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ÚVOD  

 
Oznámení záměru LOGISTICKÝ PARK ÚŽICE je zpracováno oprávněnou osobou dle § 6 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3.  
Záměrem investora je v lokalitě určené pro skladování a lehkou výrobu nebo obchodně 
výrobní aktivity, vybudování logistického parku určeného pro příjem, skladování a 
redistribuci potravin a nepotravinářského zboží. Logistické centrum je připravováno na 
pozemcích přímo sousedících s dálnicí D8 v blízkosti sjezdu z dálnice na 9.kilometru směrem 
na Kralupy nad Labem.  
Záměr spadá do režimu posuzování zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů stavby na 
životní prostředí, bodu 10.6 sloupce B, kategorie II. 
 
 
ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor               Deveplan, a.s.   
Sídlo      Příkop 834/8, 602 00 Brno 
 
IČO     27239641 
DIČ     CZ27239641 
  
Oznamovatel    FABIONN, s.r.o.  

Jirsíkova 2, 150 00 Praha 8 
IČO     26148293 
DIČ     CZ26148293 
 
Oprávněný zástupce   Ing. Ivan Bazika  
oznamovatele 
Tel.č.      221778243 
     ivan.bazika@fabionn.cz 
 
Projektant     FABIONN, s.r.o.  

Jirsíkova 2, 150 00 Praha 8 
IČO     26148293 
DIČ     CZ26148293 
 
 
ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I. Základní údaje                                                                                       
 
1. Název záměru   LOGISTICKÝ PARK ÚŽICE 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  
     Zábor zemědělské půdy   30 ha 
      I.fáze    12,5 ha 
      II.fáze    17,5 ha   
 

Skladovací plocha celkem 12,40 ha 
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      I.fáze     5,10 ha 
      II.fáze     7,30 ha   
 

Počet parkovacích míst celkem    
            Pro nákladní vozidla 207  parkovacích míst  
 Pro osobní vozidla 415 parkovacích míst 
 Pro návštěvníky   212 parkovacích míst 

   Z toho 
I.fáze      

 Pro nákladní vozidla     86 parkovacích míst  
 Pro osobní vozidla   178 parkovacích míst 
 Pro návštěvníky     212 parkovacích míst 

II.fáze        
Pro nákladní vozidla 121  parkovacích míst  

 Pro osobní vozidla 237 parkovacích míst 
 
 Předpoklad uvedení do provozu  
  I.fáze   2007 
  II.fáze   2008 
 

3. Umístění záměru   kraj Středočeský 
Obec Úžice 
k.ú. Úžice  
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 
Záměrem investora je vybudování logistického parku  určeného pro příjem, skladování a 
redistribuci potravinářského a nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě na území České 
republiky. Zájmové území navržené pro realizaci výstavby Logistického parku je situováno 
západně od obce Úžice, východně je ohraničeno dálnicí D8 a severně železniční tratí. 
Jihozápadně ve vzdálenosti cca 500-600 m je vedena silnice II/608. Lokalita je v současnosti 
zemědělsky využívanou plochou, jak je zřejmé z následující fotodokumentace a 
fotodokumentace uvedené na titulní straně. 

   
 
Pohled západní           Pohled severovýchodní  (v pozadí D8)  
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V severním a západním kvadrantu v blízkosti sjezdu z dálnice D8 se na 9.km na katastrech 
obcí Úžice a Kozomín připravují (spolupr. s Krajským úřadem Středočeského kraje) 
investiční zóny pro skladování a lehkou výrobu či obchodně výrobní kapacity. Logistický 
park bude umístěn v západním kvadrantu této křižovatky na katastru obce Úžice a bude 
jednou ze součástí zamýšlené investiční zóny (označena jako plocha B). Je v těsném 
sousedství s připravovanou investiční akcí obdobného charakteru firmy National 
technological park, s.r.o. (Africa Israel Investment) na katastru obce Kozomín (součást 
investiční zóny – plocha A).  
Logistický Park bude budován na plochách, které jsou zahrnuty do schváleného územního 
plánu obce Úžice, resp. do projednávané změny územního plánu.   
 
Záměr je navržen ve dvou fázích výstavby. V I.fázi bude vybudována jedna hala o skladovací 
ploše 51 000 m2, ve druhé fázi budou dostavěny dvě menší haly o celkové skladovací ploše 
73 000 m2.  
Nedílnou součástí záměru investora bude vybudování odpovídajících parkovacích ploch o 
celkovém počtu 207 parkovacích míst pro nákladní vozidla a 415 pro osobní vozidla a 212 
pro návštěvníky. 
Touto kapacitou překračuje záměr 10 000 m2 upravené plochy a patří mezi záměry vyžadující 
zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 
(kategorie II, odstavec 4.2). 
 
Logistické centrum bude zajišťovat v navrhovaných halách provoz naprosto autonomní, každá 
hala je navržena  tak, aby ji bylo možno dle požadavku pronajímatele upravit. Navrženy jsou 
suché sklady se sociálním zázemím a administrativou, parkoviště pro nákladní vozy se 
zázemím pro řidiče a parkoviště osobních vozidel pro zaměstnance. Řešeno je spriklerové 
hospodářství, vodní hospodářství a energocentrum.  
Významným elementem investičního záměru bude dopravní napojení na komunikační síť 
bezprostředně navazující  na dálnici D8, spojující Prahu s Teplicemi, Ústím nad Labem a 
výhledově na dálniční síť Německa. Významným prvkem je dobudování severní části 
vnějšího okruhu Prahy znamenající přímé napojení na dálniční síť České republiky – D5, D1 
a D10. 
Logistické centrum bude napojeno přímo na novou okružní křižovatku na komunikaci  II/608. 
Její čtvrté rameno  bude sloužit  jako přímý  vjezd do dvou na sebe navazujících zón.  
Z následujícího grafického znázornění je zřejmé umístění Logistického parku Úžice a nejblíže 
situovaných připravovaných aktivit v nejbližším území: 

 
Distribuční centrum D8 – Kozomín – investor National technological park 
(připravován) 

 
Distribuční centrum Tesco (v současnosti realizována výstavba) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
LOGISTICKÝ PARK ÚŽICE 
 
SCHÉMA 
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Z výše uvedeného grafického znázornění je zřejmé možné vymezení možnosti kumulace vlivů 
připravované stavby Logistického parku Úžice s jinými záměry – realizovanými a 
připravovanými.  
Distribuční centrum Tesco je v současnosti ve výstavbě. Areál je situován na k.ú. Kozomín 
v severovýchodním směru od D8, východně od zájmového území pro stavbu Logistického 
parku Úžice, jižně od obce Úžice. 
Distribuční centrum D8 – Kozomín je v současnosti projekčně připravováno, proběhlo 
zjišťovací řízení dle zák.č.100/2001 Sb. Předpoklad výstavby je ve čtyřech etapách 
s ukončením ve 12/2006, 06/2007, 01/2008, 08/2008. 
Nejpravděpodobnější kumulací vlivů v zájmovém území  může znamenat doprava. 
Realizované i připravované záměry v předmětném území souvisí zejména s dopravními 
charakteristikami. Z toho důvodu byla v rámci tohoto oznámení zvýšená pozornost věnována 
právě těmto možným charakteristikám.  
Záměr Logistického parku Úžice bude napojen na silnici II/608 a silnici III/0081 a dále na 
dálnici D8. Pro dopravní charakteristiky předmětného území byla zpracována dopravní studie 
firmou ETC, s.r.o. jako dopravně inženýrské podklady pro zpracování posouzení dle zák.č. 
100/2001 Sb.  
Do dopravní zátěže ve sledovaném území  je ve výhledu zahrnuta dopravní zátěž D8, II/608, 
III/0081 se zahrnutím Distribučního centra Tesco, Distribučního centra D8 – Kozomín a obou 
fází výstavby Logistického areálu Úžice. 
Kumulace uvedených vlivů z hlediska vlivu dopravy (zejména hlukových emisí a emisí 
škodlivin do ovzduší) jako nejvýznamnější faktor v předmětném území byla na základě 
dopravně inženýrských podkladů posouzena v Hlukové a Rozptylové studii. 
 
Dalším prvkem kumulace vlivů v předmětném území je skutečnost, že v současnosti jsou 
zájmové pozemky využívány k zemědělským účelům. Po realizaci záměru bude od tohoto 
využití upuštěno.  
Územní plán obce Úžice předpokládá v této části obce možnost uplatnění uvedeného záměru.  
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Plán okolí zájmové lokality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBEC ÚŽICE 

OBEC KOZOMÍN 

D08 

ČERNÁVKA 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
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Lokalita se jeví jako vhodná pro navrhovaný záměr s urbanistickou funkcí odpovídající stavbě 
montážních nebo výrobních hal. 
Navrhovaný záměr v lokalitě místně označené Na Melounce nemá omezující vliv na stávající 
veřejné vybavení území, bude objektem skladového a distribučního charakteru. Doprava 
související s novou stavbou a jejím využitím v území neovlivní okolní prostory nad únosnou 
mez.   
Charakter řešeného záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými nebo uvažovanými) je dán situováním  záměru v předmětné lokalitě zóny. 
 

 
 

Zájmové území 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Záměrem investora stavby Logistický park Úžice je realizovat stavbu tří hal (ve dvou fázích 
výstavby) pro nájemce z různých oborů určených pro příjem, skladování a redistribuci zboží 
do maloobchodní sítě. Realizací záměru dojde k příznivému ovlivnění logistických vazeb 
v rámci maloobchodní sítě v ČR.  Každá z navržených hal je řešena tak, aby ji bylo možné 
flexibilně rozdělit a provozovat podle požadavků jednotlivých pronajímatelů. Vybudovány 
budou suché sklady s administrativou a sociálním zázemím zaměstnanců, hlavní vrátnice 
s odbavovacím a doprovodným zařízením, parkoviště pro nákladní vozidla se zázemím pro 
řidiče a parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců.  
 
Strategické umístění lokality je velmi příznivým prvkem. Lokalita je z hlediska dopravního 
napojení vybrána s ohledem na dopravní dostupnost pozemku s přímou dostupností na dálnici 
D8. Obsluha logistického centra je předpokládaná z D8 (blízkost sjezdu z dálnice na 
9.kilometru - EXIT 9 směrem na Kralupy nad Vltavou, Odolenou Vodu a Úžice. Přímé 
dopravní napojení je navrženo komunikací III/0081 a II/608. 
 
 
Varianty 
 
Varianty geografické 
 
Dle informací zástupce investora nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru 
v lokalitě vzhledem k přípustnosti řešení záměru navrhovaným způsobem v dané zóně, 
vzhledem k návaznosti na D8 a obdobné stavby v okolních lokalitách, které z hlediska rázu 
doplní nově tvořené využití území. Tato skutečnost vyplývá i z územně plánovací 
dokumentace, která vymezuje území pro uvedenou činnost.  Podrobný výběr byl směrován 
jako výstavba logistického centra v rámci vymezeného území. 
 
S ohledem na dostupnost vhodného umístění připravovaného záměru stavby „Logistický park 
Úžice“, dispoziční řešení území, návaznost přístupových komunikací a inženýrských sítí je 
záměr předkládán v jedné geografické variantě.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem, kterou je možné označit za variantu ekologicky přijatelnou.  
 
Varianty  
 
Z hlediska přímého řešení stavby (varianty umístění hal - UH) byly zvažovány dvě varianty: 
varianta č.1/UH a varianta č.2/UH. Obě varianty se liší v umístění jednotlivých hal s ohledem 
na stávající lesní porost v území.  
Varianta č.1/UH minimalizuje požadavek na zábor pozemků a systém umístění hal, ale 
předpokládá zábor lesního pozemku. 
 
Dle varianty č.2/UH jsou haly řešené ve II.fázi stavby posunuty ve směru k hranici k.ú. Úžice 
– k.ú. Kozomín a lesní porost na p.č.63 k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou zůstane zachován. 
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Varianta č.1/UH 
                  Lesní porost                 D08 
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Varianta č.2 /UH 
                                     
 
                      Lesní porost                          D08 
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Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se stavbou „Logistický park 
Úžice“ v příznivé lokalitě dopravně vhodně napojené. Nulová varianta by znamenala 
ponechání území ve stávajícím stavu pro zemědělské využití pozemku bez  využití lokality 
dle předloženého návrhu investora. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – 
v souladu se záměry obce Úžice. Z toho důvodu je nulová varianta nereálná, předmětná 
lokalita je připravena pro realizaci záměru investora nebo záměru obdobného charakteru.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem (č.2/UH) 
Při přípravě záměru na základě  souladu se záměry obce, podmínek územně plánovací 
dokumentace, uspořádání ploch v území, způsobu řešení navrhované stavby, možnosti 
respektování a napojení inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a typových 
požadavků na provozní uspořádání logistického parku, bylo přistoupeno k přípravě prací 
souvisejících s využitím předmětné lokality pro zamýšlenou stavbu.  
Výsledné uspořádání je dáno provozním řešením stavby Logistického parku Úžice, 
souvisejícími plochami, včetně velikosti a tvaru stavby a  dopravního řešení celého areálu 
včetně okolních připravovaných a realizovaných staveb.  
Variantu je možné označit za ekologicky přijatelnou. Navrhované řešení umožňuje realizovat 
investiční záměr investora. 
Součástí řešeného záměru je zabezpečení pracovních příležitostí. Předpokládá se cca 400 
pracovních míst v I.fázi výstavby, dalších 500 pracovních míst ve II.fázi výstavby, tj. celkem 
900 nových pracovních míst. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu 
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající 
technickou a dopravní infrastrukturu. Bude řešena v souladu se  stávajícím a připravovaným 
dopravním systémem území.  Významnou charakteristikou je způsob napojení na vnější 
komunikační systém a vytvoření nového vnitřního dopravního řešení lokality logistického 
parku.  
Realizace stavby Logistického parku Úžice je dle poskytnutých podkladů v souladu 
s kompletním dopravním systémem oblasti uskutečnitelná bez nepříznivého ovlivnění 
okolního prostředí.  

 
 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu Logistického parku Úžice. 
Developerská organizace DEVEPLAN a.s. připravuje výstavbu logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
s montáží z dovezených komponentů, realizován bude tzv.retailový prodej (cash & carry).   
Vlastní řešení zahrnuje stavbu tří hal o skladovací ploše 124 000 m2, dopravní napojení 
areálu, vnitřní dopravní systém a vybudování parkovacích ploch pro 207 nákladních vozidel a 
415 parkovacích míst pro osobní vozidla a 212 parkovacích míst pro návštěvníky.    
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Přehled kapacit stavby 
Tabulka č.1 
 I.fáze II.fáze Celkem (výsledný stav) 
Celková plocha areálu 12,5 ha 17,5 ha 30 ha 
Skladovací plocha 51 000 m2 73 000 m2 124 000 m2 
Počet parkovacích stání – 
nákladních 

86 121 207 

osobních   178 237 415 
pro návštěvníky 212  212 
Počet zaměstnanců  400 500 900 

 
Dotčené pozemky vlastního areálu (kromě přeložek, přípojek a dopravního napojení): 
 
 I.fáze   PK 64/22, 64/23, 64/24 a 64/25 

II.fáze   PK 64/2 až 64/10, 64/26, 64/27, 64/39 a 64/40  
    ve variantě  č.2/UH p.č.KN 63 
 
Technologické a technické řešení stavby předmětných hal bude odpovídat technologickému 
provozu logistického parku.   
Investor má záměr řešit objekty tak, aby mohl zabezpečit potřebnou flexibilitu  hal dle 
požadavků a potřeb pronajímatelů v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. 
Stanoveny proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve 
vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Způsob řešení hal bude odpovídat zkušenostem investora z potřeby umístění jednotlivých 
skladovacích prvků, administrativy, sociálního zařízení odbavovacích a doprovodných 
zařízení a parkovacích ploch pro osobní a nákladní vozidla.  
  
 
Předpokládané napojení na inženýrské sítě 
 
Přívod pitné vody bude zabezpečen napojením na stávající vodovodní řad DN 200 vedený 
podél silnice II/608. 
Dešťové odpadní vody budou  přes retenční nádrž, event. Decentralizované nádrže či retenční 
potrubí  svedené do potoka Černávka (I. i  II.fáze). 
Splaškové odpadní vody budou areálovým rozvodem svedeny přes čerpací stanici výtlakem 
napojeným na  ČOV v obci Úžice. 
Elektrická energie bude zabezpečena posílením nadzemního vedení 22 kV a svedením do 
trafostanic v areálu.  
Napojení přívodu zemního plynu bude řešeno podzemní přípojkou z rozvodu ZČP v obci 
Úžice. 
Slaboproud – telefonické napojení – bude řešeno kabelovou přípojkou z nové telefonní 
ústředny v obci Úžice.     
Podrobné řešení napojení jednotlivých sítí bude řešeno projektem.  
Při přípravě realizace Logistického parku Úžice je řešeno dostatečné napojení na uvedená 
média i ve výhledu  pro zabezpečení sítí pro obě fáze.  
 
Příprava staveniště 
Staveniště je vymezeno plochou v současnosti zemědělsky obdělávanou. Provedena bude 
skrývka kulturních zemin. Nakládání se skrytou ornicí a podornicí bude řešeno dle požadavků  
zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Provedeno bude při přípravě 



 17

stavby sejmutí ornice o mocnosti 45 cm. Skryté kulturní zeminy budou využity dle dispozic 
orgánu ochrany půdního fondu.  
V 1.fázi se předpokládá cca 56 000 m3 skrývek kulturních zemin (ornice a podornice), ve 
2.fázi cca 72 000 m3  kulturních zemin (ornice a podornice).  
Provedeny budou hrubé terénních úpravy (příprava pro výstavbu) – cca 100 cm pod úroveň 
± 0 objektu a cca 60 cm pod úroveň nivelety komunikací. Vzhledem ke geologickému podloží 
se předpokládá 100 % použití podkladních vrstev na násypy, tedy se nepředpokládá odvoz ani 
dovoz zemin mimo staveniště. 
 
Vytýčeny budou stávající inženýrské sítě a budou provedeny hrubé terénní úpravy spočívající 
v zabezpečení výškových charakteristik staveniště dle podmínek projektu. 

 
 
Vlastní stavba 
 
Objekty skladů a administrativy zahrnují tři jednopodlažní budovy s vestavky pro 
administrativní a sociální vybavení a přístavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a 
expedice zboží.  
Architektonický výraz objektů je vzhledem k rozloze navrhován průmyslovou formou 
s hmotovou jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter bude členěn soustavou vratových 
systémů. Fasádní plášť je navržen z horizontálních stěnových panelů s barevnou úpravou 
v barvě RAL 9006 (aluminium).  
Podlaha ± 0 objektu bude 1,2 m nad komunikačním systémem. 
 

Velikosti skladů jsou:  

Hala v 1.fázi  353  x 144 m   výška 12,5 m  

Haly ve 2.fázi 267 x 168 m a 267 x 96 m výška 12,5 m     

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou úrovně hal obou fází výstavby vzájemně posunuty. 
Úroveň komunikací 1.fáze bude 195,80 m.n.m, ve 2.fázi na úrovni 193,10 m.n.m. Vzájemný 
výškový posun 2,7 m bude vyrovnán sjízdnou komunikací vybudovanou v rámci 2.fáze 
výstavby.   

 
Stavebně technické řešení skladů 
 
Nosný systém objektu bude vytvořen ŽB prefa skeletem. Objekt bude založen hlubinně na 
vrtaných pilotách, tyto budou podpírat železobetonové (dále ŽB) patky s prefa kalichy. ŽB 
prefa sloupy vetknuté do kalichů budou podpírat střešní konstrukci z prefa ŽB vazníků a 
vaznic. Přístavky a vestavek budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet se stropem 
z předpjatých panelů, příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“.  
Alternativně bude možno použít ocelová skeletová konstrukce vestavku s želbet.spřaženými 
stropními deskami.  Obvodový plášť je navržen z kompletizovaných sendvičových panelů 
kladených horizontálně s jádrem z minerální vlny mezi tvarované plechy. Alternativou je 
skládaný plášť. Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální rohož a 
trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátkobetonu provedená na izolaci proti 
zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp. 
 
V hlavní skladovacích halách se bude skladovat zboží v paletizačních regálech a v regálovém 
systému. Veškerá příjmová a expediční místa budou mít vyrovnávací můstek a  „šálu “, která  
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při zacouvání návěsu uzavře venkovní prostor od haly a návěsu. Palety se budou pomocí 
vysokozdvižných vozíků (dle digitálního systému) zaskladňovat do paletizačních regálů, které 
budou vysoké max.10 metrů.  
 

 

Součástí skladů budou rovněž samostatné místnosti: 

- pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid a skladování čistících prostředků,  

- místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků,  

- pro údržbářské práce bude vybudovaná dílna,  

- pro komunální odpad budou poblíž administrativních přístavků umístěny nádoby na 
odpad.  
 

Vrátnice (pro odbavování zaměstnanců a nákladních vozidel)   
Vrátnice bude umístěna u vjezdu do areálu, bude jednopodlažní samostatně stojící objekt 
s plochou střechou. Dispozici objektu bude tvořit vrátnice, čekárna a sociální zázemí pro 
vrátné (kuchyňka, šatna, WC s předsíňkou). Zastavěná plocha bude cca  40 m2, vnější výška 
objektu cca 4,0 m.  
Nosná konstrukce bude tvořena ocelovými rámy v příčném směru. Zastřešení je navrženo 
pomocí trapézových plechů, na tepelnou izolaci z minerálních vláken bude položena izolace 
proti vodě. Obvodový plášť bude tvořen panely metalplast ISOTHERM kladenými 
vodorovně. Objekt bude založen na základových pasech z monolitického železobetonu 
v příčném směru. V podélném směru budou pasy prefabrikované. Příčky budou 
sádrokartonové, podhledy rastrové rozebíratelné. Dveře a okna ve fasádě budou 
z eloxovaného hliníku, budou zaskleny zdvojeným sklem z exterieru tónovaným. Barevnost 
obvodového pláště v RAL 9006. 
 
Sprinklerové hospodářství 
Objekt pro umístění centrálního sprinklerového hospodářství bude jednopodlažní samostatně 
stojící objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou se zastavěnou plochou cca 380 m2 a 
průměrnou výškou objektu 3,5 m. V objektu bude umístěna strojovna SHZ a oddělený 
technologický prostor s dieselagregátem a naftovým hospodářstvím a nezbytná 
elektrorozvodna NN. Z obou stran strojovny budou umístěné 2 nadzemní zásobní nádrže 
s vodou o objemu cca 2 x 1000 m3.   
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit ocelový, případně betonový skelet. Zakládání je 
navrženo na vrtaných pilotách nebo plošných patkách. Obvodový plášť bude tvořen panely 
metalplast ISOTHERM kladenými vodorovně, event. Vyzdívaným pláštěm. Nosnou 
konstrukci střechy budou tvořit pozinkované trapézové plechy s tepelnou izolací 
z minerálních vláken a hydroizolační vrstvou. Příčky budou zděné.  
  
Oplocení 
Oplocení vymezuje celý logistický park na zabezpečenou a nezabezpečenou zónu. 
Zabezpečená zóna obsahuje plochu od vrátnice a obsahuje v zásadě celý areál obou fází. 
Nezabezpečenou zónu tvoří část příjezdové komunikace před vrátnicí a část sadových úprav 
před vrátnicí. Variantně bude před vjezdem v nezabezpečené zóně umístěno malé parkoviště 
pro osobní automobily pro návštěvy a event. Otočka pro linkovou autobusovou dopravu.   
Oplocení zabezpečené zóny bude provedeno z pletiva potaženého plastem výšky 2,5 m.  
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Sadové úpravy 
V areálu budou veškeré zelené plochy kolem hlavní plochy obou skladů a komunikací 
doplněny kombinací keřového a stromového porostu. Zeleň bude doplněna i 
v zaměstnaneckém parkovišti a kolem příjezdové komunikace.  
Zelené plochy budou respektovat stávající lesík (II.fáze –varianta č.2/UH). 
 
Doprava  
 
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:  

- nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu) 
- osobní  

 
Časově je doprava rozdělena na dopravu: 

- v rámci I.fáze 
- v rámci II.fáze 

 
Dopravní napojení bude řešeno okružní křižovatkou a příjezdovou komunikací. Jedná se o 
hlavní příjezdovou křižovatku vybudovanou rekonstrukcí stávající stykové křižovatky tvaru T 
na silnici II/608. Vybudováním této křižovatky bude vybudováno čtvrté rameno a bude tak 
umožněn příjezd do logistického parku. Okružní křižovatka bude vnějšího průměru 40 m. 
Konstrukce křižovatky bude stejná jako v původní komunikaci, podkladní vrstvy cca 60 cm 
s povrchem asfaltobeton.  
Příjezdová komunikace bude šířky 7 m mezi obrubníky a bude trasována mezi novou okružní 
křižovatkou až k příjezdu před vrátnici logistického parku. Komunikace bude vybudována na 
obecních pozemcích a bude veřejně přístupná s možností napojení i ostatních areálů 
budovaných následně.   
Uvnitř areálu budou řešeny komunikace, zpevněné manipulační plochy a parkoviště pro 
nákladní a pro osobní automobily. Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště pro 
nákl.automobily budou tvořeny konstrukcí pro těžkou nákladní dopravu (tl. Podkladních 
vrstev cca 60 cm, povrch betonový nebo asfaltobetonový). Konstrukce zaměstnaneckého 
parkoviště bude ze zámkové dlažby. Veškeré parkoviště budou vybaveny vyhrazenými 
stáními pro imobilní občany, stojany pro motocykly, stojany pro kola apod.      
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Pro rozptylovou studii a hlukovou studii byly jednotlivé dopravní úseky rozděleny dle 
předpokládaných dopravních intenzit (dle ETC s.r.o.,11/2005) 
 
Logistický park Úžice – intenzita dopravy v dopravní špičce – úseky 
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Tabulka intenzity dopravy (počet vozidel za hodinu) 
Tabulka č.2 

Úsek Výpočtová rychlost 
[km/hod] 

Osobní vozidla Lehká nákladní v. Těžká nákladní v. 

1 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

175 18 12 

2 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

527 45 76 

3 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

320 12 39 

4 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

31 3 9 

5 
130 OA+ LNA 
 90 TNA 

1792 82 301 

6 
130 OA+ LNA 
 90 TNA 

1337 62 244 

7 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

68 2 10 

8 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

323 37 72 

9 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

719 40 68 

10 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

735 50 95 

11 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

247 34 47 

12 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

1026 110 99 

13 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

320 61 19 

14 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

795 111 73 

15 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

146 0 34 

16 40 146 0 34 

17 20 46 0 14 

18 40 100 0 20 

19 20 70 0 10 

20 20 30 0 10 

P1 5 0 0 7 

P2 5 0 0 7 

P3 5 0 0 7 

P4 5 0 0 10 

PO 5 250 0 0 

 



 22

 
 

7. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj Středočeský 
Obec Úžice  
k.ú. Úžice 
 

8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu 
 
Záměr je dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb, § 4:  zařazen do 
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), čl. 10.6, sloupec B, tj. skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné 
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.  
 
Uvedený bod je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, 
v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí Praha.  
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
1. Zábor půdy 
 
Záměr je situován v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou na pozemcích PK 64/22, 64/23, 64/24 a 
64/25 (1.fáze) a p.č.PK  64/2 až 64/10, 64/26, 64/27, 64/39 a 64/40 (2.fáze), které jsou 
zemědělským půdním fondem.  
Tabulka č.3 

Parc. č. PK Výměra (ha) BPEJ Poznámka 
64/22 18613 1.05.01, 1.19.01, 1.22.10 LV 229 
64/23 29923 1.05.01, 1.19.01, 1.22.10 LV 249 
64/24 36925 1.05.01, 1.19.01, 1.22.10 LV 443 
64/25 39930 1.19.01, 1.22.10 LV 322 
64/2 3403 1.05.01, 1.19.01, 1.22.10 LV 10002 
64/3 18617  LV 435 
64/4 32679 1.05.01, 1.22.10 LV 450 
64/5 6663 1.05.01, 1.22.10 LV 443 
64/6 29096 1.05.01, 1.22.10 LV 446 
64/7 33469 1.05.01 LV 266 
64/8 7284 1.05.01 LV 324 
64/9 7377 1.05.01 LV 319 
64/10 2521 1.05.01 LV 286 
64/26 10145 1.22.10 LV 148 
64/27 15599 1.22.10 LV 425 
64/39 6324 1.05.01, 1.22.10 LV 379 
64/40 5910 1.05.01, 1.22.10 LV 443 

Celkem 304478   

 
Záměr je situován na pozemcích, které jsou ornou půdou, tedy zemědělským pozemkem, pro 
nějž platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a  zabezpečit 
provedení skrývky kulturní zeminy.  
Pro realizaci inženýrských sítí mohou být dotčena další pozemky. Podrobně bude v projektu 
řešen záborový elaborát s vymezením ploch trvalého a dočasného záboru.  

Základní půdní charakteristiky 

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:      1.05.01 
         1.19.01 
         1.22.10 
Z uvedené charakteristiky platí:  klimatický region zájmové oblasti 1 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
05 Černozemě vytvořené na středně mocné vrstvě spraší, event. I nivní půdy na nivní složenině, 

lehčí, středně výsušné půdy 
19 Rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých hlínách, středně těžké až těžké, 

se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, někdy krátkodobě převlhčené. 
22 Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí, středně těžké 

s vodním režimem příznivějším  
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K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:   1.05.01  III..třída ochrany 
      1.19.01  III.třída ochrany 
      1.22.10  IV.třída ochrany  
Půdy III. a IV. třídy ochrany je možné  využít pro výstavbu, jde o půdy s malou produkční 
schopností. Posouzení možnosti záboru bylo provedeno v rámci územně plánovací 
dokumentace (vyhodnocení záboru půdy).  
 
Proveden byl pedologický průzkum a stanoven návrh skrývek kulturních zemin pro stavbu 
„Logistický park Úžice“ (Ing.Čedíková, Dragounová DiS, Mgr. Dragoun, K+K průzkum 
s.r.o., 11/2005). 
V řešeném území bylo provedeno pedologickou sondovací tyčí 49 sond, na základě sond 
pedologického průzkumu byla stanovena mocnost skrývek kulturních zemin: 
 
                        Ornice  30 cm 
      Podornice 15 cm 
Skrývka ornice a podornice bude provedena a deponována odděleně. Kubatura skrývky 
kulturních zemin bude cca 15 300 m3 ornice pro první fázi stavby, 21 900 m3 ornice pro 
druhou fázi a  7 650 m3 podornice pro první fázi stavby a 10 950 m3 podornice pro druhou 
fázi. 
Velikost skrývek je navržena na základě provedeného pedologického průzkumu v lokalitě. 
Skryté kulturní zeminy budou použity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu. 
Rozhodující část zeminy může být využita pro zúrodnění zemědělských pozemků 
obhospodařovaných v nejbližším okolí stavby nebo pro rekultivační práce.  
Otázka provedení a využití skryté kulturní vrstvy půdy v rámci stavby (I.a II.fáze) bude 
podrobně řešena v projektové dokumentaci v souladu s požadavky z.č. 334/92 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa 
 
Realizací záměru nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa u varianty č.2/UH.  
 
U varianty č.1/UH. by došlo k záboru půdy určené k plnění funkce lesa o ploše 0,26 ha.  
Tabulka č.4 

Parc. Č. KN Výměra (ha)  Poznámka 
63 1482 Lesní pozemek LV 266 
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Zásobování areálu „Logistický park Úžice“ vodou bude řešeno z veřejného vodovodu 
napojením na stávající vodovodní řad DN 200 vedený podél silnice II/608.  
Tato větev vodovodu je odbočkou ze základního distribučního potrubí DN 800, které 
propojuje lokalitu Kladna s Mělníkem (podél komunikace  III/0081). Přípojka je velikosti DN 
200 a vede podél nové přístupové komunikace a bude ukončena u objektu vrátnice ve 
vodoměrné šachtě, kde bude osazen vodoměr. Dále bude pokračovat areálový rozvod, jak pro 
základní distribuci pro jednotlivé stavební objekty, tak pro rozvod požární vody do 
nadzemních hydrantů.      
 
Voda bude užívána v zařízeních sloužících k hygienickým účelům, ve skladovacím prostoru 
ani při případné montáži nebude voda v provozu potřeba.  
Voda bude potřebná pro zaměstnance v administrativě a ve skladech. Předpokládá se 
třísměnný provoz, sedm dní v týdnu. 
 
Tabulka č.5 

ÚŽICE LOGISTICKÝ PARK

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina

směrné číslo 
roční potřeby 

vody                       
m3/rok            

m3/rok*m2 (ks)

počet 
osob / 
ks / m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 800  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 100  =

0  =
MYTÍ PODLAH 0.01 124830  =

 =
ÚPRAVA - ZMĚKČOVÁNÍ  =

Qp = l/den
OBJEKT CELKEM Qp = l/den

1.5 Qm = l/den

2.1 Qh = l/hod
24 Qhs = l/sec
7 Qtýden = m3/týd

Qměsíc = m3/měs
365 Qrok = m3/rok

TUV Qp TUV = l/den
poměr ke studené vodě 40 % Qm TUV = l/den

Qh TUV = l/hod
Qhs TUV = l/sec

ROČNÍ POTŘEBA 29 768.30 

3420    

4384    

81 557 

MĚSÍČNÍ POTŘEBA 2 480.69 

82 65753    
44

8000    

0.03

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

81 557 
SOUČ. DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI kd 122 335 

SOUČ. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI  kh 10 704.35 
SMĚNNOST(hod) 2.97 
TÝDENNÍ POTŘEBA (počet prac. dnů) 570.90 

1.07 

29 422.79 
44 134.19 
3 861.74 

 
(dle projektu) 
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Jedná se o vodu velmi tvrdou (průměr za rok 2003 je 19,7°N), kterou bude třeba především 
pro TUV upravovat na hodnotu 5 – 8°N. Voda není vhodná ani pro ÚT. S ohledem na danou 
skutečnost doporučuje projekt úpravu veškeré vody pro areál vzhledem k nebezpečí inkrustací 
i v rozvodech studené vody a ničení výtokových armatur vodním kamenem. Vodní kámen 
způsobuje zarůstání celého systému rozvodu vody, zarůstání a ucpávaní trysek, topných spirál 
atd., čímž se snižuje životnost a zároveň i účinnost jednotlivých zařízení - vodní kámen je 
dokonalý teplotní izolant. Způsobuje výrazně vyšší opotřebení vodovodních armatur a baterií.  
 
    
Protipožární voda 
V objektech je uvažováno stabilní hasící zařízení, zásobní nádrž v areálu. V některých částech 
objektu budou navrženy vnitřní hydranty. 
Dále bude v areálu proveden požární vodovod s osazenými nadzemními hydranty DN 100. 
SHZ - jednorázové naplnění vodojemu o objemu 2 x 800 m3 (předpoklad, bude upřesněn). 
Potřeba venkovní požární vody bude 40 l/s. 
 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
 
Elektrická  energie 
 
Přípojka VN 22 kV bude vedena z konce stávajícího nadzemního vedení KRANER 82-22.  
Přípojka bude svedena ze stávajícího sloupu a povede kabelovou trasou do trafostanice 
umístěné ve skladu 1.fáze. Součástí přípojky bude rekonstrukce stávajícího venkovního 
vedení na dvojpotah a vyzbrojení jedné rezervní kobky v TR 110/22 kV Kralupy.  
Toto řešení je projednáváno s STE – Oddělení Obnova sítí. Tento objekt bude samostatnou 
investiční akcí STE po uhrazení části investičních nákladů investorem LP.    
Areálové rozvody VN 22 kV budou provedeny mezi jednotlivými trafostanicemi umístěnými 
jednak v objektu 1.fáze a jednak mezi objekty 2.fáze. 
 
Předpokládaná nároky na el.energii 
Celkový příkon      3  310 kWh/rok 
Maximální příkon     2 200 kW 
 
Elektrická energie bude potřeba pro osvětlení komunikací, parkovišť, osvětlení skladů, 
chladící agregáty a pro administrativu – provoz výpočetní techniky, vybavení logistického 
parku. 
V energoblocích paralelně s trafostanicemi budou umístěny náhradní zdroje el.energie 
(dieselagregáty s generátory elektrického proudu jsou zde pro zajištění provozu při 
dlouhodobém výpadku napájení nebo při havárii). Požadovaná doba záložního provozu je 24 
hodin.    
 
 
Zemní plyn 
 
Tepelná energie bude využívána pro vytápění objektů areálu, ohřev větracího vzduchu a ohřev 
TVU. Mimo topné období bude zajišťován pouze ohřev TVU. Zásobování teplem 
jednotlivých objektů v areálu bude zajištěno pro velkou rozlehlost jako decentralizovaný 
systém pomocí kotelen na spalování zemního plynu umístěných v jednotlivých oblastech 
s potřebou tepla.  
Pro potřeby vytápění všech objektů plynovými kotelnami bude provedena přípojka  STL 
plynu DN 80. Tato přípojka bude napojena na hlavním STL řadu E – IPE 160x8,2 v obci 
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Úžice v ulici Kralupská v majetku ZČP. Přípojka vede stávající cestou až k patě dálnice a dále 
povede protlakem pod dálnicí do areálu LP  a dále až k jednotlivým prostorám, kde jsou 
umístěny kotelny.   
Potřeba zemního plynu je dána spotřebou plynu pro vytápění haly a pro ohřev teplé užitkové 
vody.  
Zemní plyn bude zabezpečen přípojkou na místo napojení vymezené provozovatelem sítě. 
Stav bude zabezpečen v rámci projektové přípravy stavby.  
 
FÁZE I.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 
Tabulka č.6 
Ústřední vytápění administrativy     55 kW 
Ohřev vzduchu v administrativě       40 kW 

 
Ohřev TVU pro administrativu       30 kW 
Celkem kotelny administrativa 125 kW 
Temperace haly  (15oC)                   1850 kW  (výměna vzduchu 0,05x/hod) 

 

 
           
Zdrojem tepla v objektu budou pro část administrativy dvě na sobě nezávislé kotelny na 
spalování zemního plynu. Celkový tepelný výkon kotelen bude 125 kW. 
Odkouření kotlů bude nad střechu objektu. 
Pojištění kotelen bude zabezpečeno pomocí expanzní nádoby s membránou a pojistného 
ventilu na výstupu každého kotle. Topná soustava každé kotelny bude rozdělena vždy na 
potřebný počet větví  v provozu na sobě nezávislých (ústřední vytápění1-2 x, ohřev vzduchu 
1x, ohřev TVU 1x). Každá větev bude opatřena oběhovým čerpadlem a budou na sobě 
v provozu nezávislé. 
Ohřev TVU  bude zajištěn vždy v zásobníkovém ohřívači. Vytápění prostor bude zajištěno 
radiátory, případně fancoily.  
Skladová hala bude temperována na teplotu 15oC pomocí přímotopných sálavých pasů 
osazených pod stropem skladové haly. Celkový tepelný výkon sálavých pasů bude 1850 kW. 
Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. 
 
FÁZE II.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 1 
TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU  
Tabulka č.7 
Ústřední vytápění administrativy     15 kW 
Ohřev vzduchu v administrativě       10 kW 

 
Ohřev TVU pro administrativu       15 kW 
Celkem kotelny administrativa 40 kW 
Temperace haly  (15oC)                   980 kW  (výměna vzduchu 0,05x/hod) 

 

 
 
Zdrojem tepla v objektu budou pro část administrativy dvě na sobě nezávislé kotelny na 
spalování zemního plynu. Celkový tepelný výkon kotelen bude činit 40 kW. 
Umožní-li to dispozice,  budou kotelny sloučeny do jedné.  
Odkouření kotlů bude nad střechu objektu. 
Pojištění kotelen bude zabezpečeno pomocí expanzní nádoby s membránou a pojistného 
ventilu na výstupu každého kotle.  
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Topná soustava každé kotelny bude rozdělena vždy na potřebný počet větví  v provozu na 
sobě nezávislých (ústřední vytápění 1 x, ohřev vzduchu  1x, ohřev TVU 1x). 
Každá větev bude opatřena oběhovým čerpadlem a budou na sobě v provozu nezávislé. Ohřev 
TVU  bude zajištěn vždy v zásobníkovém ohřívači. Vytápění prostor bude zajištěno radiátory.  
 
FÁZE II.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 2 
TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU  
Tabulka č.8 
Ústřední vytápění administrativy     45 kW 
Ohřev vzduchu v administrativě       30 kW 

 
Ohřev TVU pro administrativu       25 kW 
Celkem kotelny administrativa 100 kW 
Temperace haly  (15oC)                   1700 kW  (výměna vzduchu 0,05x/hod) 

 

 
Zdrojem tepla v objektu budou pro část administrativy dvě na sobě nezávislé kotelny na 
spalování zemního plynu. Celkový tepelný výkon kotelen bude 100 kW. 
Umožní-li to dispozice,  budou kotelny sloučeny do jedné.  
Odkouření kotlů bude nad střechu objektu. 
Pojištění kotelen bude zabezpečeno pomocí expanzní nádoby s membránou a pojistného 
ventilu na výstupu každého kotle.  
Topná soustava každé kotelny bude rozdělena vždy na potřebný počet větví  v provozu na 
sobě nezávislých (ústřední vytápění 2 x, ohřev vzduchu 1x, ohřev TVU 1x). Každá větev bude 
opatřena oběhovým čerpadlem a budou na sobě v provozu nezávislé. Ohřev TVU  bude 
zajištěn vždy v zásobníkovém ohřívači. Vytápění prostor bude zajištěno radiátory, případně 
fancoily.  
Skladová hala bude temperována na teplotu 15oC pomocí přímotopných sálavých pasů 
osazených pod stropem skladové haly. Celkový tepelný výkon sálavých pasů bude 1700 kW. 
 
 
Vrátnice 
TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU  
Tabulka č.9 
Ústřední vytápění administrativy     5 kW 
Ohřev TVU pro administrativu       18 kW 
Celkem kotelny administrativa 18 kW 
Temperace haly  (15oC)                   1850 kW  (výměna vzduchu 0,05x/hod) 

 

 
Zdrojem tepla v objektu bude kotelna na spalování zemního plynu. Celkový tepelný výkon 
kotelny bude 18 kW. Odkouření kotle bude nad střechu objektu. 
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NÁROKY NA ENERGIE 

Spotřeba tepla  
Tabulka č.10 

Roční spotřeba tepla Označení objektu 
MWh/rok 

FÁZE I.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 3950 
FÁZE II.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 1 2040 
FÁZE II.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 2 3400 
VRÁTNICE 18 

 

Spotřeba elektro 
Tabulka č.11 

el. příkon roční spotřeba 
elektro 

Označení objektu 

kW MWh/rok 
FÁZE 1.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 30 60 
FÁZE 2.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 1 18 40 
FÁZE 2.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 2 28 56 
VRÁTNICE 0.2 0,4 

 

Spotřeba plynu 
Tabulka č.12 

hodinová spotřeba 
plynu 

roční spotřeba 
plynu 

Označení objektu 

m3/hod m3/hod 
FÁZE 1.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 230 

 
460 000 

FÁZE 2.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 1 120 240 000 
FÁZE 2.  – OBJEKT SKLADU A ADMINISTRATIVY 2 210 420 000 
VRÁTNICE 2,10 2100 

 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro 
provoz  potřebné.  
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

1. Množství a druh emisí do ovzduší  
 
Pro posouzení vlivu provozu záměru „Logistický park Úžice“ na okolní prostředí a dosah 
vlivu na trvalou zástavbu je zpracována rozptylová studie imisní situace – TESO  - Technické 
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., č.autorizace MŽP, č.j. 2164/740/03 z 19.6.2003  v 
10/2005.  
Úkolem studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Úžicích (okres Mělník, 
Středočeský kraj) po výstavbě Logistického parku. 
Vzhledem k použitým zdrojům – liniové zdroje a spalovací zařízení na zemní plyn - byl 
výpočet proveden pro NO2 , CO, suspendované částice frakce PM10 a benzen. 
Emise ostatních látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním limitům těchto 
látek je výpočet bezúčelný, případně není stanoven imisní limit. 
Rozptylová studie je vypočtena pro stav po uvedení Logistického parku do provozu. Do 
studie byla mimo uvedených zdrojů zahrnuta i doprava na dálnici D8. 
 
Charakteristika zdrojů 
 
Emisní parametry zdrojů – doprava 
 
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na silnici D8, navýšená o očekávanou 
dopravu související s provozem posuzovaného areálu. 
Provozovatel předpokládá následující počty parkovacích míst a intenzitu dopravy: 
Tabulka č.13 
Parametr I. fáze II. fáze 
Sklad č. DC 1 DC 2 DC 3 

Celkem 

nákladní 86 65 56 207 Počet parkovacích 
míst pro vozidla osobní 178 137 100 415 

 
 
Intenzita dopravy (úseky 1 až 15) byla převzata z podkladů „Logistický park Úžice I. a II. – 
dopravně-inženýrské podklady - EIA“, který zpracovala společnost ETC, s.r.o. Jedná se o 
intenzitu dopravy po dokončení II. Fáze výstavby. Intenzita dopravy ve špičkové hodině, 
použitá ve výpočtu rozptylové studie je uvedena na straně 20 a 21. 
 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2007, emisní kategorie 
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný 
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu 
programu MEFA. 
U osobních vozidel je předpokládán podíl naftových motorů ve výši 20 %. 
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Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 

Tabulka č.14 
Konvenční EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 

10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 
 

Použité emisní faktory vozidel  [g/km] 

Tabulka č.15 

Osobní automobily 
Lehké nákladní 

automobily 
Látka 

5 
km/hod 

20 
km/hod 

40 
km/hod 

90 
km/hod 

130 
km/hod 

80 
km/hod 

130 
km/hod 

NOx  0,9340 0,8517 0,8032 0,9624 1,4299 2,0102 2,9277 

CO 3,9621 1,4071 0,8572 0,6312 1,0951 0,8019 2,3385 

PM10 0,0607 0,0223 0,0192 0,0193 0,0348 0,1882 0,4131 

Benzen 0,0891 0,0383 0,0229 0,0150 0,0205 0,0033 0,0068 

 
Tabulka č.16 

Těžké nákladní automobily 
Látka 

5 
km/hod 

20 km/hod 40 km/hod 80 km/hod 90 km/hod 

NOx  88,65 20,9780 15,63 13,2401 14,7080 
CO 

24,99 12,0550 4,563 5,7820 5,8910 
PM10 2,899 1,5566 0,4803 0,6894 0,6824 
Benzen 

0,1489 0,0630 0,0244 0,0226 0,0204 
 
 
Stacionární zdroje 
 
Do výpočtu byly zahrnuty emise stacionárních zdrojů znečišťování v plánovaných objektech 
– spalovacích zařízení na zemní plyn. Jelikož dosud nejsou stanoveny technické parametry 
jednotlivých zařízení, jsou tato zařízení ve výpočtu modelu souhrnně zahrnuta jako plošné 
zdroje znečišťování. 
Vytápění objektu vrátnice není do výpočtu zahrnuto, protože spotřeba plynu je zanedbatelná 
(2,1 m3/hod). 
Emisní parametry jsou stanoveny podle předpokládané maximální hodinové a roční spotřeby 
zemního plynu. Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv 
jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č.352/2002 Sb.  
Teplota a množství spalin byly stanoveny odborným odhadem. 
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Emisní parametry spalovacích zařízení 
Tabulka č.17 

Fáze II. 
Parametr 

Fáze I. 
Objekt skladu a 
administrativy Objekt skladu a 

administrativy 1 
Objekt skladu a 
administrativy 2 

Spotřeba zemního plynu 230 m3/hod  
460 000 m3/rok 

120 m3/hod  
240 000 m3/rok 

210 m3/hod  
420 000 m3/rok 

Využití ro čního výkonu  0,228 0,228 0,28 
Použité emisní faktory NOx: 1,92 g/m3zp  

 CO:  0,32 g/m3zp 

Hmotnostní tok emisí  NOx:  441,6 g/hod  
 CO:  73,6  g/hod 

NOx:  230,4 g/hod  
 CO:  38,4 g/hod 

NOx:  403,2 g/hod  
 CO:  67,2  g/hod 

Teplota spalin  ~ 120 ºC  ~ 120 ºC  ~ 120 ºC 
Množství vlhkých spalin   ~ 2 820 m3/hod  ~ 1 470 m3/hod ~ 2 580 m3/hod 

 

 
Charakteristika lokality 
 
Tabulka hodnot větrné růžice 
 
Lokalita, jejíž zátěž je posuzovaná v této studii, se nachází západně od obce Úžice, přibližně 3 
km východně od Kralup nad Vltavou. Krajina je v místě zvlněná. Nadmořská výška 
posuzované oblasti se pohybuje od 184 m do 222 m. Nadmořská výška areálu je cca 195 m. 
 
Grafické znázornění větrné růžice 
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Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.18 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,56 0,9 1 0,45 0,24 0,43 0,67 0,35 7,66 12,26 
II.t ř. 1,7 1,4 1,77 2,4 1,1 0,82 1,49 2,05 1,51 5,21 17,75 
II.t ř. 5 0,03 0,06 0,11 0,04 0,04 0,09 0,1 0,07 0 0,54 
III.t ř. 1,7 1,11 1,49 2,02 1,11 0,83 1,83 3,02 1,74 2,12 15,27 
III.t ř. 5 1,21 1,21 3,1 1,32 0,71 2,44 3,5 1,75 0 15,24 
III.t ř. 11 0,02 0 0,03 0 0 0,04 0,06 0,04 0 0,19 
IV.t ř. 1,7 0,44 0,61 1,03 0,47 0,39 0,91 1,26 0,55 1,94 7,6 
IV.t ř. 5 1,28 0,73 1,69 0,78 0,39 3,55 6,17 2,43 0 17,02 
IV.t ř. 11 0,28 0 0,3 0,1 0 0,76 2,04 0,76 0 4,24 
V.tř. 1,7 0,4 0,73 0,81 0,38 0,41 0,94 1,2 0,45 1,09 6,41 
V.tř. 5 0,27 0,5 0,51 0,27 0,16 0,51 0,92 0,34 0 3,48 
Sum (Graf) 7 8 13 6,02 3,99 12,99 20,99 9,99 18,02 100/100 

 
Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 
útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.  
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou na dálnici D8 a přenosem imisí 
z velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování v Kralupech nad Vltavou.   
Imisní situace není v místě sledována, nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna ve 
vzdálenosti 10 km ve Veltrusech, tato stanice ovšem nevypovídá o imisní situaci v místě 
záměru. Vzhledem k poloze v blízkosti dálnice D8 očekáváme zvýšené koncentrace NO2  a 
PM10  (zejména v důsledku provozu těžkých nákladních vozidel), v obci Úžice však 
nepředpokládáme překračování limitních imisních koncentrací znečišťujících látek. 
 
Obec Úžice (resp. obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou) je uvedena ve Věstníku 
MŽP č. 12/2004 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), je zde na 16,7 % území 
překračován imisní limit 24 hodinových koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 . 
 
Imisní limity 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, 
které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.19 

Látka Aritmetický pr ůměr / 1 h Aritmetický pr ůměr / 24 h Aritmetický pr ůměr / 
kalendářní rok 

PM10      nestanoven 
50 µg.m-3 

(nesmí být překročena více než 
35krát za kalendářní rok) 

40 µg.m-3 

NO2 
200 µg.m-3 

(nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok) 

nestanoven 40 µg.m-3 

Benzen nestanoven nestanoven 5 µg.m-3 
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Meze tolerance [µg.m-3 ]: 
Tabulka č.20 

Látka Platné pro 
průměr 2005 2006 2007 2008 2009 

1 h 50  40  30  20  10  
NO2 Kal. rok 10  8  6  4  2  

Benzen Kal. rok 3,125 2,5 1,875 1,25 0,625 
 
Imisní limity  CO – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.21 

Látka Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
CO 10 000 µg.m-3 

 
 
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97, 
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem 
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena 
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. 
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem  
        podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší  
        podle Klasifikace Bubníka a Koldovského 
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 
 
Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních 
charakteristik znečištění ovzduší: 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou  
        vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu  
       stability a rychlost větru 
• roční průměrné koncentrace 
• denní průměrné koncentrace 
• klouzavý osmihodinový průměr 
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 
 
Třídy stabilitního zvrstvení 
 
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách 
zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní. 
 
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný, 
znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace při zemi jsou nízké a ve vlečce 
velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou v této třídě počítány absolutní maxima koncentrací. 
Pro prach toto tvrzení platí i v rovině v důsledku pádové rychlosti částic. 
 
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují ale jsou stále nepříznivé. 
 
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje 
nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině. 
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V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku intenzivních 
vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké 
koncentrace. 

 
Provoz stacionárních zdrojů je předpokládán na maximální výkon.  
Do výpočtu je zahrnut současný provoz stacionárních zdrojů v areálu, používání liniových 
zdrojů uvnitř areálu (parkoviště pro osobní a nákladní vozidla, pohyb vozidel po 
komunikacích) a doprava na komunikacích. 
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění 
ovzduší pro každý referenční bod: 

1. Maximální hodinové koncentrace NO2   
2. Průměrné roční koncentrace NO2   
3. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO 
4. Průměrné denní koncentrace PM10  
5. Průměrné roční koncentrace PM10  
6. Průměrné roční koncentrace benzenu 

 
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity. 
 
Imisní limity 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí.  
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem 
výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.22 

Látka Aritmetický pr ůměr / 1 h Aritmetický pr ůměr / 24 h Aritmetický pr ůměr / 
kalendářní rok 

PM10 Nestanoven 
50 :g.m-3 
(nesmí být překročena více než 
35krát za kalendářní rok) 

40 :g.m-3 

NO2 
200 :g.m-3 
(nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok) 

Nestanoven 40 :g.m-3 

Benzen Nestanoven Nestanoven 5 :g.m-3 

 
Meze tolerance [:g.m-3 ] 
Tabulka č.23 

Látka Platné pro 
průměr 2005 2006 2007 2008 2009 

1 h 50 40 30 20 10 
NO2 Kal. rok 10 8 6 4 2 
Benzen Kal. rok 3,125 2,5 1,875 1,25 0,625 

 
Imisní limity  CO – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.24 
Látka Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
CO 10 000 :g.m-3 
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Vypočtené hodnoty doplňkové imisní zátěže referenčních bodů 
 
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže 
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují název referenčního bodu, hodnotu 
maximální hodinové koncentrace (NO2 ), maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
koncentrací (CO), hodnotu průměrné denní koncentrace ( PM10), hodnotu průměrné roční 
koncentrace (NO2 , PM10, benzen). Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami jsou k dispozici 
u zpracovatele studie. 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
 
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním 
limitem (bez meze tolerance). U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny u 
rychlostní komunikace (viz. grafické přílohy).  
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním 
limitem (bez meze tolerance).  
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo u dálnice D8 (viz. grafické 
přílohy). 
 
Tabulka č.25 

NO2 [ µµµµg/m3 ] 
Maximální hodinová koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 
99,18 200  3,52 40  

PM10 [ µµµµg/m3 ] 
Průměrná denní koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 
40,77 50 19,97 40  

 
Tabulka č.26 

Benzen [ µµµµg/m3 ] CO [ µµµµg/m3 ] 

Průměrná roční koncentrace Maximální denní osmihodinový klouzavý 
průměr 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 
0,195 5 297,9 10 000 

 
 
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných 
referenčních bodech, a to u nejbližších obytných objektů v obci Úžice a obci Kozomín a na 
hranici logistického areálu.  
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Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku: 
 

 
 
 
 
Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech 
Tabulka č.27 

Maximální hodinové 
koncentrace [µµµµg/m3] 

Maximální denní koncentrace  
[µ[µ[µ[µg/m3] Číslo profilu 

NO2 PM10 CO* 

1 15,8 4,51 37,5 

2 15,8 4,08 38,6 

3 14,5 4,14 38,8 

4 17,1 5,53 38,0 

5 24,6 5,85 49,5 

6 27,9 6,47 57,0 

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
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Tabulka č.28 

Průměrné roční koncentrace [µµµµg/m3] 
Číslo profilu 

NO2 PM10 Benzen 

1 0,872 3,80 0,0381 

2 0,933 4,04 0,0413 

3 0,953 4,02 0,0426 

4 0,772 3,15 0,0390 

5 0,636 2,91 0,0261 

6 0,532 2,31 0,0215 

 
Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2, PM10 a benzenu stanoven podíl jednotlivých 
zdrojů na celkové imisní zátěži (podíl na průměrných ročních koncentracích): 
Tabulka č.29 

Podíl jednotlivých zdrojů na imisní zátěži [%] 

NO2 PM10 Benzen 
Číslo 

profilu 

Doprava D8 
Doprava v 

areálu 
Spalovací 

zdroje 
Doprava D8 

Doprava v 
areálu 

Doprava D8 
Doprava v 

areálu 

1 95,1 1,6 3,3 94,8 5,2 97,7 2,3 

2 95,5 1,7 2,8 94,2 5,8 97,6 2,4 

3 96,6 1,3 2,1 95,6 4,4 98,3 1,7 

4 98,7 0,4 0,9 98,7 1,3 99,6 0,4 

5 85,1 7 7,9 69,4 30,6 84,1 15,9 

6 88,9 5,4 5,7 75,0 25,0 86,8 13,2 

 
 
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou 
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Mapy s vykreslenými 
izoliniemi jsou uvedeny v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu uvedena v části 
F.Doplňující údaje.   

 
Hodnocení 
 
Provozem Logistického parku dojde k mírnému zvýšení imisní zátěže, podíl zdrojů v areálu 
společnosti (spalovací zdroje a doprava) však bude na doplňkové imisní zátěži obydlených 
oblastí maximálně řádově procenta. Dominantní vliv na imisní zátěž má dálnice D8, která se i 
po výstavbě areálu bude podílet na doplňkové imisní zátěži více než z 90 %. 
 
Nejvyšší imisní zátěž z posuzovaných zdrojů je v blízkosti dálnice D8, konkrétně u křížení 
dálnice s komunikací II/608. Imisní zátěž ve vzdálenějším okolí (cca 200 m a dále) je výrazně 
nižší. Tato situace je zřejmá z grafických příloh.  
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Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací 
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých 
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako 
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných 
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 99,2 µg/m3. 
Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten nejvyšší 
příspěvek 15,8 µg/m3 v profilech č. 1 a 2 (západní okraj obce Úžice), tj. cca 8 % hodnoty 
imisního limitu (200 µg/m3). 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí 
3,52 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2 v profilu 
č.3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,953 µg/m3, tj. cca 2,4 % hodnoty imisního limitu 
(40 µg/m3).  
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava na D8. Na hranici obce 
Úžice je podíl dopravy na dálnici D8 od 95,1 % do 96,6 %, u Kozomína 98,7 %. Spalovací 
zdroje v areálu se podílí na imisní zátěži NO2 na hranici obcí od 0,9 % do 3,3 %. V lokalitách 
vzdálenějších od této dálnice (západní okraj areálu) roste vliv dopravy v areálu a vliv 
spalovacích zdrojů, v porovnávaných profilech od 5,4 % do 7,9 %.  
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni cca 20-30 µg/m3 
(odhad, v místě není měřeno),  bude hodinová koncentrace v lokalitě pod 130 µg/m3, roční 
koncentrace vzroste pouze nepatrně. 
Provozem areálu tedy neočekáváme překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace 
NO2 (limit 200 µg/m3)  ani pro roční koncentrace (40 µg/m3). 
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 40,77 µg/m3 (na 
dálnici D8). Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl vypočten 
nejvyšší příspěvek 5,53 µg/m3 v profilu č. 4 (Kozomín), tj. cca 11 % hodnoty imisního limitu 
(50 µg/m3).  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 19,97 µg/m3, tj. 
přibližně  50 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Tato hodnota však byla vypočtena přímo 
na dálnici D8, mimo těleso dálnice jsou koncentrace do 10 µg/m3. Ve vybraných profilech 
v obydlených oblastech je nejvyšší vypočtená hodnota  průměrné roční koncentrace v profilu 
č. 2 (západní okraj obce Úžice), a to 4,04 µg/m3.  
Na nejvyšších koncentracích PM10  má v porovnávaných profilech hlavní podíl doprava na 
dálnici D8 (až 98,7 %). Vliv dopravy v Logistickém parku je nejvyšší na kraji areálu v profilu 
č. 5 (30,6 %), na  hranicích obcí je tento podíl od 1,3 do 5,8 %, tj. od řádově setin µg/m3 do 
cca 0,2 µg/m3 PM10  . 
Vlivem provozu areálu neočekáváme překračování imisních limitů PM10 pro denní 
koncentrace (limit 50 µg/m3) ani pro roční koncentrace (limit 40 µg/m3). 
 
Imise CO 
U CO jsou maximální vypočtené hodnoty 297,9 µg/m3  (při imisním limitu 10 000 µg/m3), 
maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl u obytné zástavby vypočten v profilu 
č. 3 (38,8 µg/m3 - cca 0,4 % hodnoty limitu).  
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Při uvažovaném imisním pozadí 2 000 µg/m3 (odhad) bude výhledová koncentrace 
v posuzované lokalitě nejvýše 2 300 µg/m3, vlivem dopravy tedy nebude překročen imisní limit 
pro CO (10 000 µg/m3 ). 
 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,195 µg/m3. Ve 
vybraných profilech u obytné zástavby bude nejvyšší přípěvek v profilu č.3, a to 
0,0426 µg/m3, tj. 0,9 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3).  
Při uvažovaném imisním pozadí do 2 µg/m3 (není měřeno, stanoveno odhadem) bude výsledná 
roční koncentrace benzenu v posuzované lokalitě nejvýše 2,1 µg/m3 a nebude tedy  překročen 
imisní limit pro benzen (5 µg/m3). 

 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové doplňkové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování 
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem Logistického parku docházet 
k překračování imisních limitů a proto zpracovatel rozptylové studie doporučuje udělení 
souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
 
 

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění  
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové (produkce splaškových vod při výstavbě, 
produkce splaškových vod při provozu) a odpadní vody dešťové (dešťové vody při výstavbě, 
dešťové vody v době provozu - dešťové vody čisté ze střech, dešťové vody z parkovišť a 
komunikací).   
 
Dešťové vody  
Dešťové vody při výstavbě 
Při výstavbě  bude vybudována retence pro záchyt navýšení odtoku ze zájmového území 
formou suchých poldrů. Způsob realizace hrubých terénních úprav je významným činitelem 
zamezení negativních vlivů. V rámci POV stavby bude zabezpečeno provedení dočasné 
kanalizace a retence. 
 
Dešťové vody v době provozu 
Areálový rozvod dešťové kanalizace bude svádět dešťové vody ze střech, komunikací a  
parkovacích ploch přes retenční nádrž, kde bude voda při dešti zdržena a pomalu odpouštěna 
do dešťové kanalizace a do potoka Černávka.    
Dešťové vody ze střech, průjezdných komunikací a zaměstnaneckého parkoviště budou 
svedeny přímo do retenční nádrže, plochy parkovišť nákladních aut a parkovací plochy 
zásobovacích doků u skladů budou svedeny po předčištění v lapačích olejů.   
 
Při veškerých výpočtech bylo uvažováno s intenzitou návrhového přívalového kritického 
15 minutového deště i = 128 l.s-1ha-1 při periodicitě 0,5. 

Návrhový déšť: 
Ruzyně 
t = 15 min  n = 1  128 l/s*ha 
t = 15 min  n = 0,5        162 l/s*ha 
Součinitelé odtoku dle ČSN 75 6101 
Dlouhodobá roční výška srážek:      520 mm 
Přirozený odtok ze zastavěných ploch je 264 l/s. 
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Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nacházejí dvě vodoteče, Černavka a Postřižínský 
potok, je uvažována se dvěmi variantami odvodnění. 
Dešťové vody budou v areálu odváděny systémem gravitačních stok. Kanalizace je navržena 
jako oddílná. Trasování dešťové kanalizace je navrženo v souběhu se splaškovou kanalizací, 
vodovodem a plynovodem.  
Veškeré vody budou napojeny do retenčního prostoru poldru, kontaminované vody po 
přečištění v odlučovači ropných látek (ORL). Poldr je dle projektu navržen částečně jako 
vsakovací plocha. Detailně bude toto řešení propracováno po provedení vsakovacích zkoušek 
v dalším stupni přípravy stavby. Odtok z poldru je navržen na úrovni přirozeného odtoku ze 
zastavěných ploch a bude řízen vírovým ventilem, nebo zařízením obdobných parametrů.  
 
Zvlášť budou odváděny vody čisté a zvlášť kontaminované.  
 
Čisté vody jsou vody se střech objektů, průjezdních komunikací a parkovišť  osobních aut. 
 
Kontaminované vody jsou vody z parkovišť nákladních aut a manipulačních ploch před 
rampami. Kontaminované vody budou předčištěny na odlučovačích ropných látek. Ty budou 
umístěny v lokalitách znečištění a jejich velikost je předpokládána o průtokové kapacitě od 30 
do 150 l/s. Projekt předpokládá plnoprůtokové čištění v odlučovačích s dostatečným 
usazovacím prostorem, koalescenčním filtrem a s dočištěním na sorpčních filtrech. 
Odlučovače budou opatřeny uzávěry na přítoku do akumulační části (před koalescenčním 
filtrem). Jako referenční výrobek jsou uvažovány ORL DYWIDAG.  
 
Protože ORL budou umístěny v komunikacích pojížděných těžkými nákladními auty bude  
jejich únosnost min D 400. Úroveň znečištění dešťových vod na odtoku z lapolu je navržena 
na úrovni 0,2 mg/l. 
Vzhledem k tomu, že plocha ploch s produkcí čistých vod je cca 3 x větší než ploch 
s možností produkce kontaminovaných vod, bude výsledná hodnota znečištění vody v poldru 
a tak i na odtoku do vodoteče na úrovni nižší než 0,1 mg /l  (dle Nařízení vlády č. 61, příl.č.3 
tab.č.1).  
 
CELÝ AREÁL  
Tabulka č.30 

ZNEČIŠTĚNÉ VODY ČISTÉ VODY CELKEM
PLOCHA 50 235 156 365 206 600
mg NEL / l 0.2 0 0.049  

 
I.FÁZE 
Tabulka č.31 

ZNEČIŠTĚNÉ VODY ČISTÉ VODY CELKEM
PLOCHA 24 512 63 845 88 357
mg NEL / l 0.2 0 0.055  

 
II. FÁZE 
Tabulka č.32 

ZNEČIŠTĚNÉ VODY ČISTÉ VODY CELKEM
PLOCHA 25 723 92 519 118 242
mg NEL / l 0.2 0 0.044  
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CELKOVÝ ODTOK Z AREÁLU – PLOCHA CELÉHO AREÁLU 
Tabulka č.33 

AKCE: 
q (l/(sec*ha))

( 1 )         128 

( 2 )         162 
( 3 )         250 
( 4 )         300 

VOLBA 
INTENZITY 

DEŠTĚ

PLOCHA   POVODÍ                    
(m2)

ODTOKOVÝ 
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ 
PLOCHA                      

(m2)
Q              (l/sec)

1 124 830   0.90   112 347   1 438   
1 15 054   0.80   12 043   154   

PARKOVIŠTĚ OSOBNÍ 1 6 360   0.80   5 088   65   
1 50 235   0.80   40 188   514   
1 113 428   0.10   11 343   145   

309 907   181 009   2 317   

ROČNÍ ODOTK DEŠŤOVÝCH VOD

CELKEM 181 009   x 0.52   =  94 125  m3 / rok 

LAPOLY 40 188   x 0.52   =  20 898  m3 / rok 

SOUČTY
OSTATNÍ PLOCHY
PARKOVIŠTĚ KAMIONY

KOMUNIKACE

DLE ČSN 73 67 60 PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)

STŘECHY

ÚŽICE LOGISTICKÝ PARK

STŘECHY GRAVITACE

DRUH POVRCHU

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN            n = 0,5

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.                                n = 1

NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ:  (RUZYNĚ) t =  15 min   

 
(dle projektu – Fabionn, 11/2005) 
 
Z hlediska odtoku srážkových vod byly zvažovány dvě možnosti odvedení srážkových vod: 

Varianta č.1 zahrnující odvodnění I. fáze výstavby do Postřižínského potoka a  
II. fáze výstavby do Černavky. 

 
 Varianta č.2 s napojením celého areálu přímo do Černavky před dálnicí. 
 
Odvodnění I.fáze výstavby by v případě varianty č.1 odvedení srážkových vod bylo 
realizováno gravitační kanalizací do poldru umístěného poblíž křížení Postřižínského potoka a 
dálnice na jihovýchodní straně areálu. Odvodnění II.fáze výstavby by bylo řešeno gravitační 
kanalizací do poldru umístěného poblíž křížení železniční tratě a dálnice na severozápadní 
straně areálu. Z poldru budou dešťové vody vedeny  pod železniční tratí a dále otevřeným 
příkopem do Černavky. 
Posouzení odvodnění zóny do Postřižínského potoka (přes obec Úžice) bude provedeno 
v projektu (výpočet). Pro oznámení uvádíme závěry zjištění, tabulky výpočtu jsou uvedeny 
v části F.Doplňující údaje. 
Z vyhodnocení průtoku obcí Úžice vyplývá, že kapacitně nejméně propustným místem je 
podchod pod tratí, který by bylo nutné výrazně zkapacitnit – na cca 3.000 l/s.. 
Potrubí DN 800 této kapacitě nevyhovuje.  Zatrubněná trasa z potrubí  2 x DN 600 nevyhoví, 
je ještě méně kapacitní než potrubí DN 800, takže již v současné době nevyhovuje. V místech, 
kde je potok veden v korytech lze dosáhnout úpravami a vyčištěním  dostatečného průtoku. 
Dalším místem, kde by mohlo výsledně docházet k problémům s přitékající vodou jsou 
rybníky fy Hanseatic. Před těmito rybníky by bylo pravděpodobně nutné provést odlehčovací 
šachtu a obtok přímo do koryta za těmito rybníky, které vyúsťuje přímo do Černavky nebo 
toto potrubí převést přímo do Černavky (nutno projednat s firmou Hanseatic). 
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Varianta č. 1. by znamenala zásah do značné části zatrubnění potoka, náročné zkapacitnění 
propustku pod železniční tratí a v koncové části úpravy napojení do Černavky. Z tohoto 
pohledu se jeví tato varianta jako méně výhodná a zpracovatel posouzení odvedení 
srážkových vod  a kapacity  Postřižínského potoka doporučuje realizovat variantu č. 2. 
s napojením celého areálu přímo do Černavky před dálnicí. 
 
Pro I.fázi výstavby bude vybudován poldr o užitném objemu 700 m3, pro obě fáze výstavby 
pak 1.600 m3. 

 
 
Splaškové odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody při výstavbě 
Pracovníci stavby budou využívat mobilní sociální zařízení. Zneškodnění odpadních vod bude 
řešeno specializovanou firmou. 
 
Splaškové odpadní vody při provozu logistického parku 
 
Splašková kanalizace je areálový rozvod od zdrojů znečištěné vody, tzn. od prostor 
administrativy a sociálních zařízení. Veškerá kanalizace bude svedena do jímky čerpací 
stanice umístěné na hranici areálu, ze které bude tlakově přečerpávána do stávající ČOV 
v obci Úžice. Trasa výtlačného potrubí DN 110 bude protlakem pod dálnicí a dále bude 
sledovat stávající cestu až k hranici obce do ulice Kralupská a touto ulicí až ke stávající ČOV. 
Tato ČOV umístěná v areálu bývalého cukrovaru je maximálně kapacitní ještě s možností 
rozšíření. V současné době se postupně do ní napojují i ostatní areály (TESCO) a postupně 
budovaná kanalizační síť obce Úžice.       
 
Produkce splaškových vod  
I.fáze   29,2 m3/den  
II.fáze (nárůst) 36,5 m3/den 
Celkem  65,7 m3l/den   23 981 m3/rok 
 
Produkovány budou klasické odpadní vody se   znečištěním :  BSK5   -  400 mg .l-1 

            CHSK  -  800 mg .l-1 
                        NL        -  360 mg .l-1   
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3. Kategorizace a množství odpadů  
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

 
A. Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních 

prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 

A. Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č. 34 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04  Kovové obaly N 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
Přebytečná zemina 
Při výkopech vznikne přebytečná zemina. Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu na staveništi to 
bude směs hlíny jílovitoprachovité, pevné, světle hnědé a štěrku písčitého, hrubého. Vytěžená zemina bude 
ukládána na skládce a periodicky odvážena buď k využití na jiném staveništi - jedná se o zeminu vhodnou pro 
hutnění v různých podkladních vrstvách, nebo na skládku. 
Celkové množství přebytečné zeminy: 
17 05 04 - O        cca 2 000 m3  
 
Směs stavebních odpadů 
Při výstavbě vzniká směs  odpadů používaných stavebních hmot - zbytky cihel, malty, keramických materiálů, 
betonu, sádry. Ve větší míře se stanou součástí zásypů přímo na místě stavby. Přebytky budou shromažďovány 
na stavbě a odvezeny buď k zásypům na jiných stavbách, nebo na skládku inertního odpadu. 
Celkové množství odpadu v průběhu stavby   
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 03 – O      40 t 
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Dřevo 
Zahrnuje nepoužitelné zbytky bednění, pomocných konstrukcí, lešení, zničené palety, zbytky obalů, odřezky 
dřevěných konstrukcí a jiný dřevěný stavební odpad. Odpad bude soustřeďován na jednom místě a uplatněn jako 
palivové dřevo. 
Množství vzniklé v průběhu stavby: 
17 02 01 – O        3 t 
 
Plast 
Odpad bude zahrnovat obalové folie stavebních materiálů, plastové vázací pásky, zbytky izolačních a jiných 
folií, zbytky plastových potrubí, plastové nádoby od stavebních hmot, nátěrů, tmelů, lepidel, přísad, chemikálií, 
PET lahve po pracovnících na stavbě. Plastové odpady budou soustředěny na jednom místě, slisovány a 
odváženy k druhotnému zpracování. Plastové odpady, které jsou zařazeny jako nebezpečné (15 02 01) budou 
soustředěny v nepropustných uzavřených kontejnerech ( např. plastové kontejnery typ 0014 Mevatec). Odvoz a 
jejich likvidace bude zajištěna službou s oprávněním k manipulaci s těmito odpady. 
Množství produkovaných odpadů v průběhu stavby:   
17 02 03 – O        1,0 t                                     
15 01 10 – N        0,1 t 
 
Kovy 
Kategorie odpadů zahrnuje zbytky potrubí ocelových, měděných, plechů hliníkových, pozinkovaných, černého 
plechu, armovacího železa, zbytků po montáži ocelové konstrukce, spojovací prvky, ocelové vázací pásky, 
vázací dráty, zničené části kovového bednění, kabely, obaly od barev, tmelů, lepidel. Kovové odpady budou 
soustřeďovány na skládku a periodicky odváženy k druhotnému zpracování. Kovové obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami budou ukládány do uzavřených nepropustných nádob a odváženy službou oprávněnou k 
manipulaci s nebezpečnými odpady. 
Celková předpokládaná produkce odpadů v průběhu stavby:    
17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 09 – kat. O    4,0 t 
15 01 04 - kat. N        0,2 t 
 
 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu  
Tabulka č.35 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předp. 
množství 

 

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené (kosmetické přípravky 
po záruční době) 

O 0,1 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje (kaly látek ropného původu 
zachycené v odlučovačích vody z umývání 
automobilů) 

N   Odborná firma 

13 05 07 Zaolejovaná voda  u odlučovačů oleje (kal 
z odlučovačů ropných látek) 

N 0,9 odborná firma 

13 05 08 Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů olejů (kal 
z lapačů písku a nečistot) 

N 1,7 odborná firma 

13 08 02 Jiné emulze (kal ze zařízení na odkalování stlačeného 
vzduchu – kompresor, vzdušník kompresoru, 
odkalovače v rozvodu.) 

N 0,01 Odborná firma 

15 01 01  Papírový a lepenkové obaly O 81,5 odborná firma 
15 01 02 Plastové obaly O 7,8 odborná firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 1,3 odborná firma 
15 01 04 Kovové obaly O 1,3 výkup 
15 01 07 Skleněné obaly  O 1,3 odborná firma 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito  látkami znečištěné (znečištěné prázdné 
obaly ze speciálních olejů a mazadel a jiných 
nebezpečných látek.) 

N 0,15 Odborná firma 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neuvedených), čistící 
takniny a ochranné oděvy, znečištěné nebezpečnými 
látkami (odpadové olejové filtry z odlučovačů  - 

N 0,25 odborná firma 
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výměna cca 1x za 1,5 roku, znečištěné hadry) 
 

16 01 07 Olejové filtry (filtry s obsahem oleje budou přecházet 
přes lisovací zařízení, ve kterém budou zbavovány 
zbytků starého oleje, odpad bude uskladněný 
v plastové nádobě na nebezpečný odpad ve skladě 
odpadů). 

N 0,9 Odborná firma 

16 01 17 Železné kovy (odpad bude uskladněný v kontejneru na 
vyhrazené ploše pro skladování odpadů) 

O 1,2 Odborná firma 

16 01 19 Plasty (poškozené plastové díly automobilů, odpad 
bude uložený v kovové paletě na vyhrazené ploše pro 
skladování odpadů) 

O 1,0 Odborná firma 

16 01 20 Sklo (poškozená skla vyměněná při opravách. Sklo 
bude uložené ve vyhrazené paletě ve skladě odpadů) 

O 1,0 Odborná firma 

16 01 21 Nebezpečné díly jiné jako uvedené v 16 01 07 až 16 
01 11, 16 01 13 a 16 01 14 (poškozené demontované 
díly znečištěné látkami nebezpečného charakteru) 

N 0,10 Odborná firma 
 

16 06 01 Olověné akumulátory (odpad bude uskladněný ve 
speciálním kontejneru na akumulátory) 

N 0,15 Odborná firma 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze 
jedlé oleje a jedlé tuky  

N 0,087 odborná firma 

19 12 04 Plasty a kaučuk (gumové díly neznečištěné 
nebezpečnými látkami) 

O 6,08 Odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka (obalový materiál z náhradních dílů, 
který není znečištěný nebezpečnými látkami) 

O 82,0 Odborná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,15 odborná firma 
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly  16 06 01, 

16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie 
a akumulátory  obsahující tyto baterie (odpadové 
baterie niklokadmiové) 

N 0,147 odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 27,0 odborná firma 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené (olej nebo 

tuk) 
N 0,03 odborná firma 

 
 
V areálu Logistického parku budou odpady shromažďovány dle druhů: 
 
1. Odpady budou shromažďovány na vyhrazeném místě, budou umísťovány do připravených 

nádob a odváženy pověřenou firmou s náležitým oprávněním. Investor uzavře smlouvu o 
odvozu se specializovanou firmou.   

 
2. Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 

shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti. Nádoby budou uloženy, před odvozem k likvidaci v oploceném 
uzamykatelném přístřešku. 

 
Provozovatel pro uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří 
mají oprávnění na sběr a likvidaci uvedených druhů odpadů. Pro celý areál bude vypracovaná 
dokumentace pro nakládání s odpadem – Program odpadového hospodářství, Havarijní plán 
pro nakládání s  nebezpečeným odpadem, Identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že investor jako 
původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb. ve znění 
zák.č. 188/2004 Sb. Odpady odevzdá odborným firmám respektive organizacím, které vlastní 
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platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení 
na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Při nakládání s nebezpečnými odpady bude investor postupovat v souladu s ustanoveními  
§18, 19 zákona a souvisejících předpisů.  
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 ve znění zák.č. 188/2004 Sb. 
odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady 
které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li 
odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a 
kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 
vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým 
hospodářstvím. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného 
odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány 
utříděně. 
 

 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat novou stavbu Logistického parku Úžice ve dvou časových etapách  
(fázích) není za předpokladu přijetí a realizace uvedených opatření takovým záměrem, který 
by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.   
 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, znečištěnými vodami, při nedodržení 
protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích a 
parkovištích. 
Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním 
provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací 
práce. 
 
Dalším možným rizikem je požár v objektu.   
Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup bude řešen 
tak, aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.  
Požárně nebezpečné prostory  v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi . 
Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného 
oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné 
prostory  budou   podrobně stanoveny výpočtem. Umístění  musí respektovat sousední 
stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma.  
 
Sprinklerové hospodářství řešené v rámci stavby logistického parku bude zajišťovat 
protipožární ochranu suchého a chlazeného skladu. Sprinklerové hospodářství je navrženo 
jako samočinné samohasící zařízení ve skladech, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale i 
jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, 
resp. ho dostává pod kontrolu do příchodu jednotky požární ochrany. Zahrnuje strojovnu, 
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rozvody, ventilové stanice v jednotlivých skladech a vlastní rozvody až k hlavicím.  
Obsahuje:  

- strojovnu sprinklerového hospodářství  
- 2 zásobníky vody o objemu cca 1000 m3  
- záložní DA čerpadlo s pohotovostním úložištěm nafty  
- propojovací potrubí mezi objektem SHZ a jednotlivými sklady 
- ventilové stanice v jednotlivých skladech 
- rozvody k jednotlivým sprinklerovým hlavicím ve skladech a ostatních provozech 

 
Samočinné hasící zařízení (SHZ) se používá pro hašení materiálů, popř. zařízení, při kterém je 
možno použít voda a jehož výhodou je velké měrné výparné teplo, velká měrná tepelná 
kapacita, dostupnost, nízká cena a neutralita. Hašení vodou je založené na intenzivním 
ochlazovacím účinku, kterým se teplota hašené látky snižuje pod teplotu vznícení. To 
předpokládá, aby kapky vody vznikající nárazem vodního proudu na tříštič hlavice měly 
dostatečnou energii a pronikly proudem spalin až na povrch hašeného předmětu. Vysoká 
účinnost sprinklerového hospodářství (SHZ) je dána tím, že požár je likvidovaný v počáteční 
fázi jeho vzniku.  
Toto opatření je zásadním prvkem zabezpečující ochranu v případě havárie související 
s požárem. 
 
Riziko havárie nelze vyloučit  při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.  
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v technologii a dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor vymezený pro provoz dopravy  
znamená případné nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo 
zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována 
stavebním řešením parkoviště.  
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou 
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní 
stavby.  
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5. Hluk 
 
Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému 
pohledu na lokalitu. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 

provozu Logistického centra (manipulace) a dopravy.  
 
Posouzení hlukové zátěže je zpracováno v souladu se zákonem č. 258/2000 o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a nařízení vlády č. 88/2004, 
kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Vnitřní prostor 

 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.36 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-10 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání 0 
Operační sály Po dobu používání 0 
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a 
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska 

Po dobu používání +10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

Po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu používání +20 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
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Venkovní prostor 
 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.37 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostory staveb 
nemocnic a staveb 
lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostory ostatních 
staveb a chráněné 
ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk  
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech 
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
a v ochranném pásmu drah. 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává 
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněných  venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 

Den    LAeq = 50 dB(A) Noc    LAeq = 40 dB(A) 
Hluk z veřejných komunikací  Den    LAeq = 55 dB(A) Noc    LAeq = 45 dB(A) 
Hluk v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy převažující a v ochranném pásmu 
drah     Den    LAeq = 60 dB(A) Noc    LAeq = 50 dB(A) 
 
Vliv stacionárních zdrojů i dopravy bude posouzen pro denní a noční dobu.  
 
Stanovení hlukové zátěže  

 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Výpočty hluku z dopravy a stanovení průběhu izofon a hodnot ve výpočtových bodech je provedeno v souladu s 
novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991).  
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Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft 
Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády  
chráněných objektů objektů situovaných v předmětném území. Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + 
umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací 
s dostatečnou výpovědní hodnotou.  
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny v grafickém 
výstupu uvedeném v další části tohoto oznámení.  
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem na dosah velikosti 
hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném 
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze 
rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních 
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v době výstavby  
Období výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk 
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních 
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení 
stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 
zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 

 
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební 
stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí 
nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad 
nasazení stavebních mechanismů na základě druhu a velikosti stavby a odhad hustoty 
dopravní obsluhy na  základě předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto 
případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v 
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší.  
V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které 
vycházejí z archivních údajů.  

 

Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Tabulka č.38 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického 
tlaku ve vzdálenosti r 
[m] 
L pAr  v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 Vrtná souprava pro vrtání pilot - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar  - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS  - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC  - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava Nákladní automobily  
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště 
– 7/hod 
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Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Tabulka č.39 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického 
tlaku ve vzdálenosti r 
[m] 
L pAr  v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 Autojeřáb  - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi  - LpA10 = 80 dB(A) 2 
3 Domíchávače betonové směsi  92 dB(A) - 4 
4 Stavební míchačky  - LpA7 = 81 dB(A) 4 

Doprava Nákladní automobily  
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště 
– 7/hod 

 
 
Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb 
je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, příloha č.6 
nař.vlády 502/2000 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena. 
 
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, 
tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na 
danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou 
probíhat pouze v omezeném časovém období, stavba nesouvisí s náročnou přípravou území 
pro stavbu. Rovněž situování stavby zabezpečuje eliminaci negativních vlivů v době stavby. 
 
Doprava 
Dopravní napojení je řešeno okružní křižovatkou a příjezdovou komunikací. Jedná se o hlavní 
příjezdovou křižovatku vybudovanou rekonstrukcí stávající stykové křižovatky tvaru T na 
silnici II/608. Vybudováním této křižovatky bude vybudováno čtvrté rameno a umožněn tak 
příjezd do logistického centra. Okružní křižovatka bude vnějšího průměru 32 m. Konstrukce 
křižovatky bude stejná jako v původní komunikaci, podkladní vrstvy cca 60 cm s povrchem 
asfaltobeton.  
Uvnitř areálu budou řešeny komunikace, zpevněné manipulační plochy a parkoviště pro 
nákladní automobily a pro osobní automobily. Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 
pro nákl.automobily budou tvořeny konstrukcí pro těžkou nákladní dopravu (tl. podkladních 
vrstev cca 60 cm, povrch betonový nebo asfaltobetonový).  
 
Dopravní intenzity byly stanoveny dle dopravního průzkumu provedeného firmou ETC s.r.o. 
v 07/2005 a dopravní studie zpracované pro přípravu stavby Logistický park Úžice (11/2005). 
Dopravní studie vymezuje rozpad zdrojové a cílové dopravy vyvolané připravovanými 
stavbami. Vyčísleny jsou křižovatkové pohyby v křižovatkách silnic II/608 a III/0081, 
dálničním exitu 9 a novém dopravním napojení  Logistického parku Úžice a National 
technological park. 
Rozčlenění dopravních tras a dopravních intenzit použité v hlukové studii je uvedeno v  
grafickém znázornění uvedených na straně 20-21. 
Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území 
doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě. 
Vzhledem k situování zájmového území mimo přímý dosah obytné zástavby se takový stav 
nepředpokládá. 
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Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body, jejich situování je zřejmé z 
grafického znázornění. Tyto body (6) jsou zvoleny v chráněném prostoru u nejblíže 
situovaných chráněných objektů (obytných objektů) v obci Úžice.  
Zhodnocen je nový stav v území po realizaci předmětného záměru, tj. Logistického parku 
Úžice – I.fáze a II.fáze a současně s provozem National technological park (připravovaná 
navazující stavba).   
 
REFERENČNÍ BODY  
1 – 6   SITUOVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ 
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Zhodnocen je stav hlučnosti v předmětném území po realizaci předmětného záměru, 
předpokladu jejich stacionárních zdrojů a dopravního provozu - osobní vozidla, nákladní 
doprava, parkoviště.   
Pro parkovací plochy je použita plná zátěž (hodinové dopravní intenzity znamenají  
obsazenost parkovišť a dopravy). Stacionární zdroje zahrnují nakládku a vykládku zboží a 
vzduchotechniku: nakládka a vykládka   70-80 dB 

vzduchotechnika   57 dB 1 m od zdroje 
 
Sledována je hluková zátěž: 
A. Stav před realizací 
B. Stavba 
 B.1 Fáze I 
 B.2 Fáze II 
C. Nový stav: 
   C.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
 C.2 Provoz Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
    C.3 Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz  
                   National technological park (v přípravě) 
    C.4 Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz  
                   National technological park (v přípravě)   
Provoz National technological park je použit dle údajů dopravní studie a  údajů uvedených ve 
zveřejněném Oznámení záměru „Distribuční centrum D8 – Kozomín dle zák.č. 100/2001 Sb. 
(oznamovatel 4Aarchitekti, zpracovatel K+K průzkum s r.o., 08/2005). 
Hodnocen je stav – den a noc.  
 
Výsledky výpočtu  
A. Stav před realizací 
Tabulka č.40 

A. Stav před realizací Kontrolní bod 
Den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,7 41,8 
2 51,5 42,9 
3 50,8 42,1 
4 48,9 40,8 
5 52,4 44,2 
6 49,0 40,7 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
B. Stavba - B.1 Fáze I, B.2 Fáze II 
Tabulka č.41 

B. Stavba Kontrolní bod 
B.1 Fáze I B.1 Fáze II 

 Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,8 50,8 
2 51,6 51,7 
3 50,8 50,9 
4 48,9 49,0 
5 52,5 52,6 
6 49,1 49,3 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
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C. Nový stav: 
C.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
Tabulka č.42 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,8 42,0 
2 51,8 43,1 
3 51,0 42,3 
4 49,0 40,8 
5 52,5 44,3 
6 49,1 40,8 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
C.2 Provoz Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
Tabulka č.43 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,9 42,1 
2 51,9 43,2 
3 51,0 42,4 
4 49,2 40,9 
5 52,6 44,5 
6 49,2 40,9 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
 
C.3 Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz National  
       technological park (v přípravě) 
Tabulka č.44 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 51,3 42,3 
2 52,2 43,4 
3 51,3 42,6 
4 49,5 41,2 
5 52,9 44,7 
6 49,5 41,2 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
C.4 Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz National  
       technological park (v přípravě)   
Tabulka č.45 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 51,4 42,5 
2 52,4 43,7 
3 51,5 42,8 
4 49,7 41,4 
5 53,1 44,7 
6 49,7 41,5 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
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V části F.Doplňující údaje je uvedena příloha Hlukové studie s grafickým znázorněním izofon 
hlukové zátěže: 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON A. STAV PŘED REALIZACÍ – DEN, NOC 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV - C.1 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC      
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.2 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
II.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC      
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.3 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – I.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – NOC 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.4 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – II.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – DEN 
 
Stávající hlukové poměry v předmětném území jsou ovlivňovány dopravou na veřejné 
komunikační síti, především je bezprostředním dopravním prvkem s dominantní zátěží hluk 
dálnice D8.  
V nejbližším okolí předmětné lokality není v současnosti žádný výrobní  objekt, který by 
mohl být označen jako zdroj hluku a který by se mohl podílet na  zátěži chráněného 
venkovního prostoru hlukem.  
Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb 
je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, příloha č.6 
nař.vlády 502/2000 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena. 
V současnosti je prováděna výstavba  Distribučního centra Tesco a připravována je stavba 
National technological park. V hlukovém posouzení je zařazena dopravní zátěž obou 
uvedených záměrů v souladu s vymezením dopravních intenzit v rámci dopravního průzkumu 
provedeného firmou ETC s.r.o. v 07/2005 a dopravní studie zpracované pro přípravu stavby 
Logistický park Úžice (11/2005). 
Dopravní studie vymezuje rozpad zdrojové a cílové dopravy vyvolané připravovanými 
stavbami včetně vyčíslení křižovatkových pohybů v křižovatkách silnic II/608 a III/0081, 
dálničním exitu 9 a nového dopravního napojení  Logistického parku Úžice a National 
technological park. 
Hodnocena je hluková zátěž  zahrnující samostatnou stavbu Logistického parku Úžice (se 
zahrnutím provozu v současnosti již prováděné stavby Distribučního centra Tesco). 
Samostatně je provedeno zhodnocení hlukové zátěže včetně projekčně připravované stavby  
National technological park. 
 
Z výsledků je zřejmé, že v současnosti nedochází ve vymezených referenčních bodech vlivem 
provozu dopravy na veřejných komunikacích k překročení přípustných hodnot pro denní ani 
noční dobu.  
Provozem nových (realizovaného i připravovaných) záměrů a jejich dopravním obslužným 
provozem budou přípustné hodnoty dle stávající platné legislativy dodrženy.  
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů dodržena. 
Objekty bydlení jsou situovány v dostatečné odstupové vzdálenosti. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 
 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území určené pro stavbu je v současnosti plochou zemědělsky využívanou jak 
vyplývá i z fotodokumentace uvedené v předchozí části tohoto oznámení.  
V bezprostřední návaznosti lokality navržené pro realizaci stavby „Logistický park Úžice“ je 
připravována stavba Distribuční centrum D8 – Kozomín – investor National technological 
park. V prostoru za D8 východním směrem je v současnosti již realizována stavba Distribuční 
centrum Tesco. Oba tyto celky budou znamenat v území současně s předmětným záměrem 
významnou změnu ve využití území oproti stávajícímu (původnímu v případě lokality stavby 
Distribučního centra Tesco). 
Dvě hranice stavby logistického areálu tvoří dopravní systémy – D8 a železnice znamenající 
liniovou dopravní trasu. Logistický park Úžice je situován právě v návaznosti na D8. 
Dopravní napojení na tento dopravní systém je významným prvkem volby dané lokality. 
 
Z výše uvedeného výčtu okolního připravovaného využití navazujících ploch v území 
vyplývá, že realizace předmětné stavby bude v souladu s okolním prostorem, v souladu 
s prioritami obce vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci.  
 
Dosavadní využití území pro zemědělskou výrobu bude omezeno, dle posouzení celkové 
situace a začlenění lokality v souladu se záměry obce vymezenými dle územního plánu je 
záměr možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale 
udržitelného rozvoje této části území. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a 
v širším pohledu se záměry kraje.  

 
 
1.2  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není takovým, které by nad 
přijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost 
regenerace.  
Území, v němž má být realizována stavba „Logistický park Úžice“ není územím s trvalými 
přírodními zdroji a zároveň záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo 
nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  Dojde ke 
změně využití části tohoto území od zemědělské výroby pro průmyslové využití. Tuto změnu 
podrobně zhodnotil územní plán města v rámci jeho přípravy a projednávání. 
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu 
příslušné legislativy.  
Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb. Pouze ve variantě 
1 z hlediska řešení umístění hal bude dotčen VKP  (les). Pro variantu 2 platí, že nebude 
dotčena oblast vymezena v rámci zák.č.114/2001 Sb. (uvedený lesní porost bude zachován).  
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1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita 
je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability. Nejblíže 
situován je prvek ÚSES severně od předmětné lokality – lokální biokoridor č.160 vedený 
podél vodoteče Černavka a lokální biocentrum č. 276 na uvedeném biokoridoru (lokalita 
místně označena Za zahradami). 
 
Vymezení vedení nejblíže situované trasy lokálního biokoridoru s vloženými lokálními 
biocentry 

 
 
- zvláště chráněná území 
Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí  je přírodní rezervace Dřínovská stráň v k.ú. Úžice ve 
vzdálenosti cca 2 km v severním směru.   
 
Žádné ze zvlášť chráněných území nebude záměrem dotčeno.  
 
- přírodní parky 
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.  
 
 
 
 



 59

- významné krajinné prvky 
Nejbližším významným krajinným prvkem vymezeným dle zák.č.114/1992 sb. je VKP 155 – 
remízek lesního porostu na p.č. 63 
v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a 
remíz lesního porostu na p.č. 286 
k.ú.Kozomín. Dotčen bude pouze 
v případě realizace varianty č.1/UH 
lesní porost na p.č. 63 v k.ú. Úžice nad 
Vltavou. Doporučena je varianta 
č.2/UH, která se tohoto lesního porostu 
nedotýká. 
 Záměr bude situován v ochranném 
pásmu lesa. 
 
 
 
 
 
 
Dalším nejblíže situovaným významným krajinným prvkem v širším území je vodoteč 
Černávka. Tento VKP není situován v prostoru navrhované stavby. Dešťové odpadní vody 
(čisté) budou  přes retenční nádrž, event. decentralizované nádrže či retenční potrubí  svedené 
do potoka Černávka (I. i  II.fáze). 
 
- území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Předmětné území je územím s častými archeologickými nálezy. Jedná se o území původní 
kulturní krajiny dolního a středního Povltaví. Zájmové území bylo osídleno již v mladší době   
kamenné. Investor zabezpečí povinnosti zák.č. 20/1987 o státní památkové péči ve znění 
zák.č. 242/1992 Sb. a oznámí záměr stavby v souladu s požadavky výše uvedené legislativy a 
ohlásí provádění zemních prací Ústavu arch.památkové péče Středních Čech. 
Severně od obce se nachází  Dřínovký vrch – území, kde se nacházelo meziříčské hradiště 
v období vytváření českého státu. 
Dotčeny nebudou žádné objekty ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ani 
památky místního významu.  
 
- území hustě zalidněná 
Zájmové území je situováno mimo obec Úžice, nachází se mimo sídelní útvar. Umístění 
plochy stavby „Logistický park Úžice“ neznamená bezprostřední vliv na hustě zalidněné 
území.  
Ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole. Území hustě 
zalidněná nebudou záměrem ovlivněna. 
 
- území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže 
V předmětném území se nenachází stará ekologická zátěž, území není lokalitou zatěžovanou 
nad míru únosného zatížení. Jde o zemědělsky obdělávaný pozemek, bez přímého střetu 
s jiným využitím, které by mohlo být vázáno na případnou starou zátěž. 
V prostoru u trati ČD se nachází  lokální plocha černé skládky. Tato nezasahuje do prostoru 
stavby. 
Míra únosného zatížení území je dána celkovým stavem územím, zejména z hlediska dopravy 
a přímé možnosti napojení všech v lokalitě připravovaných podnikatelských aktivit. Tato 
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skutečnost a přípustnost byla posouzena v rámci přípravy územně plánovacích dokumentací 
obcí a velkého územního celku. 
 
 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které  
    budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru složky životního 
prostředí, které by mohly být ovlivněny – vlivy na obyvatelstvo, na hlukovou situaci,  na 
ovzduší a klima, vodu, půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, floru, faunu a ekosystémy, 
krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
 
� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí vážící se k obyvatelstvu. V rámci tohoto oznámení byly 
sledovány možné vlivy z hlediska jednotlivých složek životního prostředí.   
 
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v  době výstavby a v době provozu 
„Logistického parku Úžice“ v obou fázích výstavby a provozu by mohly být emitovány do 
volného ovzduší škodliviny vznikající v rámci skrývek zemin za nepříznivých klimatických 
podmínek, z provozu v rámci hal a dopravních systémů (nákladní a osobní doprava). 
Zhodnocením dle závěrů odpovídající rozptylové studie (se zohledněním vzdálenosti 
k jednotlivým objektům nejblíže situovaným) a propočtu je možné konstatovat, že 
předpokládaná velikost zátěže nebude mít vliv na překročení přípustných limitních  hodnot 
pro jednotlivé škodliviny. 
 
Rovněž ze zpracované hlukové studie z posouzené zátěže ve vztahu k nejblíže situované 
obytné zástavbě obce Úžice ve východním směru vyplývá, že nedojde k ovlivnění stavbou a 
provozem Logistického parku.  
Je možné konstatovat, že v předmětném území nezhorší stavba nového logistického parku a 
jeho provoz  neúměrně hlukovou zátěž.   
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez 
nadměrného ovlivnění nejblíže situovaných objektů antropogenních systémů (objektů 
bydlení). Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace uvedených vlivů bude kázeň 
provozovatele jednotlivých pronajimatelů v rámci Logistického parku.  Významný podíl bude 
mít podíl dopravy související s příjmem, skladováním a redistribucí zboží do maloobchodní 
sítě v České republice. Stejné závěry platí i pro případné umístění lehké výroby, respektive 
v případě montáže z dovezených komponentů.   
 
Dle výše uvedených závěrů souvisejících s emisemi škodlivin, hluku, situováním záměru a za 
předpokladu dodržování základní technologické kázně jednotlivých pronajímatelů nebude nad 
únosnou míru narušen faktor pohody.  
Tato skutečnost je dána rovněž situováním předmětného areálu průmyslové zóny mimo obec 
Úžice i mimo ostatní okolní obce u silnice D8.   
Objