2 v NOx byl uvažován podle přílohy č. 2 metodického pokynu MŽP pro
vypracování rozptylových studií na úrovni 5 %.

Výstavba
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude
docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z
pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou
pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje mohou po časově omezenou dobu poměrně
významně působit na své nejbližší okolí.
Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu stavebních prací výrazně mění.
Z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší lze jako nejvýznamnější činnost označit zemní práce, v průběhu, kterých
bude použito největší množství těžké strojní techniky a současně dojde k přepravě největšího objemu
zeminy.

B.III.1.2. Znečištění vody
Ke znečištění vody může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu výstavby (především v souvislosti s případnými haváriemi spojenými s únikem nebezpečných
látek), popř. při realizaci pilot

•

při provozu při havárii či úniku kapalin z automobilů.

Negativně by mohly být ovlivněny podzemní vody při průsaku látek přes půdu, negativní ovlivnění
povrchového toku lze eliminovat opatřeními pro odtok vod z území při výstavbě. Po realizaci navrženého
odvodňovacího systému, který je navržen tak, že je chráněn před havarijnímu úniky látek a běžné
koncentrace zejména lehkých kapalin budou spolehlivě eliminovány navrženým systémem možnost
kontaminace jak podzemních vod, tak povrchových vod je v dostatečném rozsahu eliminována.

B.III.1.3. Znečištění půdy a půdního podloží
Ke znečištění půd a půdního podloží může při výstavbě dojít především v souvislosti s případnými haváriemi
spojenými s únikem nebezpečných látek.
Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno zejména do prostoru staveniště (znečišťování půd
povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít
při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Tato nebezpečí budou
minimalizována zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s
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nebezpečnými látkami. Současně během výstavby může dojít k zhutnění půdy a zhoršení jejích fyzikálních
a chemických vlastností (zejména podorničí) v plochách dočasného záboru. V případě kontaminace půdního
prostředí bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
Během provozu záměru není předpoklad, že by docházelo ke kontaminaci půdy v okolí hal. Ke kontaminaci
dále může dojít při haváriích automobilů, úkapech z automobilů nebo při úniku chladící kapaliny a při jejich
úniku od odvodňovacího systému. Odvodňovací systém je navržen tak, že je chráněn před havarijnímu úniky
látek a běžné koncentrace zejména lehkých kapalin budou spolehlivě eliminovány navrženým systémem.

B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod,
množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné
znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
B.III.2.1. Srážkové vody
Fáze výstavby
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude proveden v souladu s platnou legislativou,
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby.
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť (např. z mytí). Množství splaškových odpadních vod bude adekvátní počtu pracovníků.
Vzniklé splaškové vody budou zachyceny v bezodtoké jímce a následně odvezeny na ČOV, alternativně lze
využívat sociální zařízení v sousedícím areálu investora. Množství těchto vod nebude významné.
Dešťové vody v průběhu výstavby budou, po předčištění v provizorních sedimentačních jímkách přednostně
zasakovány na povrchu terénu, popř. bude využit rozestavěný definitivní odvodňovací systém. Řešení
likvidace odpadních vod bude v kompetenci zhotovitele stavby a bude provedeno v souladu s platnou
legislativou.
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality
podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu č. 254/2001 Sb., o
vodách, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a
hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
Fáze provozu
Tabulka 24 - Bilance odtoku srážkových vod bez navržených opatření

Druh povrchu

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

střecha

1,833

0,90

1,650

259,05

8 827,34

komunikace

1,628

0,80

1,302

204,41

6 965,70

parkoviště OA

0,216

0,05

0,011

1,69

57,70

obslužné cesty pro HZS-štěrk

0,100

0,30

0,030

4,71

160,50

zeleň

1,992

0,05

0,100

15,64

532,91

Celkem

5,669

0,546

3,092

485,5

16 544

Tabulka 25 - Bilance odtoku srážkových vod-stávající stav

Druh povrchu
pole

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

5,669

0,05

0,283

44,50

1 516,38

Z uvedených tabulek je zřejmé, že bez návrhu hospodaření s dešťovými vodami by se velikost odtoku z
území zvýšila cca 10krát.
V souladu s CSN 75 9010 a TNV 75 9011 se navrhuje limitní velikost odtoku z území 3 l/s*ha, tj. vzhledem
k velikosti území je povolený odtok 17 l/s. Tato hodnota je výrazně nižší než stávajícího velikost odtoku,
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která je ve výše uvedené tabulce spočtena na 44,5 l/s. navrženým řešením tak dojde ke snížení velikosti
odtoku z území do potoka.
Tabulka 26 - Výpočet potřebného retenčního objemu dle ČSN 75 6101

VSTUPNÍ HODNOTY
Povodí a stoková síť
5,67
F=
3,092 ha
Fr =

... redukovaná plocha povodí
... odtok z dešťové nádrže po dob

17 l/s

Q0 =
td =

... doba dotoku vody do retence

3 min

Výpočet dob redukování čáry náhradních dešťových intenzit
doba povrchové retence
r=
2 mm
... fiktivní mezerovitost
0,75
... součinitel odtoku
Ѱ=
periodicita deste
0,50
povolený odtok (l/s*ha

3,00

A) neredukované intenzity dešťů
tc (min)
60
70

80

90

100

120

140

180

240

300

50,0

44,7

40,5

37,0

32,0

28,1

22,9

18,0

15,0

564

575

579

582

582

588

585

579

555

527

567

578

582

584

584

590

587

581

557

529

qc (l/s/ha)

56,4

V1 (m3)
V2 (m3)

Pozn. Ve výpočtu je konzervativně použito odtoku pro neredukované intenzity deště a doba dotoku pouze 3
minuty. Při reálné době dotoku vycházející z níže navržených prvků hospodaření s dešťovými vodami
vychází doba dotoku cca 2,5 hod, pro kterou je potřeba retenční objem 465 m3. Obě opatření jsou na straně
bezpečnosti.
Koncepce návrhu hospodaření se srážkovými vodami
V areálu je navržena série objektů (včetně víceúčelových ploch) pro hospodaření se srážkovým vodami
včetně využitím vsakování v poldrech, v průlezích a příkopech. Dle TNV 75 9010 čl. 5.2.2.8 je navržen
maximální odtok nevyužitých srážkových vod do Dolnopostřižinského potoka 3 l/s*ha. Navržený systém
současně umožňuje zvýšit oproti stávajícímu stavu celkové množství vsakovaných vod do vod podzemních.
Koncepce hospodaření s dešťovými vodami je navržena v souladu s požadavky CSN 75 9010 a TNV 75
9011. Využití vsakování v lokalitě významně limitují málo propustné podložní vrstvy s koeficientem vsaku
cca 7*10-7 m/s a nízká hladina podzemní vody, která je v úrovních cca 1,2÷3,6 m (ustálená v hloubce 1,15
– 2,90 metru pod terénem). Z uvedených důvodů bylo v hydrogeologických posouzeních doporučováno
využití povrchových zařízení pro vsakování s kombinací s výparem. Navržené řešení je s tímto doporučením
plně v souladu je navíc doplněn mělce podpovrchovým odvodňovacím systémem.
Srážkové vody ze střech budou přednostně odváděna do odvodňovacích zařízení na západní a jižní straně
objektů.
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Okolo objektu Postřižín I, kde lze s ohledem na prostorové podmínky vytvořit plochy. Navrhují se víceúčelové
plochy, kde bude v části udržována stálá hladiny vody – vzhledem k místním podmínkám budou tyto plochy
mít charakter mokřadu či tůňky s litorálním prostorem ve kterém bude docházet ke zvýšenému výparu vody
spojenému s nadlepšením mikroklimatu. Zbývající část plochy bude fungovat jako retenčním a vsakovacím
prostor charakteru suchého poldru. Tyto
nádrže budou propojeny se vsakovacími
Obrázek 9 - Vzorový příčný řez příkopem s retenční hrázkou
příkopy a průlehy (dle prostorových a
výškových podmínek). Na trase příkopů a
průlehů budou vybudovány hrázky, které
umožní zvýšit objem zachycené a retenované
vody a tím zvýšit vsak a výpar a současně
zpomalit odtok vody. Vody budou prosakovat
do podloží, kde bude vedeno drenážní potrubí
zajišťující odvod vod, které se nevsáknou do
vod podzemních dále do odtoku (viz přiložený
obrázek).
Okolo objektu Postřižín II není vhodný
dostatečný prostor pro návrh nádrží. Pro zde
budou vybudovány vsakovací průlehy a
příkopy s hrázkami. Tento odvodňovací systém bude propojen se systémem okolo objektu Postřižín I, aby
bylo možno optimalizoval hospodaření s dešťovými vodami u obou objektů.
Parkoviště pro osobní automobily budou vybudovány se vsakovacím povrchem (např. AS-TTE rošty od firmy
ASIO), které mají kromě jiného certifikaci prokazující jejich účinnost na předčištění srážkových vod při
vsakování. Tyto plochy prokázaly menší odtok při dešti než zatravněný povrch a jejich výhodou je i o to, že
jejich povrch je zatravněný.
Z ostatních komunikačních ploch včetně manipulačních ploch musí být dle TNV 75 9011 vody předčištěny v
usazovací nádrži s nornou stěnou a je doporučeno doplnit toto zařízení filtrací budou Navrhuje se proto
odvádění těchto vod dle ČSN EN 858-1 do OLK tř.II s následnou filtrací přes zatravněnou humusovou vrstvu.
Tato vrstva bude navržena dle požadavků citované TNV s upřesněním skladby travin tak, aby byla
maximálně zvýšena účinnost čistění lehkých kapalin (dle znaleckého posudku číslo 167/09/2010 od Ing.
Samuela Buriana) a návrhu skladby travin dle CSN 75 9010 a TNV 75 9011. OLK budou umístěny podél
východního kraje zpevněné plochy. Jejich počet a velikost bude optimalizován při podrobném návrhu
vsakovacího systému se snahou maximální decentralizace přítoku do vsakovacího příkopu při optimalizaci
využití retenčních objemů.
V zatravněné ploše cca trojúhelníkového tvaru jižně od vjezdu do areálu bude poslední víceúčelová plocha
opět s kombinovanou funkcí vodních plochy s litorálem či mokřadem a retenčním a vsakovacím prostorem
charakteru suchého poldru. Odtok z této plochy, který bude prakticky fungovat vzhledem ke kapacitě
navržených opatřením na hospodaření s dešťovými vodami v areálu, jako bezpečnostní přepad, by byl do
stávajícího odtoku z areálu vedeného do potoka. Současně bude v detailních posouzeních v následujících
stupních projektové přípravy stavby prověřena možnost propojením této nádrže s retenční nádrží ve
stávajícím areálu. Tím by mohlo dojít k optimalizaci provozu obou odvodňovacích systémů tak, že by se
snížily maximální odtoky i ze stávající retenční nádrže.
Varianta optimalizace provozu se stávající retenční nádrží znamená další nadlepšení navrženého řešení,
které i bez tohoto propojení plně vyhovuje návrhovým hodnotám. Toto řešení by nijak neovlivnilo maximální
retenční objemy stávající nádrže a tím bezpečnost stávajícího odvodňovacího systému.
V rámci podkladů pro EIA bylo navrženo celkem 2168 m2 ploch nádrží s cca 580 m2 víceúčelových ploch a
730 m vsakovacích průlehů a příkopů. Celkový retenční objem těchto objektů je cca 910 m3 což je cca o 320
m3 více než potřebná velikost retence pro navržený odtok 17 l/s v kombinaci se vsakem, která je 588 m3.
Posouzení navrženého kombinovaného vsakovacího sytému s povrchových odtokem bylo provedeno dle
TNV 75 9011 pro 5-letou periodicitu srážek. První tabulka vpravo ukazuje potřebu retenčního objemu při
navrženém odtoku 17 l/s v kombinaci se vsakem pro celý objem srážky. V tabulce vlevo je vypočtena
potřebná velikost retenčního objemu vlastního vsaku, aby bylo zajištěné výrazné zvýšené vsakovaných vod
oproti stávajícímu stavu, při kterém dle standardních bilancí je velikost vsaku pod 25÷30% celoroční srážky.
Ve výpočtech je počítáno pouze s retencí v otevřených retenčních plochá, retence v mělce podpovrchovém
vsakovacím zařízení je zanedbána.
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Tabulka 27 - Výpočet potřebného retenčního prostoru

V VZ

5
10
15
20

hd
(mm)
10
15,4
18,7
20,9

(m 3 )
301,6
461,0
555,5
615,9

30
40

23,6
25,4

684,2
724,7

60
120
240
360
480
600
720

27,9
31,9
33,6
34,5
35,4
36,3
37,2

771,6
804,2
674,5
520,1
365,7
211,2
56,8

tc (min)

V VZ

10
15
20
25

hd
(mm)
9,6
11,7
12,8
13,5

(m 3 )
86,3
104,4
113,3
118,4

30
35

14
14,4

121,6
124,0

40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
180
240
300

14,8
15,1
15,4
15,7
16
16,5
17
17,3
17,7
18
19
19,4
20,5
21,6

126,3
127,7
129,1
130,6
132,0
133,9
135,8
135,8
136,8
134,1
137,9
130,6
124,3
118,1

tc (min)

Pozn. Vlevo je potřebný retenční objem pro kombinaci vsaku a odtoku pro 5-letou periodicitu deště, vpravo potřebný
retenční objem, aby velikost dotace podzemních vod byla v roce větší než před realizací záměru při započítání stávající
dotace ve výši 30 % roční srážky, což je výrazně na straně bezpečnosti.

Celkový retenční objem navržených objektů je cca 910 m3. Navržený odvodňovací systém plně vyhoví i při
posouzení dle TNV 75 9011 na periodicitu deště 5 let. Navržený systém má i při zanedbání retence
v suchých poldrech retenční kapacitu pro vsak do podzemních vod 181 m3, Navržený systém zajistí zvýšení
vsaku do podzemních vod oproti stávajícímu stavu.

B.III.2.2. Technologické odpadní vody
Při provozu budou vznikat vody z kondenzátu z chlazení. Jejich množství bude dle údajů dodavatele
technologie celkem 10 m3/den za oba objekty. Kondenzát bude s ohledem na své vlastnosti stejně jako
v stávajících areálů odváděn do dešťových svodů. Toto řešení zajistí pravidelný přítok vody do objektů
víceúčelových ploch i při dlouhodobém suchu a současně zvýší celkovou bilanci vsakovaných vod ve
vsakovacích příkopech a průlezích.

B.III.2.3. Splaškové vody
Splaškové vody při výstavbě budou závislé na množství pracovníků dodavatelské firmy, který není
v současné době znám. V současné době lze počítat s využitím mobilních WC, popř. s využitím sociálního
zařízení stávajícího areálu. Vzhledem k délce výstavby a rozsahu stavby nebude produkované množství
splaškových vod významné, z hlediska procesu EIA zcela zanedbatelné.
Pro období provozu byla vypočtena produkce splaškových vod:
Postřižín I
Roční množství splaškových vod: Qrok = 882 m3/rok
Denní množství splaškových vod: Qden = 2,42 m3/den
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Postřižín II
Roční množství splaškových vod: Qrok = 950 m3/rok
Denní množství splaškových vod: Qden = 2,60 m3/den

Celkem celý areál
Roční množství splaškových vod: Qrok = 1 832 m3/rok
Denní množství splaškových vod: Qden = 5 ,02 m3/den
Ze stávajícího areálu investora jsou splaškové odpadní vody odváděny do koncové šachty podtlakové
kanalizace obce Úžice. Správce ČOV vydal investorovi vyjádření, ve kterém uvádí, že kapacita ČOV Úžice
je dostatečná pro čištění splaškových vod od záměru (viz příloha H.1.4.). Dále uvádí, že stávající stav
podtlakové kanalizace neumožňuje napojení do této kanalizace.
Technicky je možné ze strany investor zajistit dopravu na ČOV Úžice několika variantami:
•

Výstavbou výtlačného řadu od areálu v délce cca 2 km

•

Odváděním splaškových vod do areálu Tesco, kde je dostatečně kapacitní čerpací stanice i pro
tento přítok

•

Vybudování akumulační jímky (žumpy) a vyvážení splaškových vod pomocí fekálních vozů – což by
znamenalo intenzitu nákladních aut v průměr 1* za 2-3 dny. Z pohledu vlivů dopravy zcela
zanedbatelná intenzita.

•

Teoreticky ještě přichází v úvahu varianta přepočtu podtlakové kanalizace v obci Úžice, kde nelze
vyloučit, že by bylo možné při stavebních úpravách stávajících objektů zvýšit kapacitu objektů na
této sít.

Vzhledem k uvedeným možnostem investor upustil od záměru realizace samostatné nové ČOV, což lze
z hlediska vlivů na životní prostředí považovat za vhodné. Účinnost čištění malých ČOV je menší, než je
účinnost čištění ČOV Úžice.
Vliv výše uvedených variant odvádění splaškových vod na ČOV Úžice na životní prostředí je srovnatelný a
nemá žádný vliv na kvalitu čištění splaškových vod z areálu záměru. Protože v souladu s požadavky vodního
zákona a souvisejících předpisů a zákonů nelze realizovat a zprovoznit jakýkoliv obdobný, a tedy i
hodnocený záměr, produkující splaškové odpadní vody, který by neměl vyřešenu jejich likvidaci v souladu
s požadavky vodního zákona a souvisejících předpisů, a protože tato problematika bude automaticky
kontrolována v rámci dalšího povolovacího procesu výstavby, není z pohledu procesu EIA žádný důvod pro
preferenci některé z uvedených variant. Není proto ani důvod pro další řešení této problematiky v rámci
procesu EIA

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a
množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
Nakládání s odpady obecně upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
V této kapitole jsou shrnuty hlavní odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace a provozu záměru.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a 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 odpadů bude možno přesně stanovit až na základě zpracování realizační
dokumentace stavby. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění
demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Tato zpráva se zabývá pouze orientačním odhadem jejich
množství.
Odpovědnost za nakládání s odpady bude mít původce odpadů: za provozu – správce komunikace, při
výstavbě zhotovitel stavby. Během provozu i výstavby bude původce odpad třídit a kontrolovat, zda odpad
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nemá některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání
s odpadem, v souladu s platnými právními předpisy.
Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba
zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu s platnými předpisy. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opětovné použití,
materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby odpady prošly stupněm využití,
tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno využít jedním z těchto způsobů, je
třeba je bezpečným způsobem odstranit.
Výstavba
Výstavbou záměru budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie – O – ostatní
odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat
v podstatně menších objemech.
Zhotovitel stavby si před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby
jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpovědnost nakládání s
odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat podle druhů a kategorií, bude
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií a vést
evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním s
nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má
oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů.
Tabulka 28 – Seznam hlavních druhů odpadů vznikající při výstavbě

Katalogov
é číslo
odpadu
03 01 05
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10
12 01 01
12 01 03
12 01 13
12 01 21
13 01 12
13 02 07

Název odpadu
piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01
04
odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11
odpadní lepidla a těsnicí materiály
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály
neuvedené pod číslem 08 04 09
piliny a třísky železných kovů
piliny a třísky neželezných kovů
odpady ze svařování
upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
snadno biologicky rozložitelné hydraulické
oleje
snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje

Kategorie
odpadu

Činnost, při níž odpad vzniká

O

kácená zeleň a úprava stavebního dřeva –
v zařízení staveniště

N

nátěry např. zábradlí

O

nátěry např. zábradlí

N

těsnění dilatačních spár

O

těsnění dilatačních spár

O
O
O

zařízení staveniště
při výstavbě
při výstavbě

O

při výstavbě

N
N

13 07 01

topný olej a motorová nafta N

N

13 07 02

motorový benzín

N

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly

O
O
O
O

zařízení staveniště – ze stavebních strojů
úkapy, možné havárie zejména v zařízení
staveniště
úkapy, možné havárie zejména v zařízení
staveniště
obaly materiálů dodávaných na stavbu
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Katalogov
é číslo
odpadu
15 01 06
15 01 07

Název odpadu

Kategorie
odpadu

směsné obaly
skleněné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
pneumatiky
olověné akumulátory
beton
cihla
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O
O

17 02 01

dřevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 03 01
17 03 02
17 04 01
17 04 02

asfaltové směsi obsahující dehet
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
měď, mosaz, bronz
hliník

N
O
O
O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 07
17 04 11

směsné kovy
kabely neuvedené pod 17 04 10

O
O

17 05 03

zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

N

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17
05 03

O

15 01 10
15 02 02
16 01 03
16 06 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

N

O
N
O
O
O
O

při demolicích, ev. kanalizační materiál

20 01 21
20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

17 04 11

kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

17 09 04

obaly od barev a nátěrových hmot
znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, Vapex,
hadry – havárie, asfaltové emulze při pokládání
vozovek
pneumatiky z automobilů a stavebních strojů
baterie z automobilů a stavebních strojů
při výstavbě
při výstavbě
kanalizační materiál

N

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17
06 01 a 17 06 03
směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

17 06 04

Činnost, při níž odpad vzniká

stavební dřevo – pomocný materiál při
výstavbě, demolice
demolice
obal, ochranná tkanina, demolice, trubní řady,
vyústění drenáže, směrové sloupky
při demolici zpevněných ploch a komunikací,
zbytkové suroviny z výstavby
kabely
krycí hrnce
železné konstrukce související s výstavbou
(hlavně armatura), stávající i nové objekty a
jejich doplňujících zařízení – např. sloupy
osvětlení, inženýrských sítě (voda), dopravní
značky, mříže ulič. vpustí, poklopy, krycí hrnce,
autobusové přístřešky, svodidla, zábradlí, ocel.
Potrubí apod.
dopravní značky
kabelová síť
vytěžená hornina při výstavbě, výkopové
materiály pro inženýrské sítě, terénní úpravy
apod.
vytěžená hornina při výstavbě, výkopové
materiály, podkladní vrstva vozovky, pro
inženýrské sítě, terénní úpravy apod.

O

Výstavba

O

výstavba

N

zařízení staveniště
kácená zeleň, úprava zařízení staveniště, při
konečných úpravách po dokončení výstavby
zařízení staveniště
údržba komunikací používaných pro staveništní
dopravu, údržba v zařízení staveniště
Zbytky kabelů z pokládky a montáže
kabelových vedení

Vysv.: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady.
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K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt dalších či absenci
vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a
zhotoviteli stavby a jejich skutečné potřeby a technického vybavení.

Způsoby využití a zneškodňování odpadů
V souladu s právními předpisy je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů
odpadů a jejich následnému využití.
Navrhované způsoby využití a odstraňování hlavních druhů odpadů dle druhu:
•

výkopová zemina (nekontaminovaná) – zpětné využití v případě vhodných technologických parametrů
(komunikační systém, další podnikatelské subjekty), terénní úpravy bez požadavku na normové
geotechnické parametry, uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, skládkování.

•

odpady kategorie N – předání oprávněné osobě k odstranění

•

znečištěné zeminy – odpad kategorie N – nebezpečný – zatřídění odpadů dle vyluhovatelnosti.
Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění např. skládkování, biologické metody.

•

ornice, podorničí, humózní vrstvy – ornice – nakládáno dle pokynů orgánu ZPF, podorničí a humózní
vrstvy z pozemků, které nebudou v areálu využity budou, nabídnuto třetím osobám k využití

•

beton, cihly, ocel aj. kovy, dřevo, plasty, papír, sklo apod. – separovatelný odpad určený k opětovnému
užití celých konstrukčních celků, případně recyklaci. Beton, cihly – drcení – využití pro nové stavební
aktivity, ev. i materiál použitelný do podloží vozovek. Ocel aj. kovy, plasty, papír, sklo – recyklace. Dřevo
– recyklace, energetický zdroj – spalování.

•

biologicky rozložitelný odpad – štěpkování a zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování,
spalování.

•

pneumatiky – recyklace

•

živičná směs – recyklace v obalovně.

•

kabely, trubní řady – recyklace, případně skládkování.

•

směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště, odstraňování běžným způsobem.

•

nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. –
odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Odstraňování
spalováním, případně ukládání na skládky příslušné skupiny.

Pokud vlastník odpadu prokáže, že zeminy a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností bude
použit v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo
lidské zdraví, pak se na ně zákon o odpadech nevztahuje.
Pokud bude možné prokázat, že „znovuzískaná asfaltová směs“ (směs získaná z odfrézovaných nebo jiným
způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch) je vedlejším
produktem a není tedy odpad (dle vyhl. č. 130/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pak se na ni zákon
o odpadech nevztahuje.
Pozn.: V případě, že bude stavební odpad znečištěn nebezpečnými látkami, bude přednostně
dekontaminován v zařízení tomu určených a poté buď využit, nebo uložen na příslušnou skládku.
Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů
Záměr si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí – zařízení staveniště. Zde budou deponovány
stavební materiály, vytěžená zemina, skladovány mechanismy apod. a bude zde též zázemí pro pracovníky
stavby – tedy místo, kde se odpady hlavně koncentrují.
Podrobnější rozbor vznikajících odpadů na ploše zařízení staveniště nelze provést. Teprve až po výběrovém
řízení na zhotovitele stavby a jeho potřeb, lze specifikovat vznik jednotlivých druhů a množství odpadů.
V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp.
vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy:
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•

zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu

•

dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot,
technologických kapalin apod.

•

skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby
nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí

•

v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a nápravy

•

v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygienicky nezávadně
zneškodňovány

•

jako toalety budou používány chemické WC

•

pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny volné plochy, avšak
předpokladem je, že veškerý materiál bude průběžně odvážen

•

pro deponie materiálů z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyčleněny zpevněné plochy nebo
budou přímou cestou odváženy k bezpečnému nakládání s tímto odpadem

•

zeleň bude štěpkována a využita pro ozelenění v místě

•

nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů apod. budou striktně
separovány a ukládány do nepropustných označených nádobách s identifikačním listem nebezpečného
odpadu (ILNO)

•

materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na
příslušné skládky, nebezpečné odpady budou předávány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění

•

důslednou údržbou v zařízení staveniště, kropením deponií a vozovek a sběrem bude zamezeno
zvýšené prašnosti v okolí staveniště.

Tabulka 29 - Doporučené technické vybavení odpadového hospodářství, přehled navržených shromažďovacích
nádob

Katalogové číslo odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 04 07
17 04 11
17 06 04
20 03 01

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
Dřevo
Sklo
Směsné kovy
Kabely
Izolační materiály
Směsný komunální odpad

Doporučená nádoba na odpad
Speciální kontejner
Speciální kontejner
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner
Speciální kontejner
Ohradové palety
Speciální kontejner
Speciální kontejner
Kontejner 1 100 l

Provoz
Užíváním stavby budou odpady vznikat jen v minimálním množství. Vznik odpadů je dán vlastním provozem.
Tabulka 30 - Předpokládané hlavní druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu provozu

Katalogov
é číslo
odpadu
08 01 11
08 01 12
13 01 12
13 02 07
13 07 01
13 07 02

Název odpadu
odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11
snadno biologicky rozložitelné hydraulické
oleje
snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje
topný olej a motorová nafta N
motorový benzín

Kategorie
odpadu

Činnost, při níž odpad vzniká

N

nátěry

O

nátěry

N
N
N
N

z provozu strojů
úkapy, možné havárie
úkapy, možné havárie
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Katalogov
é číslo
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Činnost, při níž odpad vzniká

O
O
O
O
O
O

obaly materiálů

N

obaly od barev a nátěrových hmot

N

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, Vapex,
hadry

16 06 01

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
směsné obaly
skleněné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
olověné akumulátory

17 02 03

plasty

O

20 01 21
20 02 01
20 03 01

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad

N
O
O

20 03 03

uliční smetky

O

15 01 10
15 02 02

N

baterie z automobilů a strojů
obal, ochranná tkanina, demolice, trubní řady,
vyústění drenáže, směrové sloupky
provoz
provoz
provoz
údržba komunikací používaných pro staveništní
dopravu, údržba v zařízení staveniště

Vysv.: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady.

Pozn.: Množství odpadů zde neuvedených bude minimální z pohledu vlivů na životní prostředí zanedbatelné.
Není vyloučeno, že skladba se může částečně změnit.
Odpady vznikající při odstranění záměru
Druhy odpadů budou více méně odpovídat druhům odpadů vyjmenovaných v kapitole Odpady vznikající při
výstavbě záměru.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach,
jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)
B.III.4.1. Hluk
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v zájmovém území byl
použit výpočtový program CadnaA verze 2021 MR 1. Cadna A je softwarový program pro predikci a
hodnocení hluku způsobeného silničním a železničním provozem, obchodními firmami a průmyslovými
závody.
Program umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně
výpočtové metody užívané v České republice a výpočtových metod doporučovaných směrnicí Parlamentu a
rady ES 2002/49/EC, o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí. Digitální model pro situaci zájmového
území byl vytvořen ve výše uvedeném výpočtovém programu s implementovanou českou výpočtovou
metodikou – viz "Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)",
"Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996), novela metodiky
pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 a Manuál 2011 Výpočet hluku z automobilové dopravy, účelová
publikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, listopad 2011; a Manuál 2018 verze 2020 (viz kap. 2 Literatura).
Tento způsob zaručuje dosažení výsledků respektujících specifické emisní kvality vozidlového parku na
území České republiky. Výpočty jsou provedeny v souladu s ČSN ISO1996-2. Ve výpočtech není uplatněna
obměna vozidel.
Stacionární zdroje hluku jsou hodnoceny v souladu s ISO 9613. Doprava v areálu záměru je hodnocena
společně s provozem areálu.
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Ve výpočtech jsou posuzovány stacionární zdroje hluku umístěné v areálu Mrazírny EUROFROST.
Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A v bodech výpočtu jsou uvedeny v souladu
s ČSN ISO 1996-2 bez odrazu od fasády. Ve výpočtovém modelu se u objektů, u kterých je v chráněném
venkovním prostoru staveb umístěn výpočtový bod, je nastavena 100% akustická pohltivost fasád. Pohltivost
terénu je zadána jako odrazivá. Objekty v jednotlivých komerčních areálech jsou uvažovány jako odrazivé,
fasády chráněných staveb jako hladké fasády.
Pro ověření výpočtového modelu byly použity výsledky měření hluku z provozu na dálnici D8 v roce 2020.
Akustické výpočty byly provedeny pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk emitovaný
provozem stacionárních zdrojů hluku v areálech v území. Hluk ze stacionárních zdrojů byl proveden pro stav
bez záměru a se záměrem.
Hluk z provozu na komunikacích byl proveden pro současný stav, rok 2023 a 2040 ve variantách V0 a VA.
Dominantní zdrojem hluku v území je provoz na dálnici D8. Dálnice byla uváděna do provozu po částech.
Úsek Zdiby - Úžice byl uveden do provozu v roce 1993 a úsek Úžice – Nová Ves v roce 1996. Další úseky
dálnice byly uvedeny do provozu po roce 2000. Proto v době rozhodného data byla doprava na dálnici ve
sledovaném úseku výrazně nižší než v současné době a nelze použít pro hluk z dálnice D8 korekci na starou
hlukovou zátěž.
Hluk z provozu na komunikacích – jako vstupní údaje byly ve výpočtu použity tyto údaje:
•

povrch komunikací asfaltový;

•

Sklonové a výškové poměry byly generovány výpočtovým softwarem na základě mapových
podkladů;

•

Výšky stávajících budov v zájmovém území byly zjištěny průzkumem v terénu;

•

U objektů, kde byly zvoleny výpočtové body, nebyl v souladu s ČSN ISO 1996 – 2 uvažován odraz
od fasády;

•

Rychlost na komunikacích byla uvažována jako max. povolená rychlost na jednotlivých
komunikacích a pro noční dobu byla rychlost navýšena o 5 km/hod;

•

Ve všech výpočtových obdobích je u dálnice zahrnuta nová PHC, která byla realizována v roce 2020;

•

Terén uvažován odrazivý G=0.
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Obrázek 10 - Výřez výpočtového modelu Cadna s body výpočtu a uvažovanými zdroji hluku
Bodový zdroj
Vert. plošný zdroj
Silnice
Parkovištì
Železnice
Budova
Clona
Zeleò
Vrstevnice
Imisní bod

Úžice

Mrazírny Eurofrost 1 a 2

TESCO

EUROFROST-Postřižín
1 a2

Hluk z provozu areálů – stacionární zdroje hluku
Mezi stacionární zdroje hluku ve venkovním prostředí lze zařadit převážně zdroje související s větráním a
chlazením objektů. Protože zpracovatel hlukové studie neměl k dispozici údaje o hlučnosti jednotlivých
areálů použil na základě zkušeností vertikální plošné zdroje umístěné po obvodu jednotlivých staveb
v areálech o akustickém výkonu LW´= 60 dB. Pro areál Tesco byly použity náhradní vertikální zdroje
umístěné po obvodu objektu o akustickém výkonu LW´= 60 dB a u nakládací rampy o akustickém výkonu
LW´= 70 dB.
V areálu skleníků situovaných na okraji obce Úžice - mezi silnicí III/0081 a zástavbou obce jsou umístěny
ve skleníku 4 teplovodní turbokotle. Dva kotle o výkonu 49 kW a 2 o výkonu 24 kW.
U stávajícího areálu Mrazírny EUROFROST byly předány údaje o zdrojích hluku předána investorem jako i
u vlastního záměru. Jedná se o zařízení TZB na střechách objektů. Nakládaní bude probíhat v docích
opatřených límcem, čímž se sníží hlučnost procesu nakládky a vykládky.
Tabulka 31 - Stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru a areálu EUROFROST

Zdroj hluku
VZT zařízení pro větrání skladu
VZT jednotka
VZT jednotka
VZT jednotka pro denní místnosti
Chlazení objektové
VZT jednotka pro administrativu a šatny
Chlazení technologie

Počet zdrojů v provozu (den/noc)
Mrazírny 1 Mrazírny 2 Eurofrost Postřižín
4/4
4/4
4/4
4/4
5/5
5/5
5/5
5/5
4/0
4/0
4/0
4/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1

Hladina akust.
Umístění zdroje
tlaku (dB)
střecha haly
LpA,5m = 62 dB
střecha haly
LpA,5m = 55 dB
střecha haly
LpA,10m = 62 dB
LpA,10m = 55 dB
střecha haly
LpA,10m = 52 dB
střecha haly
LpA,5m = 48 dB
střecha haly
LpA,5m = 62 dB
střecha haly
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Zdroj hluku
Klimatizace pro administrativu

Počet zdrojů v provozu (den/noc)
Hladina akust.
Umístění zdroje
tlaku (dB)
Mrazírny
2
Eurofrost
Postřižín
Mrazírny 1
LpA,5m = 48 dB
střecha haly
1/0
2/0
2/0
1/0

Výstavba
Stavební hluk je svým charakterem odlišný od jiných zdrojů hluku, které se běžně vyskytují. Jedná se o zdroj
hluku z hlediska časového krátkodobý. V období výstavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému
obtěžování okolí především hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
V době zpracování hlukové studie nebyly dispozici údaje podrobnější údaje o výstavbě záměru. Nejhlučnější
fází výstavby jsou vždy zemní práce a zakládání stavby. Rovněž v této fázi výstavby bývá nejvyšší četnost
mimostaveništní dopravy, která představuje odvoz vytěžené zeminy a dovoz materiálu.
S ohledem na to, že chráněná zástavba je od vlastního staveniště vzdálena více jak 300 m a mezi vlastním
staveništěm a chráněnou zástavbou jsou objekty Mrazíren Eurofrost, nebude hluk z vlastní stavební činnosti
při výstavbě hal v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru obce Úžice
výrazně obtěžující.
Předpokládaná doba výstavby je cca 12 měsíců.
Předpokládaná pracovní doba 7:00 – 18:0, ve výpočtech je uvažována čistá pracovní doba 10 hodin.
Mimostaveništní doprava
Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd na staveniště se předpokládá
z dálnice D8 po silnici III/0081 a sil. III/24211 směrem na Odolenou Vodu na staveniště.
Maximální dopravní intenzita mimostaveništní dopravy (těžká nákladní auta) v denní době mezi 7:00 až
18:00 h bude 20 aut/během pracovní doby v jednom směru.
Tabulka 32 - Dopravní intenzity na komunikaci III/0081 a III/24211

III/0081

MUK - Úžice

III/24211

Vjezd do Eurofrostu1
Eurofrost - OV

Vysvětlivky:

Vše
2670

LN
610

NA
370

OA
1690

%NA

NA stavba

%NA*

25,28%

40

29,4%

1450

70

170

1210

14,14%

40

19,6%

1300

60

80

1160

8,46%

40

12,5%

%NA* podíl NA včetně mimostaveništní dopravy

Hluk ze stavební činnosti
Nejhlučnější fází výstavby budou zemní práce a zakládání – vrtání pilot.
V této fázi se budou na staveništi nasazeny stavební stroje uvedené v následující tabulce.
Tabulka 33 - Přehled stavebních strojů a jejich nasazení v průběhu zemních prací a zakládání

Typ stroje
Vrtná souprava
Dozer
Kolový nakladač
Rypadlo (kolové nebo pásové)
Hutní a vibrační válec
Finišer
Čerpadlo na beton

Označení
1
2
3
4
5
6
7

Akustické
Doba nasazení za
Počet strojů na
stavbě
parametry LAe,10m směnu (min)
1
1
2
2
1
1
1

84 dB
85 dB
81 dB
79 dB
83 dB
81 dB
78 dB

540
540
540
540
360
300
300
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Typ stroje
Autodomíchávač
Nákladní automobily 10 t

Označení

Akustické
Doba nasazení za
Počet strojů na
stavbě
parametry LAe,10m směnu (min)

8
9

72 dB
75 dB

300
300

Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku emitovaných stavební činností byl použit výpočtový
model PAS. Výpočty byly provedeny softwarem CadnaA. Výpočet byl proveden v souladu s ISO 9613.
Hygienický pro pro hluk z e stavební činnosti pro dobu 7:00 – 21:00 je LAeq,S = 65 dB.
Stavební činnost v době od 21:00 do 7:00 se nepředppokládá.
Obrázek 11 - Výpočtový model pro hluk ze stavební činnosti
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Obrázek 12 - Stavební stroje při výstavbě skladového objektu 2

Obrázek 13 - Stavební stroje při výstavbě skladového objektu 1
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Další fáze výstavby – hrubá stavba a dokončovací práce bývají méně hlučné, protože na staveništi je
nasazeno méně hlučných strojů.

B.III.4.2. Vibrace, záření, zápach
Výstavba
Výstavba nebude zdrojem zápachu, elektromagnetického či radioaktivního záření, ani s ohledem na
vzdálenost nejbližších chráněných nebude zdrojem vibrací.
Provoz
Komunikace nebude zdrojem zápachu, elektromagnetického či radioaktivního záření.
Jiné výstupy, které by významné ovlivňovaly životní prostředí, nebo zdraví nejsou známy.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno vzhledem k charakteru činností v prostoru
posuzovaného záměru předpokládat.
Možnost vzniku havárií souvisí s:
•

únik chladících látky do ovzduší,

•

únik látek závadných vodám do povrchových a podzemních vod,

•

požárem skladu,

•

úrazem elektrickým proudem a přerušení dodávky elektřiny,

•

porucha chladícího zařízení.

B.III.5.1. Významné terénní úpravy
K významným terénním úpravám s ohledem na charakter záměru nedojde.

B.III.5.2. Významné zásahy do krajiny
K významným zásahům do krajiny s ohledem na charakter záměru nedojde.

B.III.5.3. Světelné znečištění
Předmětný záměr není a nebude významným zdrojem světelného znečištění, od obytné zástavby bude
prakticky oddělen stávajícími objekty investora a objekty TESCO.
Veřejné osvětlení je navrženo dle předpisů TKP 15 – Osvětlení pozemních komunikací a v souladu
s Metodický pokynem k předcházení a snižování světelného znečištění (ze dne Praha dne 30. června 2020,
č. j.: MZP/2020/710/2387).
Požadavky na ochranu před haváriemi a na jejich případnou sanaci budou zapracovány do havarijního plánu
areálu, proto není potřeba v rámci procesu EIA stanovovat další podmínky.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a
hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy
chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště
chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území
historického, kulturního nebo archeologického významu, území
hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
V této kapitole uvádíme charakteristiku nejvýznamnějších složek životního prostředí v dotčeném území.

C.1.1. Struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie – určující složky
flóry a fauny
Lokalitu tvoří rovinatý pozemek. V severovýchodní části je vymezen silnicí III. třídy č. 24211, ve východní
části vodotečí, v západní části pozemky relativně těsně sousedícími se zástavbou tvořenou průmyslovými
halami. Nadmořská výška lokality je 190-196 m n. m. Geologická stavba (kvartérní pokryv) je tvořena
rozpadem křídových vápnitých pískovců a slínů s příměsí spraše. Celé území spadá do klimatického regionu
MT1 (teplý, suchý) s průměrnou roční teplotou 8-9°C a ročními srážkami pod 500 mm. Pozemky jsou
obhospodařovány z velké části jako dva půdní bloky (orná půda), severní část pozemku (parc. č. 234/2,
239/2) není zemědělsky obhospodařována a jsou na ní náletové dřeviny a křoviny.

C.1.1.1. Struktura a ráz krajiny
Zájmové území je situováno severně od města Odolena voda v blízkosti dálnice D8 s navazující otevřenou
zemědělsky využívanou krajinou jihovýchodu a s průmyslovými sklady západu. Zemědělská půda a
průmyslové sklady dnes zaujímá většinu dotčených katastrálních území. Vzhledem k tomuto využití je
v území zastoupeno především bylinné patro. Stromové a keřové patro je omezené, jde o vegetaci podél
silnice. Areál se nachází v nadmořské výšce 190–194 m n.m. Severním směrem za obcí Úžice je profil mírně
zvlněný, dosahuje zde nadmořské výšky 246,7 m n.m., vrch nese název: Dřínovský vrch. Nejvyšší vrch
v posuzovaném území je Čenkov (285,1 m n.m., jihovýchodním směrem od Odolene Vody).
Ochrana krajinného rázu je v ČR zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
který vymezuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či
oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu, je to taková činnost,
která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah nebo projev
jednotlivých charakteristik. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
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Obrázek 14 – Zákres záměru do ortofotomapy

Zdroj: ČÚZK, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují bezprostřední
fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové, čichové a jiné. Takové
území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru se provádí dvěma způsoby:
1. Vymezením DoKP vizuálními bariérami – horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby.
2. Stanovením okruhů potenciální viditelnosti – stanoví se empiricky ve dvou vzdálenostech – okruh
předpokládané silné viditelnosti, okruh předpokládané zřetelné viditelnosti.
V posouzení navrhovaného záměru bylo stanoveno 1 PDoKP. Jedná se o PDoKP 1 – Úžice. V PDoKP byly
identifikovány znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické,
vizuální).
Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historická) v dotčeném prostoru (DoKP) jsou:
1. specifikované znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu – je to buď prostá přítomnost
prvků a jevů nebo jejich prostorové a estetické uplatnění,
2. identifikované důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény,
3. identifikované estetické hodnoty, území s harmonickým měřítkem a vztahy,
4. klasifikované nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu
(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).
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Obrázek 15 Zákres potencionálně dotčeného krajinného prostoru

Zdroj: Pudis a.s.

PDoKP – Úžice
Dotčený krajinný prostor zahrnuje oblast mezi obcemi Odolena Voda a Dřínov. Prostor je severně vymezen
vyvýšeným horizontem kopce Dřínov a přilehlou obcí Dřínov. Severovýchodní strana není jasně vymezena,
nachází se zde delší průhledy na okolní obce a krajinu. Dále je prostor na východní straně vymezen
zalesněným horizontem Na Skalách a Špičák s přírodní rezervací Vršky pod Špičákem. Jižní stranu prostoru
vymezuje město Odolena voda se zalesněným horizontem Velký háj a s navazující obcí Postřižín. Prostor
uzavírá západně obec Kozomín a průmyslové sklady a objekty.
Přírodní charakteristika KR a její znaky
Plochá zemědělská krajina Středolabské tabule, má slabě rozčleněný povrch s rozsáhlými plošinami.
Nejvyšší polohy v dotčeném prostoru (Špičák 250, Dřínov 247) jsou velmi mírné, pokryté trvalým travním
porostem nebo lesním porostem. Krajina je otevřená, pokrytá velkými plochami orné půdy, minimálně
členěnými řídkou nelesní zelení při některých komunikacích, drobnými remízky, dopravními stavbami,
zejména trasou dálnice D8, novou výstavbou obytnou i rekreační (chaty) i komerční, skládkami a dalšími
stavbami. Celkově se v prostoru vyskytuje minimum přírodních prvků.
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Tabulka 34 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky v PDoKP 1

PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky
1
2
3
4
5
6

klasifikace znaků
dle projevu dle významu dle cennosti
+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O
O
+
+
+
+

XXX
XXX
XX
X
XX
XX

X
X
X
X
X
XXX

Plochá rovina se slabě rozčleněným povrchem
Velké zemědělské plochy s minimem nelesní zeleně (remízky, linie)
Vodní tok Jordán, Černávka, Odolenský potok, bezejmenný přítok Jordánu
Minimum nelesní vegetace podél vodních toků, komunikací, remízky
Rybník Jordán
PR Dřínovská Stráň, PR Vršky pod Špičákem

Kulturní a historická charakteristika KR a její znaky
Zdejší sídla jsou písemně doložena již od středověku (Postřižín 1052, Odolena Voda 1352, Úžice 1405).
Zemědělská krajina je v současnosti značně pozměněna blízkostí hlavního města Prahy (plošná suburbánní
výstavba rodinných domů – stávající i plánovaná) a dálnice D8 (skládka, nebytová výstavba). Většinu ploch
zabírají rozlehlá pole, minimálně členěná cestami, z nichž trasy silnice 522 a 24211 odpovídají původním
historickým trasám doloženým archivními mapami z počátku 19. století. Novodobou je však hlavní dopravní
tepna – dálnice D8. Dochované struktuře odpovídá velkoplošný zemědělský charakter a minimum zeleně.
Historická jádra okolních obcí mají částečně dochovanou urbanistickou strukturu s několika cennými objekty.
Tabulka 35 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky v PDoKP 1

PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky

1
2
3
4

Zemědělský charakter oblasti pozměněný velkoplošnou
individuální zástavbou v okolí zdejších sídel, komerčními
areály a D8
Částečně dochovaná struktura polí vč. dochovaných tras několika cest
Částečně dochovaná urbanistická struktura okolních obcí
(Odolena Voda, Postřižín)
Několik cenných objektů a dílčí kulturní dominanty (kostely ve Zdibech,
Dolních Chabrech)

klasifikace znaků
dle projevu dle významu dle cennosti
+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XXX jedinečný
XX spoluurčující XX význačný
X doplňující
X běžný

O

XXX

X

O

XX

XX

O

X

X

+

X

XX

Vizuální charakteristika KR a její znaky
Dotčený krajinný prostor zahrnuje oblast mezi obcemi Odolena Voda a Dřínov. Jedná se o otevřenou plošinu
Středolabské tabule bez estetické atraktivnosti a bez harmonického měřítka. Intenzivně udržovaná
zemědělská krajina je nečleněná, bez výraznějších terénních či architektonických dominant. V krajině se
projevují antropogenní prvky silnice, dálnice, výrobních a skladových areálů a skládky. Klasifikace
identifikovaných znaků krajinné scény ukazuje, že se jedná o běžné znaky (viz sloupec „dle cennosti“), které
nemohou přispět k specifické odlišitelnosti a rázovitosti krajiny ani nemohou přispět k estetické atraktivnosti
krajiny. V důsledku toho, že tyto běžné a krajinářsky spíše nepříznivé znaky mají pro obraz krajiny
rozhodující význam (viz sloupec „dle významu“), nevznikají v tomto prostoru zřetelné krajinářsko-estetické
hodnoty.
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Obrázek 16 intenzivně využívaná zemědělská krajina bez výraznějších terénních dominant

Zdroj: Pudis a.s.
Obrázek 17 Intenzivně zemědělsky využívaná krajina s průmyslovými areály v pozadí

Zdroj: Pudis a.s.
Obrázek 18 Pohled na stávající průmyslové areály a civilizační prvky (silnice, VVN) v území

Zdroj: Pudis a.s.
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Tabulka 36 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky PDoKP 1

PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky
1
2
3
4
5

Otevřenost prostoru bez zřetelných strukturních prvků nelesní zeleně
Velké dimenze krajiny bez rysů harmonického měřítka
Výraz intenzivně využívané agrární krajiny s průmyslovými areály
Nevýrazné vymezení prostoru
Absence výraznějších terénních či architektonických dominant

dle projevu

klasifikace znaků
dle významu dle cennosti

+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O
+
O
+
+

XXX
XX
XXX
XX
X

X
X
X
XX
X

C.1.1.2. Geomorfologie krajiny
Dle regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové území zařazeno viz následující
tabulka.
Tabulka 37 – Geomorfologické jednotky v území

Jednotka
Systém
Provincie
Soustava
Podsoustava
Celek
Podcelek
Okrsek

Název
Hercynský
Česká Vysočina
Česká tabule
Středočeská tabule
Středolabská tabule
Českobrodská tabule
Kojetická pahorkatina

Z geomorfologického hlediska patří zájmové území do podcelku Mělnická kotlina, která je součástí provincie
česká vysočina, subprovincie česká tabule, oblasti Středočeská tabule a celku Středolabská tabule. Jedná
se o plochou erozně denudační sníženinu při dolním toku Vltavy a přilehlém úseku středního Labe (nad ústí
Jizery). Je tvořená převážně turonskými vápnitými jílovci, slínovci a prachovci, většinou zakrytými
čtvrtohorními říčními sedimenty. Vyznačuje se převážně akumulačním reliéfem středopleistocenních a
mladopleistocenních říčních teras a údolních niv. V oblasti zájmového území je reliéf terénu celkově velmi
plochý, s mírným sklonem v generelním směru k V, tj. ke korytu Dolnopostřižínského potoka nacházejícího
se na jižní a východní hranici zájmového území. Nadmořská výška se pohybuje okolo 190 - 200 m n.m.

C.1.1.3. Geologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění spadá toto území do oblasti Středolabské tabule.
Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie:

Česká tabule

Oblast:

Středolabská tabule

71

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obrázek 19 – Zákres záměru do Geologické mapy

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Nadmořská výška se pohybuje okolo 190 - 200 m n.m.
Po stránce klimatické náleží zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti, území je situováno v okrsku
A2, tedy jako teplý, suchý s mírnou zimou a kratším svitem slunce. Průměrná roční teplota je 9oC
s průměrnými teplotními extrémy v lednu -2 °C a v červenci +19 °C. Průměrný úhrn srážek za rok cca 490
mm.
Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti budované horninami jižního okraje
České křídové tabule ve faciální oblasti vltavsko-berounské. Kvartérní pokryv v nadloží sedimentárních
hornin je tvořen hlinitopísčitými štěrky a hlinitými písky náležejí k reliktu vltavských terasových uloženin,
pravděpodobně lysolajské a suchdolské terase. Terasy jsou zvodnělé. Kvartérní pokryv tvoří také eluvia
podložních pískovců a proterozoických bazaltů.
Podloží zájmového území je tvořeno cenomanskými pískovci, spodnoturonskými slínovci a proterozoickými
bazalty a andezitobazalty. Horniny jsou při svém povrchu postiženy intenzivními zvětrávacími procesy.
Povrch pískovců je silně rozvětrán až rozložen do nepravidelně mocných vrstev zahliněných, jílovitých písků
až písčitých jílů. Barvy zvětralých pískovců jsou proměnlivé, podle stádia zvětrání, převažují barvy
hnědošedé až šedohnědé. Silně zvětralé horniny jsou tence deskovitě (místy lupenitě) odlučné, značně
rozpukané. Vrtáním se rozpadají do drobných úlomků, které lze lámat a drobit. Prokřemenělé polohy jsou
deskovitě až tlustě deskovitě odlučné, málo rozpukané. Zvětralé andezitobazalty se rozpadají na
nepravidelné úlomky, které lze lámat v ruce.

C.1.1.4. Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 4510 – Křída severně
od Prahy. Křídové sedimenty vytvářejí plošiny v nadloží svrchního proterozoika. Cenoman je zastoupen
jemnozrnnými až středně zrnitými pískovci a písčitými jílovci s kombinovanou propustností
průlinovopuklinovou. Turonské slínovce mají výhradně propustnost puklinovou. Mocnost křídových
sedimentů se pohybuje okolo 30 – 40 m a stoupá směrem k severovýchodu. Vzhledem k litologickému
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složení a časté izolovanosti křídových ker nejsou tyto sedimenty vhodným zdrojem podzemní vody. Vyšší
vydatnosti dosahují pouze vrty jímající současně nadložní, cca 10 – 15 m mocné pliocenní písčité a
štěrkovité sedimenty. Nejpropustnější jsou v zájmové oblasti kvartérní vltavské terasy, zastoupené
hrubozrnnými písky a štěrkopísky v mocnosti 10 – 15 m. Voda je v kvartérních terasách v úzké závislosti na
vodě povrchové. Jde o tvrdou vodu s mineralizací 0,4 – 1,2 g.l-1, se zvýšenými obsahy Fe, Mn a NO3. Jen
ve výjimečných případech odpovídá normě pro pitnou vodu.
Hladina podzemní vody byla zastižena ve všech sondách v hloubce 1,15 – 2,90 metru pod terénem. Směr
proudění podzemní vody odpovídá morfologii terénu a směřuje k severu až severovýchodu, pravděpodobně
k lokální drenážní bázi Dolnopostřižínského potoka.
Hydraulická vodivost (K) podložní horniny závisí na jejím zrnitostním složení. Písčité polohy v hornině budou
vykazovat hodnoty K kolem 10-5 m/s, s narůstajícím podílem jemnozrnné příměsi bude hydraulická vodivost
klesat. Průměrná hodnoty koeficientu vsaku (parametr podobný hydraulické vodivosti, i když ne totožný) ze
čtyř realizovaných vsakovacích zkoušek činí 4,62.10-6 m/s. Z později prováděných průzkumů vyšel koeficient
vsaku 8,99.10-7 m/s. Horizont lze proto klasifikovat třídou propustnosti VI – slabě propustné (Klasifikace
hornin podle propustnosti, J.Jetel 1973).
V podloží se nacházejí polohy s vyšším koeficientem vsaku (ve vrtných profilech označované jako jíl písčitý
či písek jílovitý), které jsou ovšem spíše v menšině. Ve většině vrtů převažovaly jemnozrnné sedimenty
(béžové jíly) s nízkým koeficientem vsaku. Hladina podzemní vody je mírně napjatá, tzn. ustálená hladina
podzemní vody je výše než naražená. Úroveň ustálené hladiny podzemní vody byla v průzkumných vrtech
naměřena v hloubce 1,15 – 2,90 m pod terénem.
Obrázek 20 – Zákres záměru do mapy Hydrogeologické rajony

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

C.1.1.5. Seismická aktivita a tektonika
Česká republika díky své geotektonické struktuře, kterou tvoří převážně blok Českého masivu, vykazuje
malou seismickou aktivitu. Ta je omezena pouze na hraniční oblasti, kde působí tlaky Alpínské soustavy na
tento stabilizovaný blok. Nejaktivnější oblastí ČR je Kraslicko v západních Čechách. Typickým úkazem jsou
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zde zemětřesné roje, které někdy trvají i několik dnů (např. v letech 1985 - 86). Nejsilnější zemětřesení
nepřesáhlo magnitudo M = 4,6. Dalšími aktivními oblastmi jsou mariánskolázeňský, podkrušnohorský a
hronovsko-poříčský zlom a oblast Slezska. Převážná část České republiky je charakterizována
makroseismickými stupni 5 a 6, záměr se nachází v území 5.
Podle mapy seizmických oblastí ČR v příloze ČSN EN 1998-1: Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných
proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby leží území
ve skupině f (území s nejnižším stupněm seismicity), která obsahuje okresy s referenčním špičkovým
zrychlením základové půdy agR < 0,03 g, kde se seismicita nebere v úvahu.

Obrázek 21 - Mapa očekávané intenzity zemětřesení na území ČR a SR. Izoseisty jsou vyznačeny na základě
dosavadních pozorování makroseismické aktivity

Zdroj: http://www.ig.cas.cz

Záměr je umístěn do intenzivně zemědělsky využívané krajiny s nadmořskou výškou 190–194 m n. m a
mírně zvlněným profilem. Stavba nezasahuje do poddolovaného území ani do chráněného ložiskového
území. Naměřená úroveň ustálené hladiny podzemní vody v průzkumných vrtech je v hloubce 1,15 – 2,90
m pod terénem se směrem proudění odpovídající morfologii terénu směřující k severu až severovýchodu.
Z hlediska seismicity leží území záměru v oblasti bez rizika zemětřesení

C.1.2. Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
C.1.2.1. Významné krajinné prvky a památné stromy
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou: lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek např.
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mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
V těsné blízkosti zájmového území se vyskytuje VKP ze zákona – Dolnopostřižínský potok. Stavba je
v bezprostřední blízkosti tohoto vodního toku.
Obrázek 22 - Zákres umístění záměru, VKP a památných stromů

Zdroj: ÚP obcí, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Stavba se nachází pouze v blízkosti VKP ze zákona – vodní tok. Registrované VKP ani památné stromy se
v dotčeném území nenachází.

C.1.2.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability (viz. § 3 zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Prvky ÚSES jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Interakční prvky (IP) zprostředkovávají příznivé působení základních částí (biocenter a biokoridorů) na okolní
méně stabilní krajinu. Interakční prvky (např. parky, izolované dřeviny či skupiny dřevin a izolované tůně)
mohou umožňovat trvalou existenci druhů s menšími prostorovými nároky.
V přímé blízkosti lokality záměru se nachází následující ÚSES.
Tabulka 38 - Územní systém ekologické stability – prvky v zájmovém území

Prvek

Kód

Název

Funkčnost

Poznámka

LBC

BRL001

Soutok

Funkční

Není ve střetu se záměrem
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Prvek

Kód

Název

Funkčnost

Poznámka

LBC

336

V jezírkách

Návrh/nefunkční

Není ve střetu se záměrem

LBC

BRL002

Na Jordánu

Nefunkční

Není ve střetu se záměrem

LBK

162-2

LBK 162–2

Funkční

Na hranici záměru u vjezdu

LBK

BRL002-BRL004

Nefunkční

Není ve střetu se záměrem

LBK

219

Funkční

Není ve střetu se záměrem

LBK 219

Obrázek 23 - Zákres umístění záměru, ÚSES

Zdroj: Územní plán Postřižín a Územní plán obce Úžice, Grafická úprava: PUDIS a.s.

V řešeném území se nacházejí prvky ÚSES. Lokální biokoridor 162-2 se nachází na hranici záměru.

C.1.2.3. Zvláště chráněná území a územní ochrana dle ZOPK
Územní ochrana je v ČR realizována formou zvláště chráněných území, která jsou specifikována v zákoně
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášce 395/1992 Sb. Ve
smyslu zákona jsou za zvláště chráněná území považována: národní park (NP), chráněná krajinná oblast
(CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR),
přírodní památka (PP). Další územní ochrannou jsou dle zákona definovány – přechodně chráněné plochy,
smluvně chráněné území, jeskyně a krasové jevy a území s paleontologickými nálezy.
Záměr stavby nezasahuje ani se nenachází v blízkosti žádného zvláště chráněného území ani jeho
ochranného pásma.
Prvky plošné ochrany ŽP se v dotčeném území nenacházejí.
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C.1.2.4. Přírodní parky
Přírodní parky jsou podle z. č. 114/92 Sb. v platném znění zřizovány k ochraně krajinného rázu míst
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, která nejsou zvláště chráněna podle části
třetí zákona. Jsou vyhlašovány příslušným orgánem ochrany přírody obecně závazným předpisem, ve
kterém se stanovuje omezení využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu
tohoto území.
Záměr se nachází v území bez přírodních parků. Přírodní parky nejsou vyhlášeny v blízkém ani širším okolí
stavby.
Přírodní parky se v dotčeném území nenacházejí.

C.1.2.5. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stavba nezasahuje ani se nenachází v blízkosti soustavy NATURA 2000, tedy Evropsky významné lokality
ani Ptačí oblasti.

C.1.2.6. Zvláště chráněné druhy
Informace o zvláště chráněných druzích je uvedena v kapitole C.2.6 Biologická rozmanitost.

C.1.3. Ložiska nerostů
Obrázek 24 – Zákres umístění záměru do mapy Chráněná ložisková území

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Záměr se nenachází v blízkosti poddolovaných území, dobývacích prostorů ani chráněných ložiskových
území. Nejbližší předpokládané ložisko se nachází cca 1,7 km severně od záměru.
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C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nachází ve III. kat. UAN (celá ČR).
Záměr není situován do území I., II. nebo IV. Kat. archeologických nálezů.
Záměr nezasahuje do ochranného pásma památkové rezervace nebo památkové zóny, do památkové zóny
ani do památkové rezervace. V řešeném území se nenacházejí kulturní památky nebo národní kulturní
památky.
Obrázek 25 - Zákres umístění záměru do mapy UAN a výskytu památek

Zdroj: NPÚ, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Zájmové území se nachází ve III. kat. UAN (celá ČR). Nenachází se v území historického nebo kulturního
významu.

C.1.5. Území hustě zalidněná
Hodnocené území patří do oblasti s hustotou obyvatelstva 329 obyvatel na km2. Nicméně s ohledem na jeho
lokalizaci se v jeho nejbližším okolí nenachází prakticky žádný objekt určený k bydlení.
K 1.1.2020 je v obci Úžice 665 obyvatel, v obci Kozomín 448 obyvatel a v obci Postřižín 1 462 obyvatel.
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Obrázek 26 - Zákres umístění záměru do mapy Hustota zalidnění

Zdroj: Český statistický úřad, Grafická úprava: PUDIS a.s.
Tabulka 39 – Počet obyvatel v obcích Postřižín a Úžice k 1. 1. 2020

Zdroj: ČSÚ

Záměr je situován do území hustě zalidněného, v jeho nejbližším okolí se ale nenachází žádné objekty
určené k bydlení.

C.1.6. Území zatěžována nad únosnou míru
Na základě výpočtu v současné době ekvivalentní hladiny akustického tlaku na jižním a jihozápadním okraji
obce Úžice se v denní době pohybují mezi 53,3 až 55,2 až 47,2 až 49,3 dB. Tyto hodnoty nepřekračují
hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
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komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době
LAeq,16h = 60 dB a v noční době LAeq,8h = 50 dB. Dominantním zdrojem hluku zejména v noční době je provoz
na dálnici D8.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V řešeném území je překračován imisní limit pro průměrné
roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. V místě umístění záměru jsou průměrné roční
koncentrace PM2,5 pod hranicí limitu 20 µg/m3. Pro ostatní znečišťující látky jsou pětileté průměrné
koncentrace za období 2015-2019 (včetně průměrné roční koncentrace PM2,5) pod úrovni platných imisních
limitů.
U ostatních složek životního prostředí nedochází k zatěžování území nad únosnou míru.
Řešené území je v současné době zatěžováno hlukem především z noční automobilové dopravy na dálnici
D8. Z pohledu znečištění ovzduší je v území překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP.

C.1.7. Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo
povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se
jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou
kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace
neexistuje nebo není znám. V daném území se nenachází.
V dotčeném území se stará ekologická zátěž nenachází.

C.1.8. Extrémní poměry v dotčeném území
Z environmentálních charakteristik, které si vyžadují pozornost a lze je označit za extrémní s ohledem na
běžné poměry na území České republiky lze označit výskyt poddolovaných území, záplavová území a
podzemní zásobník plynu a svahové nestability.
Záměr se nenachází v oblasti poddolovaných území. Spadá do oblasti s nízkou třídou náchylnosti půd
k sesuvům. Svahové nestability se v území nenachází. V blízkosti se nenachází ani záplavová území.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik,
které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav
kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a
jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl
nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav,
stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze,
utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti
(např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů),
klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost
území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného
zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
V této kapitole uvádíme charakteristiku současného stavu složek životního prostředí, které by mohly být
významně ovlivněny.
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C.2.1. Ovzduší
Imisní charakteristika území
Hodnocení úrovně znečištění v předmětném území bylo provedeno v souladu s § 11 zákona
č. 201/2012 Sb. na základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Toto vyhodnocení bylo
doplněno o údaje z měření Automatizovaného imisního monitoringu prováděného Českým
hydrometeorologickým ústavem.
Pětileté průměrné koncentrace (podle § 11 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Úroveň znečištění v předmětné lokalitě byla hodnocena na základě § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.:
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“ Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v předmětné lokalitě (podle § 11 bod 6
zákona č. 201/2012 Sb. jsou pro jednotlivé znečišťující látky uvedené na následujících obrázcích.
Obrázek 27 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace NO2

Zdroj: Rozptylová studie.

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 14 µg/m3 (tj. 35 % IL). Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3. Pro maximální
hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
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Obrázek 28 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace PM10

Zdroj: Rozptylová studie.

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 24,2 µg/m3 (tj. cca 61 % IL). Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3.
Obrázek 29 - Pětileté průměry 2015-2019, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10

Zdroj: Rozptylová studie.

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by vzhledem k imisnímu limitu měla dosahovat
hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší 36. vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 dosahuje v místě
umístění záměru hodnot na úrovni 45 µg/m3.
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Obrázek 30 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace PM2,5

Zdroj: Rozptylová studie.

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 18,5 µg/m3 (tj. cca 93 % stávajícího IL). Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je od
1.1.2020 na úrovni 20 µg/m3, do 31.12.2019 byl imisní limit pro tuto charakteristiku na úrovni 25 µg/m3.
Obrázek 31 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace benzenu

Zdroj: Rozptylová studie.

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 1 µg/m3 (tj. 20 % IL). Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je 5 µg/m3.
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Obrázek 32 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace BaP

Zdroj: Rozptylová studie.

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 1,1 ng/m3 (tj. 110 % IL). Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je 1 ng/m3.
Obrázek 33 - Pětileté průměry 2014-2018, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

Zdroj: Rozptylová studie.

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by vzhledem k imisnímu limitu měla dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší 4. vypočtená průměrná denní koncentrace SO2 dosahuje v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 14,7 µg/m3.
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Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V části řešeného území je překračován imisní limit pro
průměrné roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. Pro ostatní znečišťující látky jsou zde
pětileté průměrné koncentrace za období 2015-2019 pod úrovni platných imisních limitů.
Nejbližší měřící stanicí AIM je stanice Úžice (kód stanice SUCE), která je od místa záměru vzdálená cca
1 km. Dle klasifikace Eol je stanice AIM Úžice charakterizovaná jako pozaďová, typ zóny venkovská,
charakteristika zóny zemědělská, obytná, podkategorie příměstská s reprezentativností okrskového měřítka.
Terén v okolí stanice je rovinatý, velmi málo zvlněný. V okolí stanice se nachází částečně zastavěné a
částečně nezastavěné plochy okrajové části obce. Na tomto měřícím místě byl od prosince 2019 do ledna
20121 provozován manuální měřící program (měření částic PM10) a měření PAHs. Měření probíhalo jako
součást projektu „Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“. V současnosti stanice
SUCE již není aktivní. Celkové vyhodnocení měření imisí na stanici Úžice v roce 2020 není zatím dispozici.
Ze zveřejněných průběžných výstupů měření lze konstatovat, že průměrné roční koncentrace BaP jsou na
této stanici překračovány, průměrné roční koncentrace PM10 imisní limit nepřekračují.
Nejbližší aktivní měřící stanicí AIM je stanice Kralupy nad Vltavou – sportoviště (kód stanice SKRP). Dle
klasifikace Eol je stanice AIM Kralupy nad Vltavou – sportoviště charakterizovaná jako průmyslová, typ zóny
městská, charakteristika zóny obytná, obchodní, průmyslová s reprezentativností středního měřítka (100500 m). Vzdálenost stanice SKRP od záměru je cca 5 km. Stanice je umístěna na okraji sportovního areálu,
vedle atletického oválu v otevřeném prostoru na travnaté ploše. Terén v okolí stanice je rovinatý, velmi málo
zvlněný. V okolí stanice se nachází částečně zastavěné a částečně nezastavěné plochy okrajové části obce.
Měřené imisní koncentrace na stanici jsou výrazně ovlivněny umístěním stanice nedaleko chemického
závodu (cca 400 m), obchodní zóny (cca 200 m) a městské zástavby (cca 100 m). Stanice je ve správě
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Stanice je v provozu od roku 2016. Výstupy z měření
průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 na stanici SKRP jsou
dostupné pouze za rok 2019. V tomto roce nebyly na stanici Kralupy nad Vltavou – sportoviště překročeny
imisní limity pro průměrné roční koncentrace PM10 a PM2,5 a průměrné denní koncentrace PM10. Výstupy
měření průměrných ročních koncentrací BaP na stanici SKRP jsou dostupné pouze pro roky 2016 a 2019.
V roce 2016 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP na stanici Kralupy nad Vltavou – sportoviště
překročen, v roce 2019 byly průměrné roční koncentrace BaP pod úrovní limitu.
Nejbližší měřící stanicí s reprezentativnosti oblastního měřítka je stanice AIM Stehelčeves (kód stanice
SSTE), která je od záměru vzdálená cca 17 km. Dle klasifikace EoI je stanice Stehelčeves charakterizovaná
jako pozaďová, typ zóny předměstská, charakteristika zóny obytná. Stanice je umístěna ve spodní části
povlovného svahu do 8%, v inverzní poloze. V okolí stanice se nachází převážně řídká nízkopodlažní
zástavba vesnického typu. Správcem lokality je ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem. Výstupy z měření imisních
koncentrací na této stanici za uplynulé období nejsou dostupné.
Posuzovaný záměr je umístěn v lokalitě vzdálené cca 600 m od dálnice D8. Imisní zatížení předmětného
území je provozem dálniční komunikace významně ovlivněno. Pro hodnocení imisního zatížení škodlivinami
na základě dat AIM byla proto vybrána nejbližší měřící stanice AIM dopravního typu (vzdálenost od záměru
cca 17 km). Jedná se o stanici Praha 9 – Vysočany (kód stanice AVYN). Dle klasifikace EoI je stanice
charakterizovaná jako dopravní, typ zóny městská, charakteristika zóny obchodní, obytná
s reprezentativností okrskového měřítka. Správcem lokality je ČHMÚ. Stanice AVYN je umístěna v parku ve
vzdálenosti cca 15 m od frekventované křižovatky. V okolí stanice se nachází zástavba převážně průmyslem
užívaných ploch. Terén v okolí stanice je rovinatý, velmi málo zvlněný.
Hodnoty naměřené na stanici AIM Praha 9 – Vysočany v letech 2015-2019 jsou uvedeny v tabulce níže
(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.6). Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a
výsledky jsou doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací. Imisní limit 50 µg/m3 pro
denní koncentrace PM10 je na stanici AVYN dlouhodobě překračován, maximální povolená četnost
překročení tohoto limitu zde však byla překročena pouze v roce 2017. Průměrné roční koncentrace
sledovaných znečišťujících látek byly na stanici AVYN v letech 2015-2019 měřeny pod úrovní příslušných
imisních limitů. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.
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Tabulka 40 - Základní charakteristika vybraných nejbližších stanic AIM

příměstská

Kralupy nad
Vltavou –
sportoviště
SKRP
průmyslová
městská
obyt., obchod.,
prům.
-

okrskové měřítko
(0,5–4 km)

střední měřítko
(100-500 m)

M, P
cca 1 km

A, M, P, 0
cca 5 km

Název stanice
Kód stanice
Typ stanice
Typ zóny
Charakteristika zóny
Podkategorie
Reprezentativnost dat
Typ měřícího programu 1)
Vzdálenost stanice od záměru

Úžice
SUCE
pozaďová
venkovská
zemědělská, obytná

Stehelčeves

Praha 9 - Vysočany

SSTE
pozaďová
předměstská

AVYN
dopravní
městská

obytná

obchodní, obytná

oblastní měřítko
(desítky až stovky
km)
M, 0
cca 17 km

okrskové měřítko
(0,5–4 km)
A
cca 17 km

Vyvs.: 1) označení typu měřícího programu: A – automatizovaný měřicí program, M – manuální měřící program, P –
měření PAHs, 0 - měření těžkých kovů v PM10
Zdroj: Rozptylová studie.
Obrázek 34 - Umístění vybraných nejbližších stanic AIM

umístění
záměru

Zdroj: Rozptylová studie.
Tabulka 41 - Naměřené hodnoty na dopravní měřící stanici AVYN (Praha 9 - Vysočany) v letech 2015-2019

[µg/m3]

NO2 – průměrná roční koncentrace
NO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]
NO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]
PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
PM10 – nejvyšší denní konc. [µg/m3]
PM10 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]
PM10 – 36. nejvyšší denní konc. [µg/m3]

2015
36,0
128,5
0
24,3
122,8
15
41,7

2016
35,5
150,5
0
24,6
80,5
21
41,5

2017
35,6
133,1
0
26,9
150,7
39
55,7

2018
35,0
135,1
0
28,8
98,0
28
47,5

2019
32,9
115,5
0
23,2
98,5
16
41,1

limit
40
200
18
40
50
35
50

průměr medián
35,0
35,5
132,5
133,1
0
0
25,6
24,6
110,1
98,5
23,8
21,0
45,5
41,7

Zdroj: Rozptylová studie.

Imisní koncentrace měřené na stanici AIM Praha 9 – Vysočany (kód stanice AVYN) v období let 2015-2019
jsou uvedeny v tabulce výše. Imisní limit 50 µg/m3 pro denní koncentrace PM10 je na stanici AVYN
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dlouhodobě překračován, maximální povolená četnost překročení tohoto limitu zde však byla překročena
pouze v roce 2017. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek byly na stanici AVYN
v letech 2015-2019 měřeny pod úrovní příslušných imisních limitů. Měření nebylo prováděné přímo v místě
záměru, ale v lokalitě vzdálenější.
V řešeném území lze hodnotit imisní situaci jako silně znečištěnou. V místě řešeného úseku D0 a MÚK
Chlumecká je překročen imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP. Pro ostatní sledované škodliviny
jsou pětileté průměrné koncentrace za období let 2015-2019 v celém řešeném území pod úrovní příslušných
imisních limitů.

C.2.2. Hluk
V rámci této Dokumentace bylo provedeno podrobné posouzení hluku, které je uvedeno v příloze H.2.
V současné době ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu (chráněný venkovní prostor
staveb) na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice se v denní době pohybují mezi 53,3 až 55,2 až 47,2 až
49,3 dB. Tyto hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční době LAeq,8h = 50 dB. Dominantním zdrojem
hluku zejména v noční době je provoz na dálnici D8.
Tabulka 42 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB – doprava stávající stav

LAeq,T v dB

Bod výpočtu

Úžice

Výška
bodu

Den

Noc

M3

čp. 41

4,7 m

53,9

49,3

1

čp. 63

2,5 m

53,3

48,4

2

čp. 263

4,0 m

53,9

48,5

3

čp. 241

4,0 m

53,8

48,2

4

čp. 364

4,0 m

54,9

48,6

5

čp. 172

4,0 m

53,4

47,2

6

čp.199

4,0 m

54,9

48,5

7

čp. 174

2,5 m

54,3

48,2

Zdroj: Hluková studie

Dominantním zdrojem hluku v území je doprava na dálnici D8 a na ni navazujících komunikací. V současné
době na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice nejsou překročeny hygienické limity pro hluk z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční době LAeq,8h = 50
dB.

C.2.3. Voda
C.2.3.1. Povrchová voda
Nejvýznamnějšími toky Mělnicka jsou řeky Vltava a Labe. Zájmové území patří do povodí Postřižinského
potoka resp. jeho pravostranného přítoku označovaném jako Dolnopostřižinský potok, který je
pravostranným přítokem potoka Černávka. Vodní tok Černávka je zařazen do seznamu významných
vodních toků.

87

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 43 - Charakteristiky vodních toků

Název vodního toku
Černávka
Labe
Postřižínský potok

Identifikátor vodního toku dle
252/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
10100477
10100002
-

Číslo
hydrologického
pořadí
1-05-04-057
1-01-01-001
1-05-04-058

Délka vodního
toku (km)

Správce toku

14,6
368
4,591

PLa
PLa
PLa

Obrázek 35 – Zákres umístění záměru do Vodohospodářské mapy

Zdroj: HEIS, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Zájmové území je odvodňováno Postřižínským potokem, který je ve správě Povodí Labe, s.p. Areál se
nachází ve vodním útvaru HSL_2080 – Černávka od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK)
Y: 742760, X: 1025086. Reliéf terénu dotčených pozemků je celkově velmi plochý, s mírným sklonem
v generelním směru k V, tj. ke korytu Postřižínského potoka nacházejícího se na jižní a východní hranici
zájmového území. Nadmořská výška se pohybuje okolo 190 - 200 m n.m.
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Tabulka 44 - Hydrologické charakteristiky Dolnopotřižinského potoka v profilu vedle areálu

Obrázek 36 – Zákres umístění záměru do mapy Vodních toků

Zdroj: DIBAVOD, Grafická úprava: PUDIS a.s.

C.2.3.2. Podzemní voda
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 4510 – Křída severně
od Prahy. Křídové sedimenty vytvářejí plošiny v nadloží svrchního proterozoika. Cenoman je zastoupen
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jemnozrnnými až středně zrnitými pískovci a písčitými jílovci s kombinovanou propustností průlinovopuklinovou. Turonské slínovce mají výhradně propustnost puklinovou. Mocnost křídových sedimentů se
pohybuje okolo 30–40 m a stoupá směrem k severovýchodu. Vzhledem k litologickému složení a časté
izolovanosti křídových ker nejsou tyto sedimenty vhodným zdrojem podzemní vody. Vyšší vydatnosti
dosahují pouze vrty jímající současně nadložní, cca 10–15 m mocné pliocenní písčité a štěrkovité sedimenty.
Hladina podzemní vody byla ustálená ve všech sondách v hloubce 1,15 – 2,90 metru pod terénem. Směr
proudění podzemní vody odpovídá morfologii terénu a směřuje k severu až severovýchodu, pravděpodobně
k lokální drenážní bázi Dolnopostřižinského potoka.

C.2.3.3. Vodní zdroje
Stavba nezasahuje do ochranných pásem hromadných vodních zdrojů ani do území, kde může dojít
k negativnímu ovlivnění individuálních zdrojů vody.
Obrázek 37 – Zákres umístění záměru do mapy Vodních zdrojů

Zdroj: DIBAVOD, Grafická úprava: PUDIS a.s.

C.2.4. Půda
Stavba záměru skladového areálu Eurofrost se nachází na pozemcích zemědělského půdního fondu s
bonitně nadprůměrně produkčními půdami. Dle půdní mapy v území jednoznačně převládá kambizem a
černozem.

C.2.4.1. ZPF
V území jsou zastoupena bonitně nadprůměrně produkční půdy, tj. půdy zařazené v II. třídě ochrany (10112,
10600, 10501). Bližší popis záborů půd s ohledem na velikost záborů dle využití ploch je uveden v kap.
B.II.1.
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BPEJ č. 10112 - Černozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem
skeletu 10 - 25 %. Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a málo produkční. Jedná se o málo
produkční půdy.
BPEJ č. 10600 - Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým
obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a středně produkční. Jedná
se o středně produkční půdy.
BPEJ č. 10501 - Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým
obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a málo
produkční. Jedná se o málo produkční půdy.
Obrázek 38 - Zákres umístění záměru do mapy Třídy ochrany ZPF

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

C.2.4.2. Stav erozního ohrožení a degradace půd
Půda je v našich klimatických podmínkách rozrušována především vodou a větrem. Eroze je jedním
z nejvýznamnějších přirozených činitelů, který vede ke změnám krajiny. Vodní eroze je proces, při kterém
dochází k rozrušování povrchu půdy působením vody jako následek intenzivních srážek nebo během
rychlého tání sněhu, kdy voda stéká po povrchu a odnáší svrchní vrstvu půdy. Při větrné erozi je povrch
půdy rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb půdních částic, někdy i na značné vzdálenosti.
Největší působení větrné eroze lze očekávat na rovinatém povrchu nechráněném vegetací. K erozi dochází
také při záplavách a sesuvech půdy.
Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu svrchní, nejúrodnější části půdy (ornice), čímž se zhoršují
její vlastnosti, a v jejím ukládání na jiných místech. Důsledkem eroze jsou škody na majetku, zanášení a
znečištění vodních toků a nádrží, často spojené s přísunem nadměrného množství živin z hnojiv a dalších
chemikálií do vodního prostředí, kde mohou způsobit eutrofizaci a úhyn živočichů. Působením větrné eroze
dochází k poškozování klíčících rostlin, škodám způsobeným navátím ornice apod.

91

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obrázek 39 – Zákres umístění záměru do mapy Potencionální ohrožení půdy větrnou erozí

Zdroj: VÚMOP, Grafická úprava: PUDIS a.s.
Obrázek 40 - Zákres umístění záměru do mapy Potencionální ohrožení půdy vodní erozí

Zdroj: VÚMOP, Grafická úprava: PUDIS a.s.
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Plochy ZPF v řešeném území spadají do kategorie – půdy náchylné k větrné erozi. Vodní eroze půdy je
v daném místě nízká, dlouhodobá průměrná ztráta se pohybuje od 2,1 – 3 t/ha/rok.
Dle České geologické služby není území záměru náchylné k sesuvům a jiným nebezpečným svahovým
deformacím.
Obrázek 41 – Zákres umístění záměru do mapy Náchylnosti území k sesuvům

Zdroj: geology.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

C.2.4.3. Pozemky určené k plnění funkce lesa
Záměr nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich ochranného pásma.
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Obrázek 42 – Zákres umístění záměru, pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zdroj: ÚHUL, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Záměr je situován do míst ZPF třídy ochrany II. Z pohledu větrné eroze jsou půdy ZPF v řešeném území
převážně v kategorii – půdy náchylné k větrné erozi. Vodní erozí nejsou půdy ZPF ohroženy. Záměr se
nachází v území s nízkou náchylností půd k sesuvům. Pozemky PUPFL nejsou záměrem dotčeny.

C.2.5. Přírodní zdroje
Přírodní zdroje (§ 7 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) jsou ty části živé nebo neživé
přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje
mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za
přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.
Z pohledu možného ovlivnění přírodních zdrojů a jejich stavu se jedná o tyto zdroje (jejich stav je popsán
v příslušných kapitolách C.1 a C.2.): půda (zemědělské hospodaření), podzemní a povrchová voda (vodní
toky).

C.2.6. Biologická rozmanitost
C.2.6.1. Fauna a flóra
Podle biogeografického členění ČR náleží řešená lokalita do:
•

provincie: Středoevropských listnatých lesů,

•

podprovincie: Hercynská,

•

bioregionu: Řípský region 1.2.
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Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské
tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ–JV a plochu 1 643 km2.
Bioregion tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně,
ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích
přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky
teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity
flóry a hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského
bioregionu (1.7), a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou
zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská plošina, tvořící přechod
k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).
V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí.
Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale jsou zde i zbytky dubohabřin a doubrav.
Podle fytogeografického členění České republiky leží území záměru v:
•

oblasti: Thermopfytcum

•

obvod: České thermophytcum

•

okres: 10 a Jenštejnská tabule

Dotčená kulturní krajina svým charakterem nevytváří podmínky pro hojnější výskyt živočichů nebo rostlin.
Nenalézají se zde žádné rozsáhlé kvalitní ekosystémy ani ekosystémy mimořádného významu. Většinu
plochy zásahu zaujímá intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Menší prostor mezi stávajícím
skladovým areálem a polem tvoří plocha ponechaná ladem, která zarůstá především trávami a keřovým
náletem.
Krajina má zde z části ráz zemědělský, z další části je zastavěna plochami pro lehký průmysl.
Dle mapování biotopů AOPK ČR se na území stavby ani v jeho okolí nevyskytují přírodní biotopy.
Do lesních porostů stavba nezasahuje.
Pro daný záměr byl proveden v roce 2020 biologický průzkum, který je součástí příloh dokumentace H.4.
Botanické hodnocení
Ve sledovaném území bylo nalezeno 68 druhů cévnatých rostlin. Nenachází se zde žádný zvláště chráněný
druh ani žádný z druhů zařazený v Červeném seznamu cévnatých rostlin.
V zapojeném travnatém porostu dominují třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius). Lokálně se zde tvoří i porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a ostružiníku
křovitého (Rubus fruticosus agg.). Ostatní byliny se zde uplatňují pouze solitérně. V západní části lokality
dominují rumištní druhy. Při floristickém průzkumu zde byly pozorovány roztroušené porosty invazních
neofytů – turan roční (Erigeron annuus) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). Keřové porosty na
lokalitě formují svída krvavá (Cornus sanguinea), růže šípková (Rosa canina), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna) a ořešák královský (Juglans regia).
Zoologické hodnocení
Faunu bezobratlých zastupují biotopově nevyhraněné a běžné druhy hmyzu. Nalezeny zde však byly i
zvláště chráněné taxony – čmelák skalní (Bombus lapidarius) a zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) –
které využívají lokalitu především jako zdroj potravy. Obratlovce v dotčeném území zastupují ptáci a běžní
polní savci. Z chráněných druhů byl na lokalitě záměru zaznamenán hnízdní výskyt ťuhýka obecného
(Lanius collurio) a strnada lučního (Emberiza calandra). Ostatní skupiny obratlovců zde nebyly pozorovány,
případně se zde mohou vyskytovat pouze náhodně a bez význačné biotopové vazby.
Bezobratlý
Na lokalitě výstavby dominovaly běžné a biotopově nevyhraněné druhy bezobratlých. Taxony zvláště
chráněné dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., zastupovali čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) a zlatohlávek
tmavý (Oxythyrea funesta, O):
Čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) – obecně všudypřítomný druh. Při průzkumu byla pozorována cca
desítka dělnic sbírající potravu na květnaté vegetaci. Vhodné podmínky pro tvorbu hnízd (pukliny, škvíry
v zemi, nory hlodavců, kupy kamení) se na území záměru vyskytují spíše omezeně. Stanovení početnosti
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dotčené části populace je obtížné a je zřejmé, že kolísá v závislosti na potravních a klimatických
podmínkách. Lze odhadovat cca jednu kolonii.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O) – v současnosti tento brouk v České republice široce expanduje.
Podle Horáka et al. (2009) není významně ohrožen a má dokonce potenciál způsobovat zemědělské škody.
Vývoj larev probíhá v nejrůznějším substrátu (mrtvé dřevo, půda, tmavý hnůj, listová padanka). Na lokalitě
byla na květech bodláků nalezena tři imaga. Typický materiál pro vývoj larev nebyl na území stavby zjištěn.
Larvální vývoj patrně probíhá v nedalekých zahrádkách (komposty, kupy štěpky apod.).
Obratlovci
Obratlovce v dotčeném území zastupují ptáci a běžní polní savci. Z chráněných druhů byl na lokalitě záměru
zaznamenán hnízdní výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio) a strnada lučního (Emberiza calandra).
Ostatní skupiny obratlovců zde nebyly pozorovány, případně se zde mohou vyskytovat pouze náhodně a
bez význačné biotopové vazby.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I) – zábor hnízdního a potravního biotopu jednoho páru, rušení při
výstavbě.
Strnad luční (Emberiza calandra, KO, VU) – zábor potenciálního hnízdního a potravního biotopu jednoho
páru, rušení při výstavbě.
Cricetus cricetus (křeček polní) – v definovaném území stavby nebyly zjištěny žádné pobytové stopy (nory)
svědčící o aktuální přítomnosti tohoto druhu. Jeho přítomnost nelze ale spolehlivě vyloučit.
Tabulka 45 - Zvláště chráněné druhy živočichů pozorovaných na lokalitě záměru

Vědecký název Český název
Bombus sp.

čmelák

Oxythyrea
funesta

zlatohlávek
tmavý

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Vyhláška/
Červený Výskyt a ovlivnění
seznam
Obecně všudypřítomný druh. Možný zásah do cca jedné kolonie (hnízda) při
O*
skrývce zeminy, možnost usmrcení jednotlivých vývojových stádií, zábor
potravního biotopu.
V současnosti tento brouk v České republice široce expanduje. Na lokalitě byla na
květech bodláků nalezena tři imaga. Typický materiál pro vývoj larev ne-byl na
území stavby zjištěn. Larvální vývoj patrně probíhá v nedalekých zahrádkách
O/*
(kompos-ty, kupy štěpky apod.). zábor potravního biotopu jednotek imag, usmrcení
imobilních vývojových stádií (vajíčka či larvy) je vzhledem k absenci vhodných
mikrostanovišť málo pravděpodobné.
O/NT

Zábor hnízdního a potravního biotopu jednoho páru, rušení při výstavbě.

Vysvětlivky: Kategorie ochrany podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: O – ohrožený
druh. Červený seznam: NT – téměř ohrožený
Zdroj: Biologické hodnocení

C.2.6.2. Migrace
Z pohledu migrace zvěře nenáleží území do migračně významného území ani zde neprochází žádný dálkový
migrační koridor. Nevyskytují se zde ani kolizní místa s obojživelníky nebo plazy.

C.2.6.3. Dendrologie
Zeleň eventuelně dotčená stavbou se nachází v severní části záměru. Jedná se pouze o nálety a nárosty
neudržované zeleně u plánovaného vjezdu do areálu (Šípek lat. Pometum atd.)

C.2.6.4. Ekosystémy
Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a
komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené
louky. Vzhledem k tomu, že není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl
ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí
trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).
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Zákon o životním prostředí (§ 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) definuje ekosystém jako
„funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek,
tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“.
Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy (tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky
neživé, tvořené prostředím (biotopem). Podle využívaných energetických zdrojů jsou rozlišovány
ekosystémy přirozené (zdrojem energie je sluneční záření) a umělé (zdroj energie vyjma sluneční je nutná i
dodatková a je dodáván člověkem – např. fosilní paliva, hnojiva atp.).
Tabulka 46 - Dělení ekosystémů

V prostoru záměru se nenachází žádné přírodní biotopy.
Záměr je situován do území s nízkou druhovou diverzitou rostlin a živočichů. V území se nacházejí ZCHD
živočichů. V území se nevyskytují přírodní ekosystémy. V řešeném území se nenachází dálkový migrační
koridor ani významné migrační území.

C.2.7. Klima
Klimatické oblasti
Dle klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) zájmové území spadá do T2. (Quitt, E. (1971): Klimatické
oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ ČSAV v Brně, 73 str.)
Tabulka 47 - Charakteristiky klimatických oblastí
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Vysv.: LetD - Počet letních dní, HVO - Počet dní s teplotou alespoň 10 stupňů, MD - Počet mrazových dní,
LD - Počet ledových dní, ;°C I - Průměrná teplota v lednu, °C IV - Průměrná teplota v dubnu, °C VII Průměrná teplota v červenci, °C X - Průměrná teplota v říjnu, s ≥ 1 mm - Počet dnů se srážkami alespoň 1
mm, s VO - Srážkový úhrn ve vegetačním období, s VZ - Srážkový úhrn v zimním období, sp - Počet dnů se
sněhovou pokrývkou, o > 0,8 Počet dní jasných, o < 0,2 - Počet dní zatažených
Obrázek 43 – Zákres umístění záměru do mapy Klimatické oblasti

Zdroj: CENIA, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Meteorologická charakteristika území
Meteorologické podklady pro zpracování rozptylové studie byly převzaty z dat ČHMÚ. Pro výpočet imisních
charakteristik dle metodiky SYMOS byla použita větrná růžice pro lokalitu pro lokalitu Postřižín
(N 50°14,87837´, E 14°23,17759´). Větrná růžice byla zpracována modelem CALMET pro období výpočtu
2009-2018. Použitá větrná růžice pro všechny třídy stability a třídy rychlosti větru je uvedena v násl. tabulce.
Tabulka 48 - Celková větrná růžice pro předmětnou lokalitu

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,63
0,00
0,00
0,63

NE
0,33
0,00
0,00
0,33

E
2,48
0,00
0,00
2,48

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,16
0,25
0,00
0,41

NE
0,05
0,07
0,00
0,12

E
0,48
0,42
0,00
0,90

I. třída stability – velmi stabilní
SE
S
SW
4,72
3,66
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,72
3,66
3,14
II. třída stability –stabilní
SE
S
SW
0,59
0,45
0,69
0,72
0,50
0,83
0,00
0,00
0,00
1,31
0,95
1,52

W
3,83
0,00
0,00
3,83

NW
1,60
0,00
0,00
1,60

CALM
4,50
0,00
0,00
4,50

součet
24,89
0,00
0,00
24,89

W
1,07
0,66
0,00
1,73

NW
0,51
0,61
0,00
1,12

CALM
0,46
0,00
0,00
0,46

součet
4,46
4,06
0,00
8,52
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m.s-1

N

NE

E

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,32
0,06
0,00
0,38

NE
0,09
0,03
0,00
0,12

E
0,91
0,28
0,00
1,19

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,05
0,01
0,00
0,06

NE
0,01
0,01
0,00
0,02

E
0,20
0,04
0,01
0,25

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
3,45
1,05
0,00
4,50

NE
2,01
0,36
0,00
2,37

E
6,49
2,50
0,00
8,99

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
4,61
1,37
0,00
5,98

NE
2,49
0,47
0,00
2,96

E
10,56
3,24
0,01
13,81

I. třída stability – velmi stabilní
SE
S
SW
III. třída stability – izotermní
SE
S
SW
1,00
0,62
1,09
0,19
0,22
0,56
0,01
0,01
0,01
1,20
0,85
1,66
IV. třída stability – normální
SE
S
SW
0,16
0,11
0,19
0,03
0,05
0,12
0,02
0,04
0,08
0,21
0,20
0,39
V. třída stability – konvektivní
SE
S
SW
4,70
2,99
4,51
1,47
0,96
2,78
0,00
0,00
0,00
6,17
3,95
7,29
Celková růžice
SE
S
SW
11,17
7,83
9,62
2,41
1,73
4,29
0,03
0,05
0,09
13,61
9,61
14,00

W

NW

CALM

součet

W
1,84
0,48
0,01
2,33

NW
0,95
0,37
0,01
1,33

CALM
0,64
0,00
0,00
0,64

součet
7,46
2,19
0,05
9,70

W
0,33
0,09
0,06
0,48

NW
0,14
0,05
0,07
0,26

CALM
0,10
0,00
0,00
0,10

součet
1,29
0,40
0,28
1,97

W
6,46
2,91
0,00
9,37

NW
6,21
3,54
0,00
9,75

CALM
2,53
0,00
0,00
2,53

součet
39,35
15,57
0,00
54,92

W
13,53
4,14
0,07
17,74

NW
9,41
4,57
0,08
14,06

CALM
8,23
0,00
0,00
8,23

součet
77,45
22,22
0,33
100,0

Zdroj: Rozptylová studie
Obrázek 44 – Větrná růžice pro předmětnou lokalitu pro jednotlivé třídy stability

Celková větrná růžice

1. třída stability (superstabilní)

2. třída stability (stabilní)

3. třída stability (izotermní)

4. třída stability (normální)

5. třída stability (konvektivní)

1. třída rychlosti (0-2,5 m/s)

2. třída rychlosti (2,6-7,5 m/s)

3. třída rychlosti (nad 7,5 m/s)
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Zdroj: Rozptylová studie

Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směru větru se provádí po směru
hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr,
270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti větru. Zeměpisné značení
směru větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.).
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do jedné až tří
tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních krátkodobých koncentrací byl proveden pro každou třídu
stability a třídu rychlosti větru.
TŘÍDY STABILITY:
I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 °C/100 m a je limitován rychlostí
větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6;-0,7> [°C/100 m] a je
limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-0,6;+0,5> [°C/100 m]
v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <+0,6; +0,8> [°C/100 m]
- společně se III. třídou stability dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.
V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 °C/100 m a je limitován rychlostí
větrů do 5 m.s-1.
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:
1. třída rychlosti větru – interval 0 - 2,5 m.s-1.
2. třída rychlosti větru – interval 2,6 - 7,5 m.s-1.
3. třída rychlosti větru – interval nad 7,6 m.s-1.
Předpokládané změny klimatu
Na internetových stránkách www.klimatickazmena.cz a www.regio-adaptace.cz jsou veškeré informace o
předpokládané změně klimatu a zranitelnosti území vůči projevům klimatu. Níže proto uvádíme pouze
stručné shrnutí o dopadech změny klimatu a možných adaptacích na změnu klimatu a následně pro ilustraci
jednu z mnoha mapových aplikací k této problematice.
Dopady změny klimatu
Celá řada oboru lidské činnosti je přímo závislá na klimatických podmínkách. Nejrůznější oblasti jako je
zemědělství, lesnictví, cestovní ruch v horách nebo rybolov jsou již dnes ovlivněny změnami klimatu. Dopady
jsou zřejmé i na další veřejné služby, jako je výroba energie a zajišťování vody.
Ekosystémy a služby, které poskytují, trpí nepříznivými účinky změny klimatu, které urychlují pokles
biologické rozmanitosti a snižují jejich schopnost odolávat přírodním extrémům. Klimatické změny ovlivní
dostupnost základních přírodních zdrojů (vody a půdy), což v některých oblastech povede k výrazným
změnám podmínek pro zemědělskou a průmyslovou výrobu.
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Globální změny klimatu vyžadují nutnou reakci ve dvou základních přístupech. Prvním z nich je snižování
emisí skleníkových plynů, tedy primární příčiny aktuálně sledovaných změn klimatu. Těmto opatřením se
souhrnně říká mitigace (podle anglického mitigation – zmírňování).
Druhou skupinou opatření jsou takzvané adaptace na změny klimatu, tedy souhrn nejrůznějších technických
i přírodě blízkých opatření, které snižují dnes pozorované dopady měnícího se klimatu. Dobré adaptační
projekty by měly nejen reagovat na dnes známé skutečnosti, ale do určité míry i předvídat budoucí vývoj.
Díky tomu by adaptační projekty měly samy o sobě vytvářet prvky, které budou dlouhodobě přispívat
k odolnosti české krajiny.
Ve středoevropských podmínkách se změny klimatu projevují zejména změnami cyklů srážek, změnami
průběhu teplot během roku nebo ubýváním zimních srážek. Dochází ale k častějším extrémním jevům
počasí, jako jsou povodně, které jsou častější během roku, a to zejména v jarních a letních měsících. Také
průtoky na českých řekách a potocích jsou méně předvídatelné. Na druhé straně se Česká republika musí
připravit i na častější vlny vedra a dlouhotrvající sucha. Častější zřejmě budou i větrné smrště nebo extrémní
počasí v zimních měsících, zejména holomrazy, ledovka nebo sněhové bouře.
Adaptace na změny klimatu musí počítat zejména s opatřeními, které budou zvyšovat stabilitu vodního
hospodářství. Těmi může být například budování záchytných vodních ploch v zemědělské krajině nebo
zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu, například zvyšováním odolnosti lesů. Zemědělství čeká
především ochrana půdy před erozí, ochrana před novými plevely a škůdci, ale zřejmě i změna ve skladbě
pěstovaných plodin.
Adaptace na změny klimatu se ale netýkají jen zemědělství. Naopak z hlediska lidí je možná zásadnější
adaptace v rámci měst a obcí. Jejich obyvatelé mohou být ohrožování zejména vlnami vedra, ale i novými
nemocemi nebo nedostatkem kvalitní pitné vody. Cílem řady adaptačních projektů ve městech je snaha
přinést do sídel větší podíl zelené přírody.
Jde o revitalizace zanedbaných ploch na okraji zájmu, jako jsou například nábřeží nebo nevyužívané a
zanedbané plochy. Vedle drobných opatření, jako jsou střechy porostlé vegetací nebo vytváření komunitních
zahrad, mohou adaptační opatření zahrnovat i větší projekty – nové vodní plochy, parky či stromořadí.
Adaptace mohou přinést také zcela zásadní proměnu krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav.
Adaptivní kapacita je schopnost socio-ekologického systému přizpůsobit se změnám klimatu, podnětům
nebo jejich účinkům a dopadům. Obecně mezi její součásti například patří HDP, populační hustota, výdaje
na zdravotnictví, podíl zapsaných v terciálním vzdělávání apod.
Mapa zachycuje adaptivní kapacitu, charakteristickou v současnosti pro jednotlivé oblasti České republiky.
Nejvyšší hodnotou adaptivní kapacity se vyznačují oblasti České republiky s vyšší současnou kapacitou
adaptovat se na změny klimatu, která vychází z řady parametrů, jako např. průměrného hrubého domácího
produktu na obyvatele, míry nezaměstnanost, poměru dětí a starších obyvatel oproti ekonomicky aktivním
obyvatelům, množství škol, nemocnic, dopravní kapacitu adaptovat se na změnu klimatu snižují jiné
současné socioekonomické a environmentální problémy, jako jsou Západočeský, Severočeský a
Severomoravský kraj.
Pro dotčené území je AK stanovena jako nadprůměrná až dobrá.
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Obrázek 45 – Zákres umístění záměru do mapy Adaptivní kapacita (AK) socio-ekologických systémů

Zdroj.: www.klimatickazmena.cz, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Záměr se nachází v teplé klimatické oblasti. Adaptivní kapacita socio-ekologických systémů je v území
nadprůměrná a dobrá.

C.2.8. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nejbližší stávající obytná zástavba se nachází severním až severozápadním směrem od hranice areálu ve
vzdálenosti od 330 m. Jedná se o okraj obce Úžice. V ostatních směrech se nejbližší obytná zástavba
nachází ve vzdálenosti 1 200 m a více. Jedná se okraj obce Kozomín, Postřižín a město Odolena Voda.
Z grafických příloh hlukové a rozptylové studie vyplývá, že dotčenou obytnou zástavbou jsou především
rodinné domy v obci Úžice a to v jižní části obce, kde žije cca 300 obyvatel. V případě hluku je počet
exponovaných nižší, u vzdálenější obytné zástavby se navrhovaný záměr hlukově neprojeví, ve větších
vzdálenostech je hluk ze záměru překryt místními zdroji hluku.
Řešené území zasahuje do těchto základních sídelních jednotek:


Úžice č. 775886



Postřižín č. 726206
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Obrázek 46 – Zákres umístění záměru do mapy Základní sídelní jednotky

Zdroj: CENIA, Grafická úprava: PUDIS a.s.

Záměr nezasahuje do obytné zástavby. Nachází se na území dvou základních sídelních jednotek – Úžice a
Postřižín.

C.2.9. Hmotný majetek
Umístění záměru nevyžaduje demolice žádných budov a objektů.

C.2.10. Kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Popis viz kapitola C.1.4 a C.1.1.

C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Záměr se nachází na území Středočeského kraje v katastrálním území Postřižín.
Zájmové území je situováno severně od města Odolena voda v blízkosti dálnice D8 s navazující otevřenou
zemědělsky využívanou krajinou jihovýchodu a s průmyslovými sklady na západ. Areál je umístěn v krajině,
která je velmi intenzivně zemědělsky obhospodařována. Zemědělská půda a průmyslové sklady dnes
zaujímají většinu dotčených katastrálních území. Vzhledem k tomuto využití je v území zastoupeno
především bylinné patro. Stromové a keřové patro je omezené, jde o vegetaci podél silnice.
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Dle typologie krajiny podle reliéfu je zájmové území situováno do krajiny plošin a pahorkatin a spadá do
zemědělské krajiny. Obecně je zemědělskou krajinou v rovině struktura otevřené krajiny tvořená
zarovnanými povrchy plošin a širokých říčních niv, které jsou téměř v celém svém rozsahu odlesněné.
V těsné blízkosti zájmového území se vyskytuje VKP ze zákona – Postřižínský potok.
V daném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodního
toku. Jedná se o prvky na lokální úrovni. V území se nenachází zvláště chráněná území, přírodní parky ani
se v blízkosti nenachází přírodní památka, která je součástí evropsky významné lokality.
V blízkosti záměru se nachází Postřižínský potok vlévající se do vodního toku Černávka, který je zařazen
do seznamu významných vodních toků. Stavba nezasahuje do ochranných pásem hromadných vodních
zdrojů ani do území, kde může dojít k negativnímu ovlivnění individuálních zdrojů vody.
V trase komunikace se nenachází území archeologických nálezů I., II. a III. stupně. V blízkosti stavby se
nachází ani kulturní památka.
Z pohledu klimatu se jedná o území s nadprůměrným stupněm adaptivní kapacity socio-ekologických
systémů.
Záměr je situován v hustě zalidněném území 329 obyv./km2. Nicméně s ohledem na jeho lokalizaci se v jeho
nejbližším okolí nenachází prakticky žádný objekt určený k bydlení. Nejbližší stávající obytná zástavba se
nachází severním až severozápadním směrem od hranice areálu ve vzdálenosti od 330 m. Jedná se o okraj
obce Úžice. V ostatních směrech se nejbližší obytná zástavba nachází ve vzdálenosti 1 200 m a více. Jedná
se okraj obce Kozomín, Postřižín a město Odolena Voda
Stavba záměru skladového areálu Eurofrost se nachází na pozemcích zemědělského půdního fondu s
bonitně nadprůměrně produkčními půdami. V území jsou zastoupena bonitně nadprůměrně produkční půdy,
tj. půdy zařazené v II. třídě ochrany. Dle půdní mapy v území jednoznačně převládá kambizem a černozem.
Pozemky PUPFL nejsou záměrem dotčeny.
V řešeném území byl proveden biologický a dendrologický průzkum. Druhová diverzita rostlin a živočichů je
v území nízká. Přírodovědný průzkum zaznamenal chráněné druhy živočichů, chráněné druhy rostlin
zaznamenány nebyly. Dálkový migrační koridor ani migračně významné území se v dané oblasti nenachází.
V současné době na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice nebudou překročeny hygienické limity pro hluk
z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a
v noční době LAeq,8h = 50 dB.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V části řešeného území je překračován imisní limit pro
průměrné roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. Pro ostatní znečišťující látky jsou zde
pětileté průměrné koncentrace za období 2015-2019 pod úrovni platných imisních limitů.
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají
z výstavby a existence záměru (včetně případných
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých
technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo
povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu
území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny
a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví se může projevit prakticky jen u obyvatel v obci Úžice. V ostatních
nejbližších obcích by se mohl projevit pouze vliv vyvolané dopravy, který je ale tak malý, že se na změnách
v akustické situaci a kvalitě ovzduší z pohledu zdravotních rizik obyvatel vůbec neprojeví.
V posouzení je vyhodnocen vliv škodlivin z rozptylové studie a vliv hluku spojený se záměrem na zdraví
obyvatel.

D.I.1.1. Ovzduší
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi pro
obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého,
benzenu a benzo(a)pyrenu v souladu s doporučenými standardními metodiky WHO a Evropské komise se
zohledněním možných dopadů na zdraví obyvatel vzhledem k emisím záměru.
V hodnocení zdravotních rizik se berou v úvahu modelové příspěvky ve vybraných výpočtových bodech (viz
kapitola D.I.2 a příloha H.3) u nejbližší obytné zástavby s vědomím značné nejistoty, protože odhady rizik
budou vztaženy pro obyvatele celého okolí výpočtového bodu (celé lokality).
V hodnocení zdravotních rizik posuzujeme změnu, která nastane realizací záměru.
Závěr a vyhodnocení studie:
•

Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi
pro obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. Rizika byla hodnocena podle
standardních metodik WHO a Evropské komise.

•

Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční scénář, to
znamená, že vypočtené nejvyšší příspěvky imisí byly použity pro obyvatele celého zájmového
území.

•

Na základě provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že roční imisní příspěvky
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 záměru budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní
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obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.
Realizace plánovaného záměru znamená zanedbatelnou změnu ročních koncentrací
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou
úmrtnost ani výskyt dalších souvisejících zdravotních symptomů.
•

Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a
uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí
s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u nichž zhoršuje průběh onemocnění
a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí.

•

Odhadované stávající průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nesignalizují významné
zdravotní riziko pro obyvatele. Imisních příspěvky oxidu dusičitého z provozu záměru jsou
zcela nepatrné a nedojde ke zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset
s akutní a chronickou expozicí NO2.

•

Příspěvky oxidu uhelnatého z vyvolané dopravy byly v roce 2023 i ve výhledovém roce 2040
spočteny maximálně v jednotkách mikrogramů, což jsou hodnoty vzhledem k možným
zdravotním rizikům zcela zanedbatelná.

•

Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen
z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího
pohledu zdravotních rizik. Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou lokalitu je ve
stávajícím stavu 6x10-6, tedy cca 6 případů na 1 000 000 obyvatel a ve stavech po realizaci
záměru se ani při použití nejvyšších vypočtených koncentrací benzenu v obytné zástavbě
toto riziko nezmění.

•

Imisní pozadí benzo(a)pyrenu překračuje v posuzovaném území státem garantovanou míru
ochrany veřejného zdraví. Příspěvky benzo(a)pyrenu po realizaci záměru jsou nepatrné a
nebudou představovat zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele lokality.

•

Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového
území zcela nepatrně, a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik hodnocených
škodlivin zanedbatelná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.

D.I.1.2. Hluk
Vliv záměru na akustickou situaci v území byl podrobně posouzen v příloze č.2. Hluková studie. Z této studie
plyne, že hluk od stacionárních zdrojů bude u chráněných objektů bezpečně pod úrovní, které by mohla
ovlivnit zdraví obyvatel.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči
a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické
funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody
lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví
nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických,
psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa
mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci
řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním době.
Vzhledem k výsledkům hlukové studie se hluk v území projevuje negativní vlivy na nepříznivým ovlivněním
spánku a obtěžování hlukem. Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak
neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci
neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být
ještě nižší. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními
poruchami, osoby s potížemi se spaním. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive
tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je
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10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Dle doporučení WHO je během dne
jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně
obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být
limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli
ve dne.
Pocity obtěžování lze očekávat ve třech stupních - LA = (Little Annoyed), první stupeň obtěžování, který
zahrnuje všechny osoby přinejmenším „mírně obtěžovaných“, A = (Annoyed), druhý stupeň obtěžování, který
zahrnuje osoby alespoň „středně obtěžované“, tj. zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované osoby a
HA = (Highly Annoyed), třetí stupeň, který zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování, tj. pouze osoby
obtěžované vysoce.
Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané v závislosti na různých
zdrojích hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava:
•

rušení spánku:

Ln > 40 dB

•

obtěžování:

Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)

•

kardiovaskulární onemocnění:

LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB

Stacionární zdroje hluku:
•

rušení spánku:

není definováno

•

obtěžování:

Ldvn > 35 dB

Vyhodnocení
Hlukem ze stacionárních zdrojů včetně vnitroareálové dopravy nebudou obyvatelé posuzované lokality
obtěžováni ani rušeni hlukem. Hluk z těchto zdrojů nepřekračuje prahové hodnoty pro subjektivně udávané
rušení spánku a pravděpodobně nebude překračovat ani prahové hodnoty pro obtěžování hlukem.
Pro obyvatele domů v jižní části obce bude hlukem z dopravy na veřejných komunikacích v roce 2023 bez
realizace záměru překračována prahová hodnota hluku pro obtěžování, subjektivně udávané rušení spánku
i mírně překročena prahová hodnota hluku pro hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční. Hlukem ze silniční
dopravy by mohlo být obtěžováno 6 až 7 % obyvatel hodnocené lokality a rušeno ve spánku 5 % osob.
Realizací záměru dojde k nepatrnému zhoršení akustické situace, které se u obytných domů pohybuje oproti
současnému stavu maximálně o 0,6 dB v denní i noční době a toto zvýšení v desetinách decibelů nebude
pravděpodobně vnímané sluchem a kvantitativním orientačním výpočtem nedojde ke zvýšení
procenta/počtu obyvatel.
Z modelových výpočtů v akustické studii dojde ve výhledovém roce 2040 ve stavu bez realizace záměru
k navýšení hluku z dopravy na veřejných komunikacích oproti současnému stavu, po realizaci záměru
vyvolaná doprava nezvýší hluk v chráněných venkovních prostorech staveb.
Závěr
Současná hluková zátěž obyvatel zájmového území je dána převážně dopravním hlukem a lze
předpokládat, že i při dodržení hygienických limitů pro hluk z dopravy bude pro určitou část obyvatel
příčinou obtěžování a rušení hlukem ve spánku a nelze zcela vyloučit i zdravotní důsledky hluku jako
je hypertenze a ischemická choroba srdeční. I když toto riziko nepříznivých účinků hluku na zdraví
není zanedbatelné, je v obytném území většinou obvyklé.
Realizace záměru toto riziko nezhorší, nedojde k významnému zvýšení zdravotních rizik oproti
současnému stavu, nedojde ke zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem.
Hluk ze stacionárních zdrojů nebude překračovat prahové hodnoty hluku pro obtěžování nebo rušení
hlukem ve spánku.

107

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

D.I.1.3. Sociálně ekonomické vlivy
Za velmi mírně pozitivní lze považovat, že při provozu nabídne záměr další pracovní příležitosti. V dalších
směrech se realizace záměru pro obyvatele nijak významně neprojeví.

D.I.1.4. Závěr vlivů na obyvatelstvo
Celkově lze konstatovat, že realizace záměru prakticky neovlivní současnou imisní situaci v území, změny
budou nevýznamné a z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin zanedbatelné.
Změny akustické situace v území vlivem zprovoznění záměru jsou tak malé, že kvantitativní charakteristika
rizika, ze které by vyplývaly změny počtu osob různou měrou obtěžovaných celodenním hlukem a rušených
ve spánku nočním hlukem mezi nulovou a aktivní variantou není smysluplná.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty na celou exponovanou populaci v okolí
posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny a hluk v důsledku realizace záměru „Skladový areál
EUROFROST CB – Postřižín“ předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze realizaci záměru považovat za akceptovatelnou.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru
vůči změně klimatu)
D.I.2.1. Vlivy na ovzduší
Pro účely vyhodnocení dopadu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je součástí
dokumentace jako příloha č. H.3.
Výpočet emisí a referenční body
Imisní příspěvky uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší byly počítány pro jednotlivé body referenční sítě
bodů, která pokrývá celé předmětné území. Dále byly vybrány výpočtové body umístěné v oblastech
nejbližší obytné zástavby v okolí záměru. Umístění těchto bodů je zobrazeno na obrázku níže. Hodnoty
vypočtených koncentrací v jednotlivých výpočtových obdobích jsou pro vybrané body nejbližší obytné
zástavby jsou podrobně uvedené v tabulce níže.
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Obrázek 47 - Umístění referenčních bodů

Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 49 - Vybrané body obytné zástavby

Číslo bodu1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Umístění bodu
Úžice, V Jordáně č.p. 293 (rodinný dům)
Úžice, Vodolská č.p. 216 (objekt k bydlení)
Úžice, Spojovací č.p. 244 (rodinný dům)
Úžice, Spojovací č.p. 172 (rodinný dům)
Úžice, Spojovací č.p. 263 (rodinný dům)
Úžice, Horní č.p. 84 (objekt k bydlení)
Úžice, Postřižská č.p.76 (objekt k bydlení)
Úžice, Hlavní č.p. 23 (rodinný dům)
Úžice, Hlavní č.p. 41 (objekt k bydlení)
Úžice, Hlavní č.p. 63 (rodinný dům)

Zdroj: Rozptylová studie

Stávající stav
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb.,
k posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V části řešeného území je překračován imisní limit pro
průměrné roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. Pro ostatní znečišťující látky jsou zde
pětileté průměrné koncentrace za období 2015-2019 pod úrovni platných imisních limitů. (Podrobněji viz
kapitola C.2.1 resp. studie H.3.
Vliv výstavby záměru
Vliv výstavby na kvalitu ovzduší v lokalitě se projeví zejména dočasným zvýšením emisí TZL v prostoru
staveniště. Množství emisí ve fázi výstavby je závislé na druhu právě probíhajících stavebních prací. Obecně
vyšší emise lze očekávat ve fázi zemních prací a terénních úprav, kdy bude docházet k výkopům zemin,
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nakládce a shozu sypkých materiálů z lopaty nebo lžíce nakladače a k rozprostírání a vyrovnávaní zeminy.
Zdrojem emisí TZL na staveništi mohou pak dále být ve formě resuspenze pojezdy po zpevněných a
nezpevněných staveništních komunikacích. Množství emisí TZL přitom závisí nejen na druhu právě
prováděné činnosti, ale i dalších ovlivňujících faktorech (např. zrnitostním složení zemin na staveništní,
množství prachových částic usazených na povrchu vozovky, vlhkosti jemnozrnných materiálů, klimatických
podmínkách v době výstavby aj.).
Pokud budeme uvažovat množství manipulované zeminy v prostoru staveniště na úrovni cca 5500 m3/rok a
délku staveništních tras cca 250 m lze očekávat emise PM10 na úrovni cca 400 kg/rok a emise PM2,5 na
úrovni cca 100 kg/rok (uvedené hodnoty vychází z metodiky pro stanovení produkce emisí znečišťujících
látek ze stavební činnosti a předpokladu zpevnění všech staveništních tras 2).
Pro dovoz materiálu a odvoz přebytečné zeminy a stavebních odpadů ze staveniště budou využívány
nákladní vozidla. Předpokládaná intenzita vyvolané dopravy ve fázi výstavby záměru je na úrovni cca
20 NA/den, co je intenzita nižší, než je uvažovaná záměrem vyvolaná nákladní doprava ve fázi provozu
záměru. Mezi další zdroje znečišťování ovzduší, které mohou ovlivnit kvalitu ovzduší v lokalitě v období
výstavby patří pojezdy obslužné dopravy a pohyb mechanizace na staveništi. Tyto zdroje mohou rovněž po
časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí. Počet a typ nasazených staveništních mechanismů
budou dále upřesňovány v navazujících stupních projektové přípravy. Na základě obdobných staveb lze
předpokládat, že celková spotřeba nafty stavebními mechanismy nepřesáhne 5 000 l/rok. Spálení tohoto
množství motorové nafty by produkovalo emise v množství cca 150 kg/rok NOx, 40 kg/rok CO, 6 kg/rok PM10,
5 kg/rok PM2,5, 0,1 kg/rok benzenu a 0,02 g/rok BaP (uvedené hodnoty vychází z emisních faktorů
uvedených v metodice EMEP/EEA 3).
Zdroje znečišťování ovzduší vyvolané výstavbou záměru budou na kvalitu ovzduší v území působit pouze
po dobu výstavby, po uvedení záměru do provozu tyto zdroje nebudou nadále ovlivňovat imisní zatížení
lokality. Celková délka výstavby se odhaduje přibližně 1 rok. Výše uvedení emise jsou konzervativním
odhadem emisí vznikajících při výstavbě záměru. Dodržováním vhodných technických a provozních opatření
na staveništi lze tyto příspěvky snížit. Návrh doporučených opatření ke zmírnění vlivu výstavby na imisní
zatížení území je uveden níže. Vliv výstavby se přitom projevuje zejména v místě stavby a jeho nejbližšího
okolí. Záměr nových skladových objektů je umístěn ve vzdálenosti cca 300 m od nejbližší obytné zástavby.
Imisní příspěvky v době výstavby záměru lze v místě nejbližší obytné zástavby přepokládat na takové úrovni,
která nebudou mít významný vliv na celkové imisní zatížení této oblasti.
Vliv provozu záměru
Rozptylová studie byla zpracována pro 6 výpočtových stavů, které hodnotili příspěvky automobilové dopravy
na okolní silniční sítě ve stavech bez a po realizaci záměru a příspěvky z provozu samotného záměru ve
výhledových letech 2023 a 2040. Rozptylová studie byla zpracována pro maximální krátkodobé a průměrné
roční koncentrace jednotlivých látek.
Výpočtový stav 1 - vyhodnocení příspěvku celkové automobilové dopravy na okolní silniční síti ve
výhledovém roce 2023 ve stavu bez realizace záměru.
Výpočtový stav 2 - vyhodnocení příspěvku celkové automobilové dopravy na okolní silniční síti ve
výhledovém roce 2023 ve stavu po realizaci záměru. Do výpočtového stavu 2 byly zahrnuty i emise ze startů
a pojezdů vozidel záměrem vyvolané dopravy na parkovištích a manipulačních plochách v areálu záměru.
Výpočtový stav 3 - vyhodnocení příspěvku záměrem vyvolané dopravy na okolní silniční síti ve výhledovém
roce 2023. Do výpočtového stavu 3 byly zahrnuty i emise ze startů a pojezdů vozidel záměrem vyvolané
dopravy na parkovištích a manipulačních plochách v areálu záměru.
Výpočtový stav 4 - vyhodnocení příspěvku celkové automobilové dopravy na okolní silniční síti ve
výhledovém roce 2040 ve stavu bez realizace záměru.

2

Pro odhad emisí PM10 a PM2,5 ve fázi výstavby byly použity emisní faktory z dokumentu „Metodika pro stanovení produkce emisí
znečišťujících látek ze stavební činnosti“ (Projekt TA ČR č. TA02020245, červen 2015). Staveništní komunikace byly uvažované v celé
délce jako zpevnění. Pro proměnné týkající se podílu jemných částic v povrchovém materiálu, množství jemných prachových částic
usazených na povrchu vozovky a další byly uvažovány průměrné hodnoty měřené na jiných staveništích.

3

Dokument EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019: Category 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019
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Výpočtový stav 5 - vyhodnocení příspěvku celkové automobilové dopravy na okolní silniční síti ve
výhledovém roce 2040 ve stavu po realizaci záměru. Do výpočtového stavu 4 byly zahrnuty i emise ze startů
a pojezdů vozidel záměrem vyvolané dopravy na parkovištích a manipulačních plochách v areálu záměru.
Výpočtový stav 6 - vyhodnocení příspěvku záměrem vyvolané dopravy na okolní silniční síti ve výhledovém
roce 2040. Do výpočtového stavu 6 byly zahrnuty i emise ze startů a pojezdů vozidel záměrem vyvolané
dopravy na parkovištích a manipulačních plochách v areálu záměru.
Vyhodnocení znečištění ovzduší v době provozu
Tabulka 50 - Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 1

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
1,77
62,3
387,4
23,4
191,2
6,37
0,14
0,42

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 51 – Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 2

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
1,81
63,5
390,1
23,7
192,6
6,44
0,14
0,42

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 52 - Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 3

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
0,046
1,46
22,1
0,67
5,16
0,17
0,0075
0,0038

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie
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Tabulka 53 – Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 4

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
1,73
59,1
465,9
28,8
238,1
7,71
0,15
0,63

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 54 – Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 5

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
1,77
60,1
468,1
29,0
239,2
7,76
0,15
0,63

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 55 - Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, výpočtový stav 6

Koncentrace
Průměrné roční koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální hodinové koncentrace NO2 [µg/m3]
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3]
Nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace benzenu [µg/m3]
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit 1)
40
200 / 18
10 000
40
50 / 35
20
5
1

Nejvyšší vypočtené příspěvky
0,037
1,38
19,2
0,72
5,71
0,18
0,0065
0,0039

Vysv.: 1) hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace je uváděn
ve tvaru koncentrační složka IL / maximální četnost překročení.
Zdroj: Rozptylová studie

Vyhodnocení příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší ve vztahu k vybrané stávající zástavbě
Nejvyšší nárůst imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím hodnocených znečišťujících látek byl
vypočten v bodech 3 a 4 (rodinné domy v ul. Spojovací). Nárůst četností překroční imisního limitu 50 µg/m3
v důsledku realizace záměru byl ve všech vybraných bodech nejbližší obytné zástavby vypočten na úrovni
do 1 dne/rok.
Tabulka 56 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 1
Číslo bodu1))
1
2
3

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,24
0,28
0,33

NO2
max. hod.
[µg/m3]
10,6
10,9
12,5

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
59,7
64,0
67,6

PM10
prům. rok
[µg/m3]
2,8
3,6
4,6

PM10
prům. den
[µg/m3]
30,8
32,6
37,1

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
0,7
1,0
1,2

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,01
0,02
0,02

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,04
0,05
0,06
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Číslo bodu1))
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,33
0,36
0,36
0,37
0,33
0,41
0,47

NO2
max. hod.
[µg/m3]
13,4
12,9
11,5
11,1
9,5
10,7
11,8

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
73,9
77,0
73,2
73,4
61,5
73,3
82,6

PM10
prům. rok
[µg/m3]
4,6
4,7
4,5
4,7
3,8
5,1
5,9

PM10
prům. den
[µg/m3]
40,6
40,2
38,5
38,6
30,9
37,2
39,8

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
1,2
1,3
1,2
1,3
1,0
1,4
1,6

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,06
0,06
0,06
0,07
0,06
0,08
0,09

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 57 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 2
Číslo bodu1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,25
0,29
0,34
0,35
0,37
0,37
0,39
0,34
0,42
0,48

NO2
max. hod.
[µg/m3]
11,0
11,3
13,0
13,9
13,3
11,9
11,5
9,9
11,1
12,3

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
61,1
65,2
69,4
75,8
78,2
74,1
74,2
62,2
74,2
83,5

PM10
prům. rok
[µg/m3]
2,9
3,7
4,9
4,9
4,9
4,7
4,9
3,9
5,2
6,0

PM10
prům. den
[µg/m3]
31,4
33,0
37,7
41,4
40,7
38,9
38,9
31,2
37,6
40,2

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
0,8
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,4
1,6

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,06
0,08
0,09

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 58 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 3
Číslo bodu1))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,008
0,008
0,013
0,014
0,013
0,012
0,012
0,010
0,012
0,014

NO2
max. hod.
[µg/m3]
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
5,6
6,2
7,8
6,4
5,5
5,0
4,7
4,4
4,3
4,0

PM10
prům. rok
[µg/m3]
0,11
0,13
0,28
0,30
0,23
0,18
0,16
0,11
0,14
0,13

PM10
prům. den
[µg/m3]
1,58
1,96
4,31
2,29
1,74
1,66
1,55
1,67
1,38
1,24

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
0,03
0,03
0,07
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,04
0,03

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,0009
0,0011
0,0021
0,0021
0,0016
0,0012
0,0011
0,0008
0,0009
0,0008

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,0007
0,0008
0,0016
0,0018
0,0015
0,0012
0,0011
0,0008
0,0011
0,0011

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 59 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 4
Číslo bodu1))
1
2
3

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,25
0,28
0,35

NO2
max. hod.
[µg/m3]
11,7
11,8
14,1

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
79,7
83,6
93,6

PM10
prům. rok
[µg/m3]
4,3
5,0
6,4

PM10
prům. den
[µg/m3]
38,2
39,9
46,7

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
1,1
1,3
1,7

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,02
0,02
0,02

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,06
0,07
0,09
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Číslo bodu1))
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,35
0,36
0,36
0,37
0,32
0,39
0,45

NO2
max. hod.
[µg/m3]
15,1
14,1
12,3
11,7
9,5
10,7
11,6

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
102,5
103,9
96,3
95,5
77,6
92,6
102,1

PM10
prům. rok
[µg/m3]
6,2
6,1
5,8
6,0
4,9
6,4
7,4

PM10
prům. den
[µg/m3]
51,0
50,0
47,1
46,9
36,9
44,4
46,9

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
1,6
1,6
1,5
1,6
1,3
1,7
2,0

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,09
0,10
0,10
0,10
0,09
0,11
0,13

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 60 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 5
Číslo bodu1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,25
0,29
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,32
0,40
0,46

NO2
max. hod.
[µg/m3]
12,0
12,1
14,5
15,5
14,4
12,5
11,9
9,8
11,0
11,9

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
80,8
84,6
95,1
104,0
104,8
96,9
96,1
78,2
93,3
102,9

PM10
prům. rok
[µg/m3]
4,4
5,1
6,6
6,4
6,3
6,0
6,1
5,0
6,5
7,4

PM10
prům. den
[µg/m3]
38,4
40,1
47,0
51,4
50,3
47,4
47,1
37,1
44,6
47,2

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
1,2
1,3
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,3
1,7
2,0

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,06
0,07
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,11
0,13

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Tabulka 61 - Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby, výpočtový stav 6
Číslo bodu1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO2
prům. rok
[µg/m3]
0,006
0,007
0,010
0,011
0,010
0,009
0,009
0,007
0,009
0,010

NO2
max. hod.
[µg/m3]
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4

CO
max. 8-hod.
[µg/m3]
4,9
5,4
6,8
5,5
4,7
4,2
4,0
3,7
3,6
3,3

PM10
prům. rok
[µg/m3]
0,10
0,10
0,21
0,18
0,13
0,11
0,10
0,07
0,08
0,08

PM10
prům. den
[µg/m3]
1,76
2,19
4,87
2,17
1,48
1,48
1,36
1,70
1,19
1,04

PM2,5
prům. rok
[µg/m3]
0,02
0,03
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02

Benzen
prům. rok
[µg/m3]
0,0008
0,0010
0,0019
0,0018
0,0013
0,0010
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006

BaP
prům. rok
[ng/m3]
0,0007
0,0008
0,0016
0,0017
0,0014
0,0012
0,0011
0,0008
0,0010
0,0010

Vysv.: 1) číslovaní bodů odpovídá číslování na obr. výše.
Zdroj: Rozptylová studie

Kompenzační opatření
Ze zákona č. 201/2012 Sb. a na něj navazujících právních předpisů vyplývá povinnost uložení
kompenzačních opatření v případě, že by provozem záměru došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění
k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok, nebo je jeho hodnota v této
oblasti již překročena a současně je hodnota nárůstu úrovně znečištění z provozu záměru o více než 1 %
imisního limitu pro danou znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Záměrem se přitom
rozumí stacionární zdroj označený ve sloupci B v příloze č. 2 zákona nebo pozemní komunikace umístěná
v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 000 a více vozidel za 24 hodin
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v návrhovém období nejméně 10 let. 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. Posuzovaný záměr není zdrojem emisí, pro který by byly
požadovány kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb.
Podle pětiletých průměrných koncentrací (vymezených dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.) za období
2015-2019 je v části řešeného území překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP, a to vč.
lokality umístění záměru. Pětileté průměrné koncentrace pro ostatní sledované znečišťující látky jsou zde
pod úrovní platných imisních limitů.
Provozem záměru dojde k navýšení imisního zatížení lokality. Nejvyšší příspěvky záměru k průměrným
ročním koncentracím hodnocených látek byly vypočteny v místě záměru a jeho okolí a podél komunikací
III/24211 a III/08811 v úsecích od místa vjezdu areálu směrem k dálnici D8. Vypočtené imisní příspěvky
z provozu záměru nejsou na takové úrovni, aby působením tohoto záměru došlo k překračování imisních
limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních
koncentrací BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je v území již za stávajícího stavu
překračován, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl vypočten na úrovni nižší něž
1 % imisního limitu.
Kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb. nejsou pro tento záměr vyžadována. Pro zmírnění
negativního vlivu záměru na jeho okolí investor plánuje výsadbu stromů v okolí navrhovaných hal s výsadbou
areálové a izolační zeleně.
Obecně lze říct, že účinnost vegetační bariéry se zvyšuje se zvyšující se výškou a šířkou vegetačního pásu,
přičemž u šířky tento trend není lineární a je omezen limitní hodnotou. Dvě řady střídajících se stromů jsou
přitom více efektivní, než jedna či dvě řady stromů ve stejné úrovni. Významným faktorem ovlivňujícím
efektivitu vegetačního pásu je pak jeho hustota. Nízká hustota porostu způsobuje průchod vzdušiny
porostem bez dostatečného záchytu částic. Příliš vysoká hustota porostu může naopak způsobit
přesměrování proudění, kdy vzdušina neprotéká skrz porost, ale obtéká ho. Dochází tak k nárůstu
koncentrací za vegetačním pásem. Podle druhové skladby mají větší účinek silně rozvětvené stromy, kde
větší a hustší koruna má větší absolutní plochu listů zachycujících prašné částice. I opadavé dřeviny
v bezlistém stavu můžou působit jako bariéra, která zpomaluje proudění vzduchu a zrychluje depozici částic.
Větší účinnost se však uvádí u stálezelených jehličnatých stromů než u stromů listnatých. Dřeviny s kulovitou
korunou jsou přitom účinnější oproti dřevinám s jehlancovitou korunou. Účinnější jsou rovněž dřeviny
s větším počtem malých pohyblivých listů. Záchyt částic na listech a jehličí totiž výrazně převyšuje nad
záchytem částic na kmenech a větvích. Vyšší záchyt pak vykazují i listy se specifickým povrchem, např. listy
lepkavé, chlupaté a rýhované, naproti tomu kožnaté listy jsou pro vysazování bariér s protiprašnou funkcí
nevhodné. Vegetační pás by měl být umístěn co nejblíže ke zdroji emisí, s ohledem na prostorové možnosti
lokality a bezpečnost provozu.
Jako další opatření ke snížení negativního vlivu záměru na kvalitu ovzduší v okolí záměru lze doporučit
pravidelné čištění zpevněných ploch, omezení rychlosti vozidel v areálu aj.
Závěr
Podle pětiletých průměrných koncentrací (vymezených dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.) za období
2015-2019 je v části řešeného území překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP, a to vč.
lokality umístění záměru. Pětileté průměrné koncentrace pro ostatní sledované znečišťující látky jsou zde
pod úrovní platných imisních limitů.
Provozem záměru dojde k navýšení imisního zatížení lokality. Nejvyšší příspěvky záměru k průměrným
ročním koncentracím hodnocených látek byly vypočteny v místě záměru a jeho okolí a podél komunikací
III/24211 a III/08811 v úsecích od místa vjezdu areálu směrem k dálnici D8. Vypočtené imisní příspěvky
z provozu záměru nejsou na takové úrovni, aby působením tohoto záměru došlo k překračování imisních
limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních
koncentrací BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je v území již za stávajícího stavu
překračován, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl vypočten na úrovni nižší než
1 % imisního limitu. Vliv provozu záměru na imisní zatížení území lze považovat na akceptovatelný.
Kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb. nejsou pro tento záměr vyžadována. Pro zmírnění
negativního vlivu záměru na jeho okolí investor plánuje zelenou úpravu okolí navrhovaných hal s výsadbou
areálové a izolační zeleně. Vhodně zvolená skladba, hustota a umístění izolační zeleně může napomáhat
ke snižování vlivu záměru na imisní zatížení území. Jako další opatření ke snížení negativního vlivu záměru
na kvalitu ovzduší v okolí záměru lze doporučit např. pravidelné čištění zpevněných ploch a omezení
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rychlosti vozidel v areálu. Vyšší emisní příspěvky vznikající ve fázi výstavby lze minimalizovat vhodnými
technickými a provozními opatřeními na staveništi.
Vliv výstavby se přitom projevuje zejména v místě stavby a jeho nejbližšího okolí. Záměr nových skladových
objektů je umístěn ve vzdálenosti cca 300 m od nejbližší obytné zástavby. Imisní příspěvky v době výstavby
záměru lze v místě nejbližší obytné zástavby přepokládat na takové úrovni, která nebudou mít významný
vliv na celkové imisní zatížení této oblasti. Dodržováním vhodných technických a provozních opatření na
staveništi lze tyto příspěvky snížit. Návrh doporučených opatření je v kapitole D.IV.
Z pohledu vlivu na ovzduší lze realizaci záměru považovat za akceptovatelnou.

D.I.2.2. Klima
Vlivy realizace záměru na klimatickou změnu nejsou podstatné. Vlivy se projeví prakticky jen ve vlastním
prostoru areálu a v jeho těsní blízkosti, a to zejména výstavbou zpevněných ploch. Prakticky půjde jen o
změny v mikroklimatu.
Z pohledů vlivů záměru na klima není potřeba navrhovat žádná další mitigační opatření. V rámci realizace
odvodňovacího systému srážkových vod dojde k vytvoření víceúčelových ploch se stálou hladinou
kombinovaných s litorálním prostorem popř. mokřadem toto opatření přispěje i ke zlepšení mikroklimatu a
z lokálního hlediska je považována za adaptační opatření.
Vlivy záměru na klima budou akceptovatelné, lokální vlivy na mikroklima lze vyhodnotit vzhledem k jejich
rozsahu jako málo významné.
Z pohledu vlivu na ovzduší a klima lze realizaci záměru považovat za akceptovatelnou.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
D.I.3.1. Hluk
Pro potřeby dokumentace byla zpracována akustická studie z výstavby a provozu viz příloha H.2. Zde je
uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.
Výpočet hluku a referenční body
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v zájmovém území byl
použit výpočtový program CadnaA verze 2021 MR 1. Cadna A je softwarový program pro predikci a
hodnocení hluku způsobeného silničním a železničním provozem, obchodními firmami a průmyslovými
závody. Digitální model pro situaci zájmového území byl vytvořen ve výše uvedeném výpočtovém programu
s implementovanou českou výpočtovou metodikou. Tento způsob zaručuje dosažení výsledků respektujících
specifické emisní kvality vozidlového parku na území České republiky. Výpočty jsou provedeny v souladu s
ČSN ISO1996-2. Ve výpočtech není uplatněna obměna vozidel.
Stacionární zdroje hluku jsou hodnoceny v souladu s ISO 9613. Doprava v areálu záměru je hodnocena
společně s provozem areálu.
Ve výpočtech jsou posuzovány stacionární zdroje hluku umístěné v areálu Mrazírny EUROFROST.
Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A v bodech výpočtu jsou uvedeny bez odrazu od
fasády. Ve výpočtovém modelu se u objektů, u kterých je v chráněném venkovním prostoru staveb umístěn
výpočtový bod, je nastavena 100% akustická pohltivost fasád. Pohltivost terénu je zadána jako odrazivá.
Objekty v jednotlivých komerčních areálech jsou uvažovány jako odrazivé, fasády chráněných staveb jako
hladké fasády.
Pro ověření výpočtového modelu byly použity výsledky měření hluku z provozu na dálnici D8 v roce 2020.
Při posouzení bylo použito 7 výpočtových bodů na potencionálně záměrem nejvíce ovlivnitelných objektech
stávající zástavby.
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Tabulka 62 - Body výpočtu

Bod výpočtu
M3
1
2
3
4
5
6
7

Výška bodu
4,7 m
2,5 m
4,0 m
4,0 m
4,0 m
4,0 m
4,0 m
2,5 m

Adresní místo
Úžice, Hlavní čp. 41
Úžice, Hlavní čp. 63
Úžice, Spojovací čp. 263
Úžice, Spojovací čp. 241
Úžice, Spojovací čp. 364
Úžice, Spojovací čp. 172
Úžice, Spojovací čp. 199
Úžice, Spojovací čp. 174

Funkce dle KN
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům

Zdroj: Hluková studie
Obrázek 48 – Umístění výpočtových bodů pro posouzení vlivu hluku

Zdroj: Hluková studie

Stávající stav
Současná akustická situace je popsána v kapitole C.2.2. a příloze H.2.
Vliv výstavby záměru
Mimostaveništní doprava
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Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd na staveniště se předpokládá
z dálnice D8 po silnici III/0081 a sil. III/24211 směrem na Odolenou Vodu na staveniště.
Maximální dopravní intenzita mimostaveništní dopravy (těžká nákladní auta) v denní době mezi 7:00 až
18:00 h bude 20 aut/během pracovní doby v jednom směru.
Tabulka 63 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq.16h včetně mimostaveništní dopravy

Bod výpočtu

Úžice

Výška bodu (m)

PAS

M3

čp. 41

4,7

53,9

1

čp. 63

2,5

53,3

2

čp. 263

4,0

53,9

3

čp. 241

4,0

53,8

4

čp. 364

4,0

54,9

5

čp. 172

4,0

53,4

6

čp.199

4,0

54,9

7

čp. 174

2,5

54,3

PAS +
mimostaveništní
doprava
53,9
53,3
54,2
54,1
55,0
53,4
55,1
54,5

Změna
0,0 dB
0,0 dB
0,3 dB
0,3 dB
0,1 dB
0,0 dB
0,2 dB
0,2 dB

Vysv.: PAS – počáteční akustická situace
Zdroj: Hluková studie

Zvýšení dopravy na komunikaci III/0081 a III/24211 o mimostaveništní dopravu zvýší hladiny hluku v bodech
výpočtu v denní době do 0,3 dB.
Hluk ze stavební činnosti
Z tabulky níže je patrné že ekvivalentní hladiny akustického tlaku vyvolané výstavbou ve fázi zemních prací
a zakládání se na jižním okraji obce předpokládají mezi 38,3 až 49,4 dB. Tyto hodnoty nepřekračují
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq,S = 65 dB. Nejhlučnější fází výstavby budou zemní práce
a zakládání – vrtání pilot. Další fáze výstavby – hrubá stavba a dokončovací práce bývají méně hlučné,
protože na staveništi je nasazeno méně hlučných strojů.
Tabulka 64 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,S (dB) emitované výstavbou v době 7:00 –
18:00 h

Bod výpočtu

Úžice

Výška bodu (m)

Objekt 1

Objekt 2

M3

čp. 41

4,7

38,3

38,2

1

čp. 63

2,5

40,7

40,7

2

čp. 263

4,0

45,4

45,2

3

čp. 241

4,0

44,2

43,8

4

čp. 364

4,0

48,6

48,5

5

čp. 172

4,0

45,9

45,4

6

čp.199

4,0

49,4

49,2

8

čp. 174

2,5

44,4

44,0

Zdroj: Hluková studie

Hluk ze stavební činnosti s ohledem na skutečnost, že staveniště je vzdáleno od chráněných staveb více jak
300 m a směrem k zástavbě bude staveniště cloněno stávajícími objekty nebude hluk ze stavební činnosti
při realizaci posuzovaného záměru významný a nepřekročí hygienický limit pro dobu 7:00 – 21:00 hodin
LAeq,S = 65 dB. Navýšení dopravy na silnici III/0081 a III/24211 v době výstavby o 20 nákladních vozidel
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v denní době navýší ekvivalentní hladiny hluku v bodech výpočtu o 0,2 dB. Doba výstavby se předpokládá
12 měsíců.
Vliv provozu záměru
Hluk z provozu komunikací
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených
výpočtových bodech emitované dopravou na komunikacích v území.
Tabulka 65 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB – doprava 2023

2023 bez záměru
(V0)
den
noc

2023 se záměrem
(VA)
den
noc

Bod
výpočtu

Adresní místo:
Úžice

Výška
(m)

M3

Hlavní čp. 41

4,7

54,0

49,5

54,1

1

Hlavní čp. 63

2,5

53,4

48,7

2

Spojovací čp. 263

4,0

54,2

3

Spojovací čp. 241

4,0

4

Spojovací čp. 364

5

2023 VA – V0
den

noc

49,5

0,1

0

53,6

48,7

0,2

0

48,8

54,2

48,8

0

0

54,2

48,5

54,2

48,6

0

0,1

4,0

55,4

48,9

55,4

49,0

0

0,1

Spojovací čp. 172

4,0

54,0

47,5

54,0

47,6

0

0,1

6

Spojovací čp. 199

4,0

55,3

48,8

55,3

48,9

0

0,1

7

Spojovací čp. 174

2,5

54,8

48,6

54,8

48,8

0

0,2

Zdroj: Hluková studie
Tabulka 66 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB – doprava 2040

2040 bez záměru
(V0)
den
noc

2040 se záměrem
(VA)
den
noc

Bod
výpočtu

Adresní místo:
Úžice

Výška
(m)

M3

Hlavní čp. 41

4,7

55,7

50,8

55,7

1

Hlavní čp. 63

2,5

55,2

50,1

2

Spojovací čp. 263

4,0

57,0

3

Spojovací čp. 241

4,0

4

Spojovací čp. 364

5

2023 VA – V0
den

noc

50,8

0,0

0,0

55,2

50,1

0,0

0,0

50,9

57,0

50,9

0,0

0,0

57,5

51,2

57,5

51,2

0,0

0,0

4,0

58,6

51,8

58,6

51,8

0,0

0,0

Spojovací čp. 172

4,0

57,4

50,5

57,4

50,5

0,0

0,0

6

Spojovací čp. 199

4,0

58,6

51,7

58,6

51,7

0,0

0,0

7

Spojovací čp. 174

2,5

58,3

51,5

58,3

51,5

0,0

0,0

Vysv.: Tučně je vyznačeno překročení hygienického limitu pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území,
kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích
v noční době LAeq,8h
Zdroj: Hluková studie

Rok 2023 – varianta V0, tj. bez záměru:
Ve výhledu roku 2023 bez realizace posuzovaného záměru ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech
výpočtu (v chráněném venkovním prostoru staveb) na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice v denní době
budou mezi 53,4 až 55,4 a v noční době mezi 47,5 až 49,5 dB. Tyto hodnoty nepřekračují hygienický limit
pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
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převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a
v noční době LAeq,8h = 50 dB. Dominantním zdrojem hluku zejména v noční době je provoz na dálnici D8.
Oproti současné akustické situace se ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvýší vlivem předpokládaného
nárůstu dopravy o 0,1 až 0,5 dB v denní době a v noční době o 0,2 až 0,4 dB. Jedná se o změnu
nehodnotitelnou v souladu s přílohou G Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku
v mimopracovním prostředí. Při hodnocení změny hodnot určujícího ukazatele hluku stanovených výpočtem
toutéž výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu
0,1 – 0,9 dB.
Rok 2023 – varianta VA, tj. se záměrem:
Ve výhledu roku 2023 s realizovaným záměrem ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu
(v chráněném venkovním prostoru staveb) na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice budou v denní době
mezi 54,0 až 55,4 a v noční době mezi 47,6 až 49,5 dB. Tyto hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk
z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a
v noční době LAeq,8h = 50 dB. Dominantním zdrojem hluku zejména v noční době je provoz na dálnici D8.
Oproti současné akustické situace se ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvýší vlivem předpokládaného
nárůstu dopravy a započtením dopravy vyvolané záměrem o 0,2 až 0,6 dB v denní době i v noční době.
Jedná se o změnu nehodnotitelnou v souladu s přílohou G Metodického návodu pro měření a hodnocení
hluku v mimopracovním prostředí. Při hodnocení změny hodnot určujícího ukazatele hluku stanovených
výpočtem toutéž výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v
intervalu 0,1 – 0,9 dB.
Rok 2040 – varianta V0, tj. bez záměru:
Ve výhledu roku 2040 bez realizace posuzovaného záměru, ale s realizací plánovaných staveb včetně
přeložky silnice II/240 a II/101 (dále označené jen II/240), ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech
výpočtu (v chráněném venkovním prostoru staveb) na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice v denní době
budou mezi 55,2 až 58,6 a v noční době mezi 50,1 až 51,8 dB. Tyto hodnoty v denní době nepřekračují
hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích LAeq,16h = 60 dB.
V noční době však bude hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích LAeq,8h = 50 dB překročen. Dominantním zdrojem hluku v noční době je provoz na dálnici D8
a nové komunikaci II/240, která je v úseku mezi dálnicí D8 a silnicí III/24211 vedena ve stopě silnice III/0081.
Jedná se o novou komunikaci, která bude muset mít navržena protihluková opatření. V současné době
nejsou k dispozici informace o technickém řešení této silnice, proto ve výpočtovém modelu je nová
komunikace bez protihlukových opatření.
Oproti současné akustické situace se ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvýší vlivem předpokládaného
nárůstu dopravy na všech komunikacích, a především nové komunikace II/240 o 1,8 až 4,0 dB v denní době
a v noční době o 1,5 až 3,3 dB. Tento nárůst hluku je výrazný a nejvyšší hodnoty zvýšení hluku jsou v jižní
části obce v blízkosti stávající křižovatky silnic III/0081 (II/240) a III/24211.
Rok 2040 – varianta VA, tj. se záměrem:
Ve výhledu roku 2040 s realizovaným záměrem a s realizací plánovaných staveb včetně přeložky silnice
II/240, ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu (v chráněném venkovním prostoru staveb)
na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice v denní době budou mezi 55,2 až 58,6 a v noční době mezi 50,1
až 51,8 dB. Tyto hodnoty v denní době nepřekračují hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích LAeq,16h = 60 dB. V noční době však bude hygienický limit pro hluk
z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích LAeq,8h = 50 dB. Dominantním
zdrojem hluku v noční době je provoz na dálnici D8 a nové komunikaci II/240, která je v úseku mezi dálnicí
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D8 a silnicí III/24211 vedena ve stopě silnice III/0081. Jedná se o novou komunikaci, která bude muset mít
navržena protihluková opatření. V současné době nejsou k dispozici informace o technickém řešení této
silnice, proto ve výpočtovém modelu je nová komunikace bez protihlukových opatření.
Oproti současné akustické situace se ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvýší vlivem předpokládaného
nárůstu dopravy na všech komunikacích, a především vlivem nové komunikace II/240 o 1,8 až 4,0 dB v denní
době a v noční době o 1,5 až 3,3 dB. Tento nárůst hluku je výrazný a nejvyšší hodnoty zvýšení hluku jsou
v jižní části obce v blízkosti stávající křižovatky silnic III/0081 (II/240) a III/24211. Při porovnání varianty VA
a V0 v tomto výhledovém roce nedochází ke změně hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku.
Z výše uvedeného a z hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v tabulce 12 je patrné, že vlivem
nárůstu dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru nedojde ke změnám akustické situace v území,
a to jak ve výhledovém roce 2023 tak i v roce 2040. V roce 2040 bude mít výrazný vliv na akustickou situaci
v území nová komunikace – přeložka silnice II/240.
Hluk ze stacionárních zdrojů
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve variantě V0 bez záměru emitované stacionárními zdroji
hluku v komerčních areálech se na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice pohybují v denní době mezi 40,4
až 44,5 dB a v noční době mezi 35,7 až 38,5 dB. Po realizaci záměru ve variantě VA se vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku emitované stacionárními zdroji hluku v komerčních areálech očekávají
mezi 40,4 až 44,5 dB v denní době a v noční době mezi 35,8 až 38,8 dB. Navýšení hodnoty ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v denní době je do 0,4 dB a v noční době do 0,8 dB. Zvýšení se projeví na jižním
okraji obce v blízkosti areálu EUROFROST. Jedná se o změnu v rozmezí 0,1 – 0,9, která je nehodnotitelná
v souladu s přílohou G Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.
Provoz navrhovaného záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín nezhorší stávající akustickou situaci
v území. Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB. V hlukové studii byl i prověřen vliv
stojících TIR ve kterých probíhá nachlazování na ploše parkoviště. Při provozu 4 TIR s nachlazováním na
ploše parkoviště jsou jejich vlivy plně akceptovatelné. Při větším počtu aut se počítá s jejich dochlazování
pomocí elektro přípojek.
Tabulka 67 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB – stacionární zdroje

Zdroj hluku

Počet zdrojů v provozu (den/noc)
Eurofrost
Mrazírny 1
Mrazírny 2
Postřižín

Hladina
akust. tlaku
(dB)

Umístění
zdroje

VZT zařízení pro větrání skladu

4/4

4/4

4/4

4/4

LpA,5m = 62 dB

střecha haly

VZT jednotka

5/5

5/5

5/5

5/5

LpA,5m = 55 dB

střecha haly

VZT jednotka

4/0

4/0

4/0

4/0

LpA,10m = 62 dB

střecha haly

VZT jednotka pro denní místnosti

1/0

1/0

1/0

1/0

LpA,10m = 55 dB

střecha haly

Chlazení objektové

1/0

1/0

1/0

1/0

LpA,10m = 52 dB

střecha haly

VZT jednotka pro administrativu a šatny

1/1

1/1

1/1

1/1

LpA,5m = 48 dB

střecha haly

Chlazení technologie

1/1

1/0

1/1

1/1

LpA,5m = 62 dB

střecha haly

Klimatizace pro administrativu

1/0

2/0

2/0

1/0

LpA,5m = 48 dB

střecha haly

Nákladní auto mrazící – dochlazování

2/2

2/2

4/4

-

LpA,10m = 82 dB

Parkoviště
na jižním
konci areálu

Zdroj: Hluková studie

Závěr
Provoz navrhovaného záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín nezhorší stávající akustickou situaci
v území. Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB.
Vlivem nárůstu dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru nedojde ke změnám akustické situace
v území, a to jak ve výhledovém roce 2023 tak i v roce 2040. V roce 2040 bude mít výrazný vliv na akustickou
situaci v území nová komunikace – přeložka silnice II/240.
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Z pohledu vlivu na ovzduší lze realizaci záměru považovat za akceptovatelnou.

D.I.3.2. Vibrace, záření, vznik rušivých vlivů
Výstavba ani provoz nebude zdrojem zápachu, elektromagnetického či radioaktivního záření, ani se nemůže
jak v bližším okolí tak vůbec projevit vibracemi u nejbližších chráněných objektů.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Povrchové vodyPodél východního kraje záměru protéká Dolnopostřižinský potok. Vlastní koryto potoka nebude nijak
ovlivněno, prostor podle komunikace, kam zasahuje pozemek, který je součástí areálu nebude v tomto
prostoru stavebními pracemi dotčen. Pro přítok srážkových vod do potoka bude využit stávající přítok od
dnes provozované části areálu investora.
Navržený odvodňovací systém je v souladu s CSN 75 9010 a TNV 75 9011 navržen na menší odtok, než
odpovídá odtoku ze stávajícího území. Současně navržený odvodňovací systém navyšuje velikost vsaku
s kombinací zdržení vody ve víceúčelových plochách (charakteru vodní plochy s litorálním prostorem či
mokřadu a retenčním a vsakovacím prostorem) a mělce podpovrchových vsakovacích zařízeních. Současně
budou do potoka přes odvodňovací a vsakovací systém odtékat kondenzační vody, které zvýší dotaci
podzemních vod a současně zajistí malé vodní plochy před vyschnutím. Přečištění srážkových vod před
vsakem a odvodem do recipientu je řešeno dle CSN 75 9010 a TNV 75 9011, čímž bude zajištěna potřebná
kvalita vody, které negativně neovlivní jak povrchové tak podzemní vody.
Celkově lze proto konstatovat, že by mělo dojít k nadlepšení minimálních průtoků a ke snížení maximální
odtoků do potoka. V areálu se při zimní údržbě používá odhrnování sněhu, plochy se nesolí, tudíž nehrozí
kontaminace vod chloridy ze zimní údržby.
Splaškové odpadní vody budou čištěny na ČOV Úžice, kde je pro čištění těchto vod dostatečná kapacita (viz
příloha H.1.4.). technické zajištění dopravy splaškových vod do ČOV musí investor v souladu s požadavky
vodního zákona a souvisejících předpisů vyřešit v rámci dalších stupňů projektové dokumentace, protože
jednotlivé varianty jsou z hlediska vlivů na životní prostředí nevýznamné a prakticky srovnatelné, není
potřeba tuto problematiku v procesu EIA dále řešit.
V rámci zimní údržby se používá odhrnování sněhu, pouze výjimečně při specifických podmínkách se využije
i technologie solení. Možnost negativního ovlivnění povrchových vod zimní údržbou zpevněných ploch je
tedy nevýznamná.
Podzemní vody –
Jak je již výše uvedeno, navržený odvodňovací systém srážkových vod zajistí zvýšení dotace podzemních
vod oproti stávajícímu stavu. Vzhledem k místním podmínkám, relativně vysoké hladině podzemní vody a
poměrně malé propustnosti zemin je navržen kombinovaný povrchový a mělce podpovrchový odvodňovací
systém v kombinaci se vsakováním. Podrobněji je popsán v kap. B.III.2. K negativnímu kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod v navrženém systému v areálu při běžném provozu prakticky nedojde, navržený
systém je i lépe odolný při případných haváriích než např. kanalizační systémy s uličními vpustěmi.
Vzhledem k umístění manipulačních ploch a řešení odvodňovacího systému s umístěnými prostorami pro
vsakování možnost kontaminace podzemních vod vlivem zimní údržby při použití solení je zanedbatelná.
Vlivy na podzemní a povrchové vody lze proto označit za nevýznamně pozitivní a akceptovatelné.

D.I.5. Vlivy na půdu
Hlavní vliv záměru na půdu je dán záborem. Rozsah záborů z pohledu tříd ochrany byl vyčíslen v příslušné
kapitole.
Realizací záměru dojde k záboru pozemků II. třídy ochrany půdy. Půdy II. třídy ochrany jsou dle platných
právních předpisů řazeny k půdám s nadprůměrnou produkční schopností a lze je vyjímat pouze ve
výjimečných případech (např. liniové stavby zásadního významu, záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny atp.), kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany půdy. Tato skutečnost byla řešena
při tvorbě ÚP obce Postřižín, podle nějž se dotčené pozemky nacházejí v ploše současného využití „VK –
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plochy skladování“. Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování je záměr v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací (ÚPD), a proto není odůvodnitelné v rámci procesu EIA s realizací záměru
nesouhlasit z důvodů záboru uvedených pozemků ZPF. Vydání souhlasu s odnětím pozemků ZPF pro
výstavbu záměru je plně v pravomoci příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný
podle § 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fond. Je tedy předmětem
podkladového vyjádření (závazného stanoviska) pro účely územního řízení, tedy navazujícího řízení na
proces EIA.
Dle pedologického průzkumu je v zájmovém území ornice charakteru jílovitá a hnědočerná. Dle údajů
BPREJ se jedná o půdy malé a středně produkční.
Část sejmuté ornice (10 %) se použije na vegetační úpravy, zbytek bude využit dle pokynů orgánu ochrany
půdy (zhodnocení vhodných zemědělských pozemků).
Objekt bude založen tak, aby nedocházelo k trvalému promrzání půdy po budovou. V případě tepelného
plošného kontaktu základů se zeminou bude použito postupů výpočtu dle CEN/TC 89 N 455 E: Tepelné
chování budov – Prostup tepla zeminou, pro úplně izolovanou desku. Tím se zabrání negativním vlivům na
půdy způsobenou promrzáním.
K potenciálnímu znečištění půdy může dojít během výstavby následkem náhodných úkapů ropných látek
z motorových vozidel a stavební mechaniky. V období provozu existuje riziko kontaminace půdy z případné
havárie vozidla. V případě kontaminace půdy bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy
legislativou. V rámci zimní údržby se používá odhrnování sněhu, pouze výjimečně při specifických
podmínkách se využije i technologie solení. Možnost negativního ovlivnění půdy zimní údržbou zpevněných
ploch je tedy nevýznamná.
Vznik erozí či sesuvů není v navrženém areálu (vyjma krátkodobých malých erozí na nově vytvořených
svazích zářezů do doby vytvoření travního porostu) prakticky reálný.
Realizace záměru nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ani jejich ochranného pásma.
Z výše uvedených důvodů lze v rámci tohoto procesu EIA považovat vlivy na půdy za
akceptovatelné.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin.
Nerostné zdroje v okolí záměru nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny.
Vliv zemních prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou
realizací záměru významně ovlivněny. Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických
památek, stratotypů atd. v místě realizace záměru nehrozí.
Vliv záměru na přírodní zdroje v období provozu bude nevýznamný prakticky nulový a tím
akceptovatelný. Není nutné přijímat opatření nad rámec platných právních předpisů.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Pro potřeby dokumentace EIA bylo zpracováno hodnocení dle § 67 ZOPK, které je součástí příloh
dokumentace jako příloha č. H.4. V kapitole C.2.7 jsme uvedli jeho stručné shrnutí. Zde uvádíme závěr.

D.I.7.1. Botanické hodnocení
Ze zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. nebyl v okolí nalezen žádný druh. Ani
žádný z druhů zařazených v Červeném seznamu.
Lokalita zásahu zahrnuje pouze polní kultury a ruderalizované porosty. Ochranářsky hodnotná společenstva
rostlin nebo zvláště chráněné či ohrožené rostliny se zde nevyskytují.
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Při narušení půdního krytu během výstavby lze očekávat vytvoření vhodných životních podmínek a zesílený
přísun diaspor nepůvodních druhů. V prostoru roste dosud pouze lokálně turan roční (Erigeron annuus) a
zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).
Celkem bylo ve studovaném území zaznamenáno 68 druhů cévnatých rostlin.
Dendrologický průzkum
Z důvodu absence dřevin na lokalitě záměru, dendrologický průzkum zpracován nebyl.

D.I.7.2. Zoologické hodnocení
Rozšířením areálu dojde k záboru polních a ruderalizovaných ploch, které jsou biotopem převážně
euryekních a běžných druhů bezobratlých. Dotčeny mohou být i zvláště chráněné druhy: Čmelák skalní
(Bombus lapidarius, O) a Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O).
Trvale se vyskytující populace plazů nebudou dotčeny. V případě konfliktu náhodně se vyskytujících plazů
s výstavbou (např. ještěrka obecná Lacerta agilis, SO, VU, IV), lze očekávat, že dotčení jedinci budou unikat
z dosahu nebezpečí.
Ptáci budou realizací záměru dotčeni úbytkem hnízdních příležitostí odstraněním porostů křovin a
následným záborem. Na základě terénního průzkumu a analýzy dostupných údajů budou takto dotčeny i
zvláště chráněné druhy: Ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I) a Strnad luční (Emberiza calandra, KO,
VU).
Zásahem dojde k lokálnímu úbytku prostředí savců zemědělské krajiny. Nelze úplně vyloučit možnost
zásahu do biotopu křečka polního (Cricetus cricetus, SO, IV).
Celkově bylo zjištěno následující počty druhů zvláště chráněných živočichů:
•

bezobratlí (2 druhy) a ptáci (2 druhy)

D.I.7.3. Vlivy na rostliny a živočichy
Vlivy na flóru
Vlivy na jednotlivé populace rostlin lze s ohledem na charakter záměru a dotčených stanovišť hodnotit jako
nevýznamné. Při narušení půdního krytu během výstavby lze očekávat vytvoření vhodných životních
podmínek a zesílený přísun diaspor nepůvodních a invazních rostlin. Jejich výskyt na lokalitě je nicméně
ojedinělý, tudíž riziko neúnosné expanze (i při transportech materiálu) je slabé.
Vlivy na faunu
Bezobratlí
Vlivy na populace bezobratlých lze hodnotit jako únosné a lokální. Zábory stanovišť jsou s ohledem na jejich
kvalitu a dostupnost v okolí akceptovatelné. Ekologicky hodnotná společenstva bezobratlých nejsou
záměrem dotčena.
Populace zaznamenaných zvláště chráněných čmeláků skalních (Bombus lapidarius, O) a zlatohlávků
tmavých (Oxythyrea funesta, O) nebudou zásadně redukovány, v okolí stavby se nachází dostatek refugií.
Z hlediska zákonné ochrany dojde při stavbě záměru k zániku jimi užívaných sídel a poškození vývojových
stádií. Postupováno by proto mělo být v souladu s ustanovením § 56. Populace těchto druhů nejsou aktuálně
ve Středočeském kraji významně ohroženy. Jejich výskyt na lokalitě může být v období výstavby zcela
odlišný, případně nemusí být vůbec přítomny. Při narušení zemního krytu mohou imaga plochu opustit a
uniknout tak z dosahu nebezpečí. Transfery dotčených chráněných bezobratlých nebývají efektivní a
s ohledem na jejich reprodukční schopnost a reálné ohrožení ani smysluplné.
Ryby
Záměrem nemohou být dotčeny.
Obojživelníci
Možnost ovlivnění byla shledána jako málo pravděpodobná.
Plazi
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Možnost ovlivnění byla shledána jako málo pravděpodobná.
Ptáci
Zábor hnízdních biotopů ptáků lze hodnotit jako lokální a únosný. Výskyt zvláště chráněných druhů – ťuhýk
obecný (Lanius collurio, O, NT, I), strnad luční (Emberiza calandra, KO, VU) – nebude v území zásadně
redukován. V okolí záměru se nachází dostatek refugií, často biotopově kvalitnějších (obr. 9). Perspektiva
lokality pro oba druhy je bez správného managementu nízká, neboť dojde k úplnému zapojení křovin a
následnému zániku potravní i hnízdní příležitostí. S vhodným managementem (sečení a odstraňování
křovin) není počítáno ani při nulové variantě záměru. Z hlediska zákonné ochrany dojde u obou druhů ke
zničení sídel (hnízdního biotopu), potravního biotopu a rušení při výstavbě. Postupováno by proto mělo být
podle § 56. Pro zamezení usmrcování mláďat je nutné provést kácení dřevin a skrývku půdy mimo hnízdní
období od 1. září do 30. dubna.
Savci
Dopady zásahu na savce jsou lokální a akceptovatelné. V rámci ochrany polních savců (včetně potenciálně
se vyskytujícího křečka polního Cricetus cricetus, SO, IV) je vhodné nejpozději tři měsíce před zahájením
stavebních prací odstranit rozvinutou vegetaci či polní plodiny vláčením nebo pravidelnou sečí udržovat
nízký porost do výšky 10 cm. Hlavním cílem tohoto opatření je snížení atraktivity dotčené plochy pro osídlení
polními živočichy. Takové území nebude poskytovat dostatek úkrytů, tudíž dojde k jeho spontánnímu
opuštění. Riziko usmrcení jedinců skrývkou půdního krytu bude tímto významně minimalizováno. Opatření
by nemělo být zahajováno v hlavním reprodukčním období křečků, během května až června, kdy už je
vegetace (polní kultura) rozvinuta, a křečci se zde již vyskytují. V této době samice vychovávají mláďata a
osídlené nory již nejsou schopny opustit. Skrývku půdy je možno navrhnout od 1. září do 30. dubna, po
ukončení rozsídlování mláďat narozených na konci reprodukční sezóny. Navržené opatření je účelnější a
šetrnější než jedince primárně odchytávat a transferovat do neznámého prostředí, kde nemají stabilní úkryty
a jsou tak snadnou kořistí predátorů.
Protože výskyt křečků polních nebyl na lokalitě jednoznačně potvrzen, není nutné žádat o povolení výjimky
podle § 56. Při realizaci uvedených opatření je výskyt druhu na lokalitě nepravděpodobný a dotčen může
být pouze mírou srovnatelnou s běžným zemědělským hospodařením.

D.I.7.4. Vliv na VKP, ÚSES, ZCHÚ a Natura 2000
Území soustavy Natura
Území není součástí žádné evropsky významné lokality (EVL) podle směrnice Rady Evropských
společenství č. 92/43/EEC, o stanovištích.
V zájmovém území nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle směrnice Rady Evropských
společenství č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích).
ÚSES
Vlivy na lokální biokoridor LBK 162-2 je možno vyhodnotit jako nevýznamné. Ovlivnění je identické jako u
VKP. Funkce biokoridoru ÚSES, jakožto migrační trasy živočichů, nebude zásadně dotčena.
VKP
VKP vodní tok a údolní niva Dolnopostřižínského potoka nebudou zásadně dotčeny. Stávající ekologickostabilizační funkce nedozná po ukončení stavby zásadních změn. Zábory jsou navíc situovány v místech
silnice, kde jsou veškeré krajinné funkce potoka značně redukovány.

D.I.7.5. Závěr
Pro hodnocení vlivů záměru na flóru, faunu a biologickou diverzitu bylo provedeno hodnocení podle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (příloha X). V rámci hodnocení byl konstatován negativní
vliv záměru na čtyři zvláště chráněné druhy živočichů. Pro snížení negativních vlivů záměru na tyto živočichy
byla navržena zmírňující opatření.
Ochranářsky hodnotná společenstva rostlin nebo zvláště chráněné či ohrožené rostliny se zde nevyskytují.
Výskyt invazních rostlin na lokalitě není význačný, tudíž riziko neúnosné expanze při realizaci stavby je slabé
(i při transportech materiálu). Hlavní vlivy záměru na živočichy tkví v záborech jejich biotopů (potravních i
reprodukčních). Celkově lze vyhodnotit, že živočichové nebudou dotčeni mírou, která by vedla k vymizení
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jejich lokálních populací. Součástí záměru jsou i zatravněné plochy a výsadba zeleně. Tento typ intenzivně
udržovaného prostředí však není z hlediska biologické rozmanitosti území nikterak významný.
Stavba nepřichází do kontaktu s žádnými památnými stromy či stromořadím.
Zájmové území stavby se nenachází v žádném maloplošném ani velkoplošném zvláště chráněném území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Lokalita nezasahuje do žádného přírodního parku ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V zájmového území, ani v jeho okolí se nenachází žádné chráněné území systému NATURA 2000. Stavba
nemůže mít vliv na žádná území systému NATURA 2000.
Vlivy na lokální biokoridor LBK 162-2 je možno vyhodnotit jako nevýznamné.
Vliv na biologickou rozmanitost uvedeného území projektovanou činností bude přijatelný (a to jak dočasně,
tak i trvale). V kontextu širšího zájmového území nemůže dojít k ovlivnění biologické rozmanitosti v období
realizace ani následném provozu hodnoceného záměru.
Dosavadní průzkumy lokality neprokázaly možný významný konflikt se zájmy ochrany přírody, které jsou
chráněné podle Zákona. Plánovanou činností a následným využitím při respektování doporučení resp.
opatření (viz. výše) nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů.
Nedojde tedy k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Při dodržení navržených opatření (v kapitole D.IV.) lze považovat vlivy záměru na faunu, flóru,
ekosystémy a biologickou rozmanitost za málo významné a akceptovatelné.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vliv na NZ na identifikované znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
Tabulka 68 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky v PDoKP 1

dle projevu
PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky

1
2
3
4
5
6

Plochá rovina se slabě rozčleněným povrchem
Velké zemědělské plochy
Vodní tok Jordán, Černávka, Odolenský potok,
bezejmenný přítok Jordánu
Minimum nelesní vegetace podél vodních toků,
komunikací, remízky
Rybník Jordán
PR Dřínovská Stráň, PR Vršky pod Špičákem

klasifikace znaků
dle významu dle cennosti

Vliv NZ

+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

O
O

XXX
XXX

X
X

O
X

+

XX

+

X

+
+

XX
XX

X
X
X
XXX

O
XX
O
O

Shrnutí: Vliv na cennější znaky přírodní charakteristiky v dotčeném prostoru (PR Dřínovská Stráň a PR
Vršky pod Špičákem) byl vyhodnocen jako žádný. Záměrem bude maximálně zasažena mimolesní zelěň
podél stávající komunikace a zemědělská půda v místě záměru. Vliv záměru na přírodní charakteristiky
vyhodnocen jako slabý až středně silný.
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Tabulka 69 Tabulka vlivu na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona)

Vliv NS

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Slabý až středně silný

Vliv na NZ na identifikované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR
Tabulka 70 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky v PDoKP 1

dle projevu
PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky kulturní a historické
charakteristiky

1
2
3
4

klasifikace znaků
dle významu dle cennosti

Vliv NZ

+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

O

XXX

X

X

O

XX

XX

O

O

X

X

O

+

X

XX

O

Zemědělský charakter oblasti pozměněný
velkoplošnou individuální zástavbou v okolí zdejších
sídel, komerčními areály a D8
Částečně dochovaná struktura polí vč. dochovaných
tras několika cest
Částečně dochovaná urbanistická struktura okolních
obcí (Odolena Voda, Postřižín)
Několik cenných objektů a dílčí kulturní dominanty
(kostel v osolené Vodě)

Shrnutí: Záměr se nachází v krajině, která leží ve staré sídelní oblasti středověkého osídlení oblasti, je však
výrazně proměněná blízkostí Prahy (nová výstavba rodinných domů, dopravní a technické infrastruktury) a
již v současnosti má částečně setřený původní ráz agrární venkovské krajiny. Vliv stavby na rysy a hodnoty
kulturní a historické charakteristiky je proto v úhrnu hodnocen jako slabý, neboť nezmění (pouze posílí)
stávající charakter suburbánní zóny HMP.
Tabulka 71 Tabulka vlivu na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)

Vliv NS

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky

Slabý

Vliv na NZ na identifikované znaky a hodnoty vizuální charakteristiky KR
Tabulka 72 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky PDoKP 1

klasifikace znaků

PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky

dle projevu

dle významu

dle cennosti

Vliv NZ

+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

1

Otevřenost prostoru bez zřetelných strukturních prvků
nelesní zeleně

O

XXX

X

O

2

Velké dimenze krajiny bez rysů harmonického měřítka

O

XX

X

O

3

Výraz intenzivně využívané agrární krajiny

O

XXX

X

X
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klasifikace znaků

PDoKP 1 – Úžice
Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky

dle projevu

dle významu

dle cennosti

Vliv NZ

+ pozitivní
O neutrální
N negativní

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

4

Nevýrazné vymezení prostoru

O

XX

XX

O

5

Absence výraznějších terénních či architektonických
dominant

O

X

X

O

Shrnutí:
Areál bude umístěn severovýchodně od stávajícího areálu firmy Eurofrost a z jihozápadní strany bude
převážně kryt pro délkové pohledu areálem Tesco. Navržený NZ, který je umístěn v blízkosti dálnice D8 a
vedle stávajících průmyslových areálů, ve velkoplošné otevřené krajině severně od okraje Prahy, nemůže
výrazněji snižovat vizuální stránku hodnot krajinného rázu, neboť takové hodnoty jsou v dotčené krajině
přítomny pouze velmi omezeně. Míra zásahů do kvalit prostoru je navíc snížena antropogenními prvky
(vzdušné vedení VVN, silnice a železnice).
Po dokončení výstavby dojde k ozelenění areálu a tím k lepšímu začlenění stavby do okolní krajiny. důležitý
požadavek pro realizaci záměru rovněž představuje účelné barevné provedení navržených objektů tak, aby
bylo v maximálně možné míře sníženo potenciální rušivé vizuální působení objektů v krajinné scéně, a to
jak z blízkých, tak větších vzdáleností.
Vzhledem k tomu, že byl identifikován jeden slabý zásah do vizuální charakteristiky KR je vliv hodnocen jako
slabý.
Tabulka 73 Tabulka vlivu na estetické hodnoty krajiny

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NS
Estetické hodnoty

Slabý

Harmonické měřítko krajiny

Žádný

Harmonické vztahy v krajině

Žádný

Vliv na ZCHÚ
V rámci PDoKP se vyskytuje několik MZCHÚ: PR Dřínovská stráň – Rezervace zahrnuje bezlesou jižně
orientovanou stráň, na níž se nacházejí společenstva slínovcových, tzv. bílých, strání. Podloží je tvořeno
sedimentárními horninami slínovci, na nichž se vyvinuly mělké skeletovité půdy s teplomilnými bylinami a
křovinami. Největší plochu pokrývají trávníky s převahou trav kostřavy walliské a válečky prapořité, nalézt
můžete také len tenkolistý, kavyl Ivanův, hlaváč šedavý, bělozářku liliovitou nebo ostřiči nízkou. Mezi stébly
žije řada vzácných brouků vázaných na teplé slunné stráně. PR Vršky pod Špičákem – Rezervace zahrnuje
samotný vrch Špičák a úzký pruh v jeho blízkosti. Vyskytují se zde teplomilné trávníky a skalní výchozy s
řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin. Jmenujme fialově kvetoucí kozinec dánský, žlutými kvítky
obdařený křivatec český, koniklec luční český nebo diviznu brunátnou. Mezi stébly trávníků žijí některé
ohrožené druhy stepního hmyzu.
Záměr do těchto MZCHÚ nezasahuje, proto je vliv na prvky ZCHÚ hodnocen jako žádný.
Tabulka 74 Tabulka vlivu na ZCHÚ

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NS
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Vliv na ZCHÚ

Žádný

Vliv na VKP
V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky. Záměr je v těsné blízkosti
Dolnopotřižinského potoka a jeho břehového porostu, z toho hlediska je vliv na VKP hodnocen jako slabý.
Navržená opatření eliminují zásah do porostů v prostoru VKP.
Tabulka 75 Tabulka vlivu VKP

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NS
Vliv na VKP

Slabý

Vliv na kulturní dominanty
V PDoKP se nevyskytují kulturní dominanty regionálního či nadregionálního významu.
Tabulka 76 Tabulka vlivu na kulturní dominanty

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NS
Vliv na kulturní dominanty

Žádný

Celkově bude vliv záměru vlivů na krajinný ráz akceptovatelný, a tudíž z pohledu zákona 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů jej lze považovat za únosný zásah do krajinného rázu.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví
architektonických a archeologických aspektů

včetně

V dotčeném území se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Území záměru se nenachází v oblasti
prokázaného výskytu archeologických nálezů. Je tedy možné očekávat pouze náhodné nálezy.
Výstavbou a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Životní styl a tradice obyvatelstva
žijících v okolí posuzovaného záměru nebudou jeho realizací významně ovlivněny. Realizací záměru
nedojde ke zhoršení estetické kvality území.
Kulturní a historické památky podléhající ochraně dle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění nebudou
posuzovaným záměrem dotčeny.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů lze
označit za nevýznamné, realizaci záměru lze tedy považovat za akceptovatelnou.

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a
životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a
nestandardních stavech a předpokládaných významných
vlivů z nich plynoucích
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií –
Hlavním rizikem je technologie skladování amoniaku. V případě technologie chlazení a mražení
potravinářských produktů, je velmi důležité zabezpečení skladování amoniaku tak, aby bylo eliminováno
jeho riziko havárie. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologii velmi často využívanou ve většině
chladírenských systémů, je metodika těchto technologií velmi dobře propracována. Provozovatelé chladicích
zařízení s chladicím médiem – amoniakem, jsou povinni dodržovat bezpečnostní provozní předpisy, ve
kterých je stanoven rozsah kontrolní činnosti chladicího zařízení (kontrola těsnosti zařízení, interval kontroly,
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zápis provozních parametrů, zjištění závad apod.) odborně proškolenou osobou. Provozovatel rovněž
zpracovává Havarijní kartu pro výron amoniaku, a to v souladu s § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.
Zabezpečení proti úniku amoniaku – při případném úniku amoniaku bude ve strojovně vybudována jímka
(vzhledem k jeho vyššímu výparnému bodu by amoniak zůstal v této jímce a omezilo by se jeho masové
odpaření). U jímky bude neustále umístěný neutralizační prostředek (alkalická tekutina či kyselina).
V samotném provozu budou instalovány případné havarijní ventilátory, které budou řízeny detektory
amoniaku (při překročení zvolené koncentrace dojde k jejich zapnutí a intenzivnímu větrání prostoru). Únik
amoniaku bude kontinuálně sledován detektory se zpětnou vazbou na havarijní ventilátory a dále na
uzavírací ventily jednotlivých sekcí. Celý chladicí systém bude rozdělen na jednotlivé sekce, které se
automaticky zavřou při detekci amoniaku v ovzduší, dojde tak k úniku amoniaku maximálně z jedné
poškozené sekce.
Pro dané pracoviště budou zpracovány veškeré dokumenty potřebné pro práci s touto látkou dle chemického
zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění. Na pracovišti budou k dispozici veškeré potřebné prostředky a
nástroje pro ochrany pracovníků v případě havárie (filtry, masky, plány činnosti atp...).
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, systému technických opatření, které budou instalovány na zařízení
chladicího okruhu, systému zabezpečení kontroly čpavkového hospodářství a rovněž praktických zkušeností
investora, považujeme riziko úniku amoniaku za velmi nízké a z hlediska dopadu na životní prostředí a
obyvatele přilehlé obce Úžice akceptovatelné.
Charakteristika amoniaku – fyzikální a chemické vlastnosti: jedná se o bezbarvý plyn velmi ostrého zápachu
s velmi nízkým čichovým prahem (0,0266 mg.m-3).
Plynný čpavek je lehčí než vzduch a to proto, že má nižší molekulovou hmotnost (cca 1,6x). Dobře se
vypařuje a jeho tenze par je poměrně dost vysoká. Dle aktuálních statistik, se nepodařilo najít spolehlivé
údaje o závažných případech úniku amoniaku. Závažné případy jsou hlášeny jen zřídka, nehody jsou
rozloženy rovnoměrně mezi amoniak a halogenové uhlovodíky. Úmrtí bylo hlášeno v Norsku a to v průběhu
20 let, kdy byla hlášena celkem 4 úmrtí (2 při použití chladicího zařízení – amoniaku a 2 při použití chladiva
R22). Z výše uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že amoniak je považován za ekologické a
spolehlivé chladivo.
Tabulka 77 - Charakteristika čpavku

Mezinárodní kódy látky

CAS
7664-41-7 (bezvodý)
Indexové číslo 007-001-00-5 (bezvodý)
EINECS
231-635-3 (bezvodý)

Klasifikace látky dle nařízení 1272/2008/EU (www.eur-lex.europa.eu)
Kódy tříd a kategorie nebezpečnosti dle CLP
Flam. Gas 2
(H221)
pro bezvodý amoniak (str. 485)
Press. Gas
Acute Tox. 3 (*)
(H331)
Skin Corr. 1B
(H314)
Aquatic Acute 1
(H400)
Kódy standartních vět o nebezpečnosti
H221, H331, H314, H400
Označení: Výstražné symboly a signální slova
GHS04,GHS06,GHS05,GHS09,Dgr
Kódy standartních vět o nebezpečnosti
H221, H331, H314, H400
Bod tání
-78 oC
Bod varu
-33 oC
Tenze par, při 26 °C
1.013 kPa
Rozpustnost ve vodě, při 20oC
54 g/100 ml
Tvorba explozivní směsi vzduchu a amoniaku
15 – 28 % (objemových)
Čichový práh (údaj z BL příloha č. 11)
0,0266 mg.cm-3

Amoniak je ve vysokých koncentrací poměrně nebezpečný, při nadýchání zde může dojít až ke smrti.
Z tohoto důvodu budou stejně jako ve stávajícím provozu instalována detekční čidla. Z běžné praxe víme,
že amoniak je velmi brzy cítit, před stanovenou limitní hodnotu, čili pro pracovníka to znamená ihned opustit
pracovní prostředí a zjištění nahlásit vedoucímu směny či vedení společnosti. Za normálních podmínek zde
nemůže dojít k úniku amoniaku pouze při havárii (destrukce nádrže, potrubí atd...). V tomto případě je
nejlepší jej rozfoukat, aby došlo k co nejrychlejšímu zředění se vzduchem. Z hlediska ochrany vod a půdy
zde můžeme konstatovat, že je zcela neškodný a to proto, že působí, jako hnojivo pro rostliny. V případě
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úniku do vody má negativní vliv a to proto, že způsobuj eutrofizaci. Únik amoniaku je poměrně vzácný,
většinou se jedná o úniky netěsností (přes špatné ucpávky ventilů), jedná se o velmi malé množství, které
se zředí a odvětrá do vnějšího prostředí.
Musíme zde upozornit, že podnik využívá ekologické chladivo a má zpracované veškeré bezpečnostní studie
spojené s amoniakem a dodržuje veškerá ustanovení.

Další významná rizika
a) požár
Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci – příjezd a průjezd je řešen tak, aby byl
umožněn snadný přístup hasební techniky dle příslušných ČSN. V projektu jsou navrženy trasy okolo objektů
určené pro HZS. Požárně bezpečnostní prostory v rámci objektů jsou řešeny odstupovými vzdálenostmi.
Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci. Pro rychlé hašení budou vnitřní
prostory budovy vybaveny nejnutnějším počtem hasicích přístrojů stanovených dle dokumentace požárně
bezpečnostního řešení stavby. Problematika potřebných opatření proti požáru bude dále automaticky řešena
v rámci procesu povolování realizace záměru.
b) výpadek a porucha chlazení
Sklad má danou skladovací kapacitu, která akumuluje chlad a při plném skladu je v budově naakumulováno
velké množství chladu, že při výpadku chlazení (porucha nebo přerušení dodávky elektřiny) se změny
teploty neprojeví ihned, pokles teploty je pomalý a provozovatel skladu má řádově desítky hodin času na
řešení nastalé situace do doby, než by začalo zboží roztávat. Vzhledem k této akumulační kapacitě není
v mrazírně instalován záložní zdroj elektrické energie.
Prevence havárií: v prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů
výrobců používaných materiálů. Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí
vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravních značení a pokynů pověřených osob. V areálu jsou
k dispozici prostředky k likvidaci běžných úniků kapalin z nákladních i osobních automobilů. Riziku úniků
nežádoucích kapalin je nutné předcházet, a to častou prohlídkou technického stavu jednotlivých vozů.
c) únik látek závadných vodám do povrchových a podzemních vod, popř. do půdy
Navržený odvodňovací systém je řešen tak, že umožňuje zcela zásadně přecházet kontaminaci povrchových
i podzemních vod a půdy, nicméně jako u každého systému nelze ani zde vyloučit např únik provozních
kapalin ze zaparkovaných aut. Pro odvodňovací systém bude vypracován provozní řád, který bude současně
řešit i návrh opatření při havarijních stavech.

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a
II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich
vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost
přeshraničních vlivů
Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví se může projevit prakticky jen u obyvatel v obci Úžice. V ostatních
nejbližších obcích by se mohl projevit pouze vliv vyvolané dopravy, který je ale tak malý, že se na změnách
v akustické situaci a kvalitě ovzduší z pohledu zdravotních rizik obyvatel vůbec neprojeví.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty na celou exponovanou populaci v okolí
posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny a hluk v důsledku realizace záměru předpokládat
významně zvýšené riziko zdravotních účinků. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Provoz záměru na kvalitu ovzduší se projeví převážně jen v blízkosti vlastního záměru a podél komunikací
třetích tříd. Vyvolaná doprava do záměru, s ohledem na velikost emisí z této dopravy, ovlivní kvalitu ovzduší
u chráněných objektů zcela zanedbatelným způsobem, vliv záměru nebude příčinou překročení imisních
limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních
koncentrací BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je v území již za stávajícího stavu
překračován, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl vypočten na úrovni nižší než
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1 % imisního limitu. Vliv záměru na imisní zatížení území lze považovat na akceptovatelný jen ve vlastním
prostoru areálu a v jeho těsní blízkosti, a to zejména výstavbou zpevněných ploch. Prakticky půjde jen o
změny v mikroklimatu. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Provoz navrhovaného záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín nezhorší stávající akustickou situaci
v území. Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB.
Vlivem nárůstu dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru nedojde ke změnám akustické situace
v území, a to jak ve výhledovém roce 2023 tak i v roce 2040. V roce 2040 bude mít výrazný vliv na akustickou
situaci v území nová komunikace – přeložka silnice II/240. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Navržená koncepce hospodaření s dešťovými vodami a navržené řešení splaškových odpadních vod by
měla zajisti, že nedojde k významnějším negativním vlivům na povrchové ani podzemní vody. Navrženým
řešením dojde ke zvýšení dotace podzemních vod a ke snížení maximálních povrchových odtoků oproti
stávajícímu stav. Vliv záměru lze považovat za mírně pozitivní a akceptovatelný.
V rámci výstavby záměru dojde k záboru pozemků II. třídy ochrany půdy. Tato skutečnost byla řešena při
tvorbě ÚP obce Postřižín, podle nějž se dotčené pozemky nacházejí v ploše současného využití „VK – plochy
skladování“. Realizace záměru nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Vliv záměru lze
považovat na akceptovatelný.
Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin.
Nerostné zdroje v okolí záměru nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. Vliv záměru lze
považovat na akceptovatelný.
Pro hodnocení vlivů záměru na flóru, faunu a biologickou diverzitu bylo provedeno hodnocení podle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (příloha X). V rámci hodnocení byl konstatován negativní
vliv záměru na čtyři zvláště chráněné druhy živočichů. Pro snížení negativních vlivů záměru na tyto živočichy
byla navržena zmírňující opatření, která budou zapracována do projektu záměru. Vlivy na lokální biokoridor
LBK 162-2 je možno vyhodnotit jako nevýznamné. Vliv na biologickou rozmanitost uvedeného území
projektovanou činností bude přijatelný (a to jak dočasně, tak i trvale). V kontextu širšího zájmového území
nemůže dojít k ovlivnění biologické rozmanitosti v období realizace ani následném provozu hodnoceného
záměru. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Vliv záměru vlivů na krajinný ráz je akceptovatelný, a tudíž z pohledu zákona 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů jej lze považovat za únosný zásah do krajinného rázu.
Realizace záměru nebude mít žádné vlivy, které by přesahovaly státní hranice.

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních
vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza),
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně
opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace
podle kapitoly II a reakcí na ně
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzovaní vlivů na životní prostředí a integrované
prevence č. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 jsou základní opatření (viz závěrečná část kapitoly B. I. 6.9.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů) projednána
s oznamovatelem a projektantem záměru a jsou chápana jako opatření, která jsou součástí záměru
a s jejichž plněním se v projektu počítá.
V této kapitole jsou specifikována ta opatření, která nejsou začleněna do projektu záměru, nebo ta, která dle
zpracovatelů dokumentace vyžadují zvýšenou pozornost. Do podmínek nebyla začleněna opatření, která
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vycházejí z jiných souvisejících předpisů pro výstavbu a provozu záměru, a která budou automaticky řešena
v rámci následujícího povolovacího procesu stavby a provozu záměru.

D.IV.1. Podmínky pro fázi přípravy záměru
1) Návrh vegetačních úprav bude navržen tak, aby byly splněny požadavky regulativu ÚPD (izolační zeleň).
Současně návrh sadových úpravy (návrh stromů, keřů popř. popínavé zeleně) bude řešen se
zohledněním eliminace příspěvku BaP záměrem.
2) Z důvodu vnímání stavby v blízkých i dalekých pohledech bude v rámci dalšího projektového stupně
záměru proveden návrh popínavé zeleně na vybraných úsecích oplocení.
3) Úprava pozemku záboru stavby nebude směrována do okolí vodního toku. Nebude zasahováno do
břehových porostů Dolnopostřižinského potoka.
4) Objekt bude založen tak, aby nedocházelo k trvalému promrzání půdy po budovou. V případě tepelného
plošného kontaktu základů se zeminou bude použito postupů výpočtu dle CEN/TC 89 N 455 E: Tepelné
chování budov – Prostup tepla zeminou, pro úplně izolovanou desku.
5) Veřejné osvětlení bude navrženo v souladu s Metodický pokynem k předcházení a snižování světelného
znečištění (ze dne Praha dne 30. června 2020, č. j.: MZP/2020/710/2387).

D.IV.2. Podmínky pro fázi výstavby záměru
6) Před započetím výstavby bude prověřena možná kumulaci vlivů výstavby s realizací okolních
připravovaných záměrů a v případě potřeby budou navržena opatření pro zajištění plnění hygienických
limitů hluku u chráněných objektů.
Za účelem ochrany vod a půdy před znečištěním:
7) Před zahájením výstavby budou vypracovány a schváleny „Pokyny pro případ úniku látek závadných
vodám pro období výstavby“, které budou obsahovat opatření proti znečištění podzemních i povrchových
vod.
Za účelem ochrany před znečištěním ovzduší:
8) Zaplachtovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm.
9) Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnou motor.
10) Vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm)
na staveništi. V případě nutnosti plochy zakrýt plachtou.
11) Venkovní skládky umísťovat na závětrnou stranu a zajistit nevyfoukání prachu větrem.
12) Skrápět (zvlhčovat) odkryté suché a sypké plochy, včetně deponií (zrnitost pod 8 mm) při větrném počasí
(cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice).
13) Staveništní komunikace a automobily vjíždějící na veřejné komunikace čistit ihned. Čištění komunikací
provádět mokrou cestou.
14) Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích, aby bylo zamezeno nadměrné prašnosti
z pojezdu stavebních strojů (max 20 km/hod).
15) Staveništní technika, která bude na stavbě provozována (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery
atd.), bude splňovat (je-li to možné) parametr alespoň emisní Etapa IIIA (Stage IIIA), u nákladních vozidel
emisní norma EURO V. V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí, nebo byl
vyroben před 31.12.2007 a v případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo
bylo vyrobeno před 1.10.2008, musí být tyto stroje dovybaveny filtrem pevných částic.
Za účelem ochrany proti hluku:
16) Hlučné operace budou provozovány mezi 7:00 - 18:00 hodin (předpokládají se veškeré stavební
činnosti, při kterých je by byl nutný provoz stavebních strojů a nářadí, nákladních automobilů).
Zkracování doby činnosti strojů pro dodržení hygienických limitů není vhodné, protože neúměrně
prodlužuje celkové trvání stavby, což je většinou obyvatel negativněji vnímáno než krátkodobé ovlivnění
hlukem.
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17) Mechanizované nářadí, dopravní prostředky aj. budou udržovány v řádném technickém stavu.
18) Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnou motor.
Za účelem ochrany fauny a flóry:
19) V rámci ochrany polních živočichů v dotčeném prostoru nejpozději tři měsíce před zahájením stavebních
prací odstranit vegetaci vláčením, nebo pravidelným sečením udržovat velmi nízký porost (do výšky 10
cm). Opatření nebude zahajováno v hlavním reprodukčním období polních živočichů během měsíců
květen až červen.
20) Skrývka půdního krytu bude provedena s ohledem na výskyt polních savců a ptáků od 1. září do 31.
března následujícího roku.
21) Stavební práce nebudou směrovány do okolí vodního toku. Stavba nebude zasahovat do koncové části
pozemku č.p. 335/4 směrem k potoku, aby nedošlo k negativním zásahu do břehových porostů podél
potoka.

D.IV.3. Podmínky pro fázi provozu záměru
Za účelem ochrany proti hluku:
22) Do provozního řádu bude zapracováno, že na dvoře areálu Eurofrost CB – Postřižín budou souběžně
nachlazovány max. 4 nákladní vozy s dieselovými chladícími agregáty. Přednostně se požaduje tato
auta při nachlazování parkovat v jižní části areálu u budovy Postřižín 1. Případné další nákladní
automobily budou nachlazovány elektropřípojkou. Případné změna navrženého počtu automobilů musí
být doložena aktualizovanou novou akustickou studií, která bude projednána s Krajskou hygienickou
stanicí.
23) Z hlediska snížení hluku z dopravy využije v budoucnosti při modernizaci vozového parku u vozidel
nízkohlučné provedení chladících jednotek než současné. Z hlediska používaných chladiv v dopravních
prostředcích se zaměří na přechod k chladivům s nízkým GWP pod 2500.

D.IV.4. Podmínky pro monitorování
Není stanoveno.

D.IV.5. Kompenzační opatření
Kompenzační opatření z pohledu požadavků zákonů není pro tento záměr potřeba navrhovat.
Jako kompenzaci za zvýšení koncentrací BaP navrhuje investor rozsáhlou výsadbu stromů prakticky v celém
areálu a dále na pozemku 125/1 v k. ú. Postřižín o velikosti 4655 m2, který je v majetku investora. Rozsah
plánované výsadby je zřejmé ze situace v příloze Dokumentace.

D.IV.6. Podmínky pro mimořádné situace při provozu
Potřebné provozní a havarijní řády pro mimořádné situace, včetně případných havárií technologických
zařízení v objektech budou, stejně jako je ve stávajícím areálu investora, automaticky zapracovány po
dokončení areálu. Není proto potřeba v rámci procesu EIA stanovovat další požadavky pro mimořádné
situace při provozu.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných
vlivů záměru na životní prostředí
Při popsání vlivů na životní prostředí byly použity metodiky vycházející ze schválených materiálů
používaných v jednotlivých oborech.
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Popis stávajícího imisního zatížení území byl proveden v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb. na základě
map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Tento popis byl doplněn o údaje z měření
Automatizovaného imisního monitoringu prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem.
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení zvolených
hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Systém modelování stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor 2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998. Tato
metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru byl použit výpočtový program Cadna A verze 2021 MR 1.Cadna A je softwarový program pro
predikci a hodnocení hluku způsobeného silničním a železničním provozem, obchodními firmami a
průmyslovými závody. Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu
s českou výpočtovou metodikou, viz „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno
1991)“, „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)“, „Novela
metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta č. 2/2005)“, „Manuál 2011“ a MN pro měření a
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí 11/2017 aj.
Studie hodnocení zdravotného rizika byla zpracována pro účely popsání zdravotního rizika ve smyslu
zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví. Popis vlivu expozice
hluku na veřejné zdraví bylo vypracováno v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a autorizačním
návodem AN 15/04, verze 3 „Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku“, vydaného
Státním zdravotním ústavem v r. 2012. Dále bylo použitá metodika hodnocení, která vychází ze základních
metodických postupů hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) vypracovaných americkou
Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a s využitím Autorizačního návodu k hodnocení
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní
zdravotní ústav (SZÚ).
Metodika sběru dat pro biologický průzkum není zde s ohledem na obsáhlost uvedena – je popsána
podrobně v příslušné studie.
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz vychází z terénních průzkumů a z aktuální projektové dokumentace
navrhovaného záměru. Využito bylo Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004), který
vychází z textu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále
bylo využito Metodického doporučení hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování na krajinný ráz
vypracované AOPK ČR (I. Míchal a kol., 1999) k výkladu jednotlivých pojmů.
Dle Metodického postupu (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004) je posouzení
navrhovaného záměru na krajinný ráz provedeno v následujících etapách:
Etapa A. Vymezení hodnoceného území
(1) Popis navrhované stavby (záměru) nebo navrhovaného využití území - Popis z hlediska možného
ovlivnění krajinného rázu navrhovanou stavbou nebo navrhovaným využitím území, popis konfliktů;
definování cíle a klíčových otázek hodnocení na základě obecné charakteristiky území a
očekávaného vlivu navrhované stavby nebo využití území.
(2) Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) - Vymezení potenciálně dotčeného
krajinného prostoru (zahrnující místo nebo několik míst krajinného rázu) jakožto území skutečně
nebo potenciálně zasaženého vlivem navrhované stavby nebo využitím území; vymezuje se
především pomocí bariér očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů,
hmoty nelesní zeleně, horizonty a okraje zástavby) a pomocí okruhů předpokládaných vlivů
(vizuálního, hlukového apod.).
Etapa B. Hodnocení
(3) Vymezení oblastí a míst krajinného rázu - Obecná charakteristika širšího území (oblasti krajinného
rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt,
osídlení, kultura, historie); vymezení míst krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru.
(4) Identifikace znaků krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a jejich klasifikace
- Identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu v místech a oblastech
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krajinného rázu; klasifikace identifikovaných znaků z hlediska významu jednotlivých znaků v souboru
typických znaků krajinného rázu dané oblasti nebo místa a z hlediska jejich cennosti.
Etapa C. Posouzení zásahu do krajinného rázu
(5) Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky - Posouzení míry vlivu navrhované stavby
nebo navrhovaného využití území na identifikované znaky jednotlivých charakteristik krajinného
rázu.
(6) Určení únosnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu - Shrnutí výsledků předchozího hodnocení,
určení únosnosti zásahů do jednotlivých znaků, zvážení významu a cennosti jednotlivých znaků
(zásadní, spoluurčující, doplňující, jedinečné, význačné), vyslovení závěru (přijatelný, nepřijatelný,
na hranici přijatelnosti), eventuálně stanovení podmínek pro minimalizaci zásahu do krajinného rázu.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Úroveň podrobnosti technického řešení stavby odpovídá úrovni zadání technické studie a dalších upřesnění
od investora a architekta stavby. Ta byla v době zpracování dokumentace EIA podkladem pro hodnocení.
Základní informace o intenzitách automobilové dopravy na komunikační síti v zájmovém území byly získány
z podkladů AFRY CZ s.r.o. (příloha H.6 dokumentace EIA). Pro výpočet současného a výhledového
dopravního zatížení komunikační sítě byl použit model individuální automobilové dopravy, který je
zpracovaný v dopravně-plánovacím softwaru PTV VISION. Dopravní model zahrnuje kompletní komunikační
síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy. Dopravní zóny v řešeném území jsou v podrobnosti základních sídelních
jednotek. Rozsah dopravního modelu odpovídá území Středočeského kraje. Dopravní model je kalibrován
na Celostátní sčítání dopravy ŘSD 2016. Současný rok 2021 je vypočítán pomocí TP 225 s ohledem na
zjištěné objemy dopravy generované stávajícím areálem Eurofrost.
Výhledový dopravní model a prognóza jsou vytvořeny pro rok 2023 (realizace) a výhledový rok 2040 pro
variantu se záměrem a variantu bez záměru. V přepravní prognóze je zohledněn rozvoj území dle TP 225 a
ÚPD včetně plánovaných areálů v okolí. Rozvoj okolní komunikační sítě je uvažován dle předpokládaného
harmonogramu výstavby.
Některé další dílčí problematiky – např. způsob dopravy splaškových vod na ČOV Úžice, detailní skladba a
rozsah výsadby stromů a keřů, nebyly v době zpracování dokumentace EIA k dispozici. Vzhledem
k charakteru záměru a požadavcích, které budou kladeny na projektanty a investora v dalším povolovacím
procesu stavby, se nejedné o informace, které by mohly být zásadní pro tento proces EIA a mohly případně
vést k tomu, že by vlivy záměru na životní prostředí nebyly akceptovatelné. Podklady potřebné pro
posouzení záměru byly dohledány na odborných portálech.
V tomto případě lze konstatovat, že hlavní potřebné podklady pro zpracování dokumentace s důrazem na
problematické vlivy záměru byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit
možnost splnění limitů ochrany životního prostředí a rozhodnout o tom, zda je či není záměr z pohledu jeho
vlivů na životní prostředí akceptovatelný při splnění požadavků uvedených v kap. D.IV.
Celkově lze konstatovat, že se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by
znemožňovaly řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly
předloženy)
Záměr byl k posouzení předložen v jedné variantě.
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F. Závěr
Z posouzení provedených v rámci zpracování této dokumentace a jejích příloh plyne, že realizace záměru
nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a že je záměr „Skladový areál EUROFROST
CB – Postřižín“ z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelný.
V důsledku výstavby a provozu záměru „Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín“ nedojde k výrazným
negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními, a které by bránily
realizaci stavby.
Posuzovaný záměr „Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín“ lze při respektování navržených
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví doporučit k realizaci.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Popis navrhovaného záměru
Navrhovaný záměr je prakticky rozšířením stávajícího záměru firmy Eurofrost. Skladový areál bude napojen
sjezdem ze silnice III/24211 z dálničního exitu Úžice. Před sjezdem bude na silnici vytvořen odbočovací
pruh. Vnitroareálové komunikace jsou přivedeny k jednotlivým objektům. Jejich rozloha je navržena
s ohledem na předpokládaný pohyb převážně nákladních vozidel, jejich stání u objektů, možnost otočení a
opětovného výjezdu z areálu. Záměr obsahuje 2 skladové objekty s komunikacemi a manipulačními
prostorami.
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Obrázek 49 – Výřez z koordinační situace areálu

Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1 – 10 088 m2, Počet zaměstnanců: skladníci 25, administrativní provoz
10
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2 – 8 245 m2, Počet zaměstnanců: skladníci a výroba mražených
potravin 30, administrativní provoz 20
Plocha objektů celkem – 18 333 m2
Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1 – chlazený sklad
Skladová část je rozdělena na suchý sklad a chlazený sklad. Vnitřní členění bude přibližně na 2 stejně velké
části. Zásobování je navrženo z východní strany výsuvnými vraty v počtu cca 12 ks. Skladování bude
v regálových systémech s obslužnými uličkami. V administrativně provozní části je v 1.NP navržen hlavní
vstup, samostatný vstup pro řidiče navázaný na kancelář operátorek a WC. Dále je zde kancelář mistrů, WC
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pro muže a ženy, schodiště a propojení do skladové haly. Ze severní strany jsou navrženy samostatné
vstupy do dílny (servis a drobné opravy techniky) a do strojovny. Venkovní agregáty chlazení budou
umístěny na střeše administrativní části. Ve 2.NP jsou navrženy šatny pro skladníky zvlášť pro muže a zvlášť
pro ženy. Šatny mají oddělenou čistou část s vloženou sprchovou sekcí. Na šatny navazuje denní místnost
a pohotovostní WC. Z chodby je přístupná elektrorozvodna. Ve 3.NP jsou navrženy kanceláře, WC,
kuchyňka a strojovna hasicího zařízení.
Obrázek 50 – Řezy objektem Postřižín 1

Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2
Skladová část bude rozdělena na dvě sekce. V jižní části bude provoz výroby mražených potravin s 2-3
výrobními linkami, skladovými prostory a zázemím provozu. V navazující severní části bude mražený sklad
s regálovým systémem a obslužnými uličkami pro pojezd manipulační techniky. Prostor výroby mražených
potravin i mražený sklad mají propojení na vykládací manipulační rampu, kde bude cca 12 výsuvných
zásobovacích vrat.
Rohové třípodlažní části jsou navrženy zvlášť pro provoz výroby mražených potravin a zvlášť pro mražený
sklad. Jejich dispoziční uspořádání je však obdobné. V 1.NP jsou navrženy vstupy odděleně pro řidiče a
zvlášť hlavní vstup, dále kancelář operátorek, mistrů a WC. V 2.NP jsou šatny zaměstnanců, muži a ženy, s
vloženým sprchovým filtrem. Ve 3.NP budou kanceláře a elektrorozvodna. Obě rohové administrativně
provozní části mají samostatnou dílnu a strojovnu. Venkovní agregáty chlazení budou umístěny na snížené
střeše manipulační rampy.
Obrázek 51 – Řezy objektem Postřižín 2
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G.2. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr se nachází na území Středočeského kraje v katastrálním území Postřižín.
Zájmové území je situováno severně od města Odolena voda v blízkosti dálnice D8 s navazující otevřenou
zemědělsky využívanou krajinou jihovýchodu a s průmyslovými sklady na západ. Areál je umístěn v krajině,
která je velmi intenzivně zemědělsky obhospodařována. Zemědělská půda a průmyslové sklady dnes
zaujímají většinu dotčených katastrálních území. Vzhledem k tomuto využití je v území zastoupeno
především bylinné patro. Stromové a keřové patro je omezené, jde vesměs o vegetaci podél silnice a část
pozemku záměru.
Dle typologie krajiny podle reliéfu je zájmové území situováno do krajiny plošin a pahorkatin a spadá do
zemědělské krajiny. Obecně je zemědělskou krajinou v rovině struktura otevřené krajiny tvořená
zarovnanými povrchy plošin a širokých říčních niv, které jsou téměř v celém svém rozsahu odlesněné.
V těsné blízkosti zájmového území se vyskytuje VKP ze zákona – Postřižínský potok.
V daném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodního
toku. Jedná se o prvky na lokální úrovni. V území se nenachází zvláště chráněná území, přírodní parky ani
se v blízkosti nenachází přírodní památka, která je součástí evropsky významné lokality.
V blízkosti záměru se nachází Postřižínský potok vlévající se do vodního toku Černávka, který je zařazen
do seznamu významných vodních toků. Stavba nezasahuje do ochranných pásem hromadných vodních
zdrojů ani do území, kde může dojít k negativnímu ovlivnění individuálních zdrojů vody.
V území se nenachází archeologické nálezy I., II. a III. stupně. V blízkosti stavby se nenachází ani kulturní
památka.
Z pohledu klimatu se jedná o území s nadprůměrným stupněm adaptivní kapacity socio-ekologických
systémů.
Záměr je situován v hustě zalidněném území 329 obyv./km2. Nicméně s ohledem na jeho lokalizaci se v jeho
nejbližším okolí nenachází prakticky žádný objekt určený k bydlení. Nejbližší stávající obytná zástavba se
nachází severním až severozápadním směrem od hranice areálu ve vzdálenosti od 330 m. Jedná se o okraj
obce Úžice. V ostatních směrech se nejbližší obytná zástavba nachází ve vzdálenosti 1 200 m a více. Jedná
se okraj obce Kozomín, Postřižín a město Odolena Voda
Stavba záměru skladového areálu Eurofrost se nachází na pozemcích zemědělského půdního fondu
s bonitně nadprůměrně produkčními půdami. V území jsou zastoupena bonitně nadprůměrně produkční
půdy, tj. půdy zařazené v II. třídě ochrany. Dle půdní mapy v území jednoznačně převládá kambizem a
černozem. Pozemky PUPFL nejsou záměrem dotčeny.
V řešeném území byl proveden biologický a dendrologický průzkum. Druhová diverzita rostlin a živočichů je
v území nízká. Přírodovědný průzkum zaznamenal chráněné druhy živočichů, chráněné druhy rostlin
zaznamenány nebyly. Dálkový migrační koridor ani migračně významné území se v dané oblasti nenachází.
V současné době na jižním a jihozápadním okraji obce Úžice nebudou překročeny hygienické limity pro hluk
z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a
v noční době LAeq,8h = 50 dB.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako silně znečištěnou. V části řešeného území je překračován imisní limit pro
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průměrné roční koncentrace BaP, a to vč. lokality umístění záměru. Pro ostatní znečišťující látky jsou zde
pětileté průměrné koncentrace za období 2015-2019 pod úrovni platných imisních limitů.

G.3. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo
Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví se může projevit prakticky jen u obyvatel v obci Úžice. V ostatních
nejbližších obcích by se mohl projevit pouze vliv vyvolané dopravy, který je ale tak malý, že se na změnách
v akustické situaci a kvalitě ovzduší z pohledu zdravotních rizik obyvatel vůbec neprojeví.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty na celou exponovanou populaci v okolí
posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny a hluk v důsledku realizace záměru předpokládat
významně zvýšené riziko zdravotních účinků. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Provoz záměru na kvalitu ovzduší se projeví převážně jen v blízkosti vlastního záměru a podél komunikací
třetích tříd. Vyvolaná doprava do záměru, s ohledem na velikost emisí z této dopravy, ovlivní kvalitu ovzduší
u chráněných objektů zcela zanedbatelným způsobem, vliv záměru nebude příčinou překročení imisních
limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních
koncentrací BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je v území již za stávajícího stavu
překračován, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl vypočten na úrovni nižší než
1 % imisního limitu. Vliv záměru na imisní zatížení území lze považovat na akceptovatelný jen ve vlastním
prostoru areálu a v jeho těsní blízkosti, a to zejména výstavbou zpevněných ploch. Prakticky půjde jen o
změny v mikroklimatu. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Provoz navrhovaného záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín nezhorší stávající akustickou situaci
v území. Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB.
Vlivem nárůstu dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru nedojde ke změnám akustické situace
v území, a to jak ve výhledovém roce 2023 tak i v roce 2040. V roce 2040 bude mít výrazný vliv na akustickou
situaci v území nová komunikace – přeložka silnice II/240. Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Navržená koncepce hospodaření s dešťovými vodami a navržené řešení splaškových odpadních vod by
měla zajisti, že nedojde k významnějším negativním vlivům na povrchové ani podzemní vody. Navrženým
řešením dojde ke zvýšení dotace podzemních vod a ke snížení maximálních povrchových odtoků oproti
stávajícímu stav. Vliv záměru lze považovat za mírně pozitivní a akceptovatelný.
V rámci výstavby záměru dojde k záboru pozemků II. třídy ochrany půdy. Tato skutečnost byla řešena při
tvorbě ÚP obce Postřižín, podle nějž se dotčené pozemky nacházejí v ploše současného využití „VK – plochy
skladování“. Realizace záměru nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Vliv záměru lze
považovat na akceptovatelný.
Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin.
Nerostné zdroje v okolí záměru nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. Vliv záměru lze
považovat na akceptovatelný.
Pro hodnocení vlivů záměru na flóru, faunu a biologickou diverzitu bylo provedeno hodnocení podle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (příloha X). V rámci hodnocení byl konstatován negativní
vliv záměru na čtyři zvláště chráněné druhy živočichů. Pro snížení negativních vlivů záměru na tyto živočichy
byla navržena zmírňující opatření, která budou zapracována do projektu záměru. Vlivy na lokální biokoridor
LBK 162-2 je možno vyhodnotit jako nevýznamné. Vliv na biologickou rozmanitost uvedeného území
projektovanou činností bude přijatelný (a to jak dočasně, tak i trvale). V kontextu širšího zájmového území
nemůže dojít k ovlivnění biologické rozmanitosti v období realizace ani následném provozu hodnoceného
záměru. V rámci sadových úprav počítá s výsadbou min. 50-60 ks stromů a několikaset m2 keřových porostů.
Dále investor plánuje kompenzační výsadbu dřevin na pozemku 125/1 v k. ú. Postřižín. (Pozemek má
celkovou výměru 4655 m2 a je ve vlastnictví Mgr. Ing. Tomáše Urbana, který by ho rád pro výsadbu využil).
Vliv záměru lze považovat na akceptovatelný.
Vliv záměru vlivů na krajinný ráz je akceptovatelný, a tudíž z pohledu zákona 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů jej lze považovat za únosný zásah do krajinného rázu. Tento vliv záměru bude ještě
optimalizován výstavbou zeleně, včetně popínavé zeleně na oplocení.
Realizace záměru nebude mít žádné vlivy, které by přesahovaly státní hranice.
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Z posouzení provedených v rámci zpracování této dokumentace a jejích příloh plyne, že realizace záměru
nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a že je záměr „Skladový areál EUROFROST
CB – Postřižín“ z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelný.
Posuzovaný záměr „Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín“ lze při respektování navržených
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví doporučit k realizaci.
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H. PŘÍLOHY
H.1.1. Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací
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H.1.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
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H.1.3. Vyjádření Středočeských vodáren
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H.1.4. Vyjádření VaK Zápy, s.r.o. o kapacitě ČOV
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H.1.5. Referenční seznam použitých podkladů
•

Měření hladin hluku na akci: "Mrazírna – 2 EUROFROST CB a.s., č. parc. 455/2, obec Úžice, Studio Dakustika s.r.o. 11/2019

•

STC2130

Komerční a skladový areál Postřižín - sever – zdroj https://portal.cenia.cz/

•

STC2248

CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6– zdroj https://portal.cenia.cz/

•

Územní plánovací dokumentace a územně analytické podklady obcí a krajů.

•

Zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto
zákonem souvisí, a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.

•

Právní předpisy týkající se životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel, normy a Metodické pokyny
MŽP a MZdr ČR, Nařízení vlády, Věstníky MŽP ČR. Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD,
oznamovatelem a vybranými orgány.

•

Mapové aplikace odborných institucí – např. Cenia, ČHMÚ, VÚMOP, NPÚ, ČGS, HEIS VÚV.

150

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

H.1.6. Prohlášení zpracovatelů Dokumentace
Tato dokumentace bylo zpracováno kolektivem pracovníků pod vedením Ing. Richarda Kuka, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j. 15700/4161/OEP/92 a nyní
držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 24 odst. 1
citovaného zákona, která byla naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16.
Dokumentace byla zpracována 05/2021.

Zpracovatel posouzení:
Ing. Richard Kuk – PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, tel.: 267 004 111, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j. 15700/4161/OEP/92 a nyní držitel
autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 24 odst. 1
citovaného zákona, která byla naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16.
Ing. Olga Šambergerová – PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, tel.: 267 004 111, osoba
autorizovaná dle zákona č. 100/2001 Sb.; č. autorizace č.j. 87739/ENV/15, která byla prodloužena
rozhodnutím MZP/2017/710/338.

Sestavení zpracovatelského týmu:
Ing. Richard Kuk – zpracovatel této dokumentace – držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR
č. 244/92 Sb., č.j. 15700/4161/OEP/92 a nyní držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla naposledy prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16.
Ing. Olga Šambergerová – spolupráce na zpracování této dokumentace – osoba autorizovaná dle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - č. autorizace č.j. 87739/ENV/15, která byla prodloužena
rozhodnutím MZP/2017/710/338
Mgr. Paulína Pidaná – spolupráce na zpracování této dokumentace
Ing. Pavel Macháček – spolupráce na zpracování této dokumentace
Ing. Martin Kostřica – spolupráce na zpracování této dokumentace
Mgr. Jakub Bucek a Mgr. Daniela Fogašová – Rozptylová studie a Vliv na klima, Bucek s.r.o. – kontakt viz
studie.
Mgr. Michal Hykel – Výsledky přírodovědného průzkumu a rámcové zhodnocení vlivu záměru na zájmy
chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. - kontakt viz studie
Ing. Michaela Vrdlovcová – Akustická studie – kontakt viz studie
Architektonická studie pro záměr „Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín“, byla zpracována Ing. Arch.
Zdeňkem Gottfriedem v květnu 2020.
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H.2. Hluková studie
H.3. Příspěvková rozptylová studie
H.4. Hodnocení zdravotních rizik
H.5. Hodnocení vlivu zásahu dle § 67 ZOPK
H.6. Dopravně inženýrské podklady
H.7. Výkresové přílohy
H.7.1. Situace širších vztahů
H.7.2. Koordinační situační výkres
H.7.3. SO1 – půdorys 1.NP
H.7.4. SO1 – řezy a půdorysy 1.-3.NP
H.7.5. SO1 – pohledy
H.7.6. SO2 – půdorysy 1.-3.NP
H.7.7. SO2 – řezy AA, BB
H.7.8. SO2 – pohledy
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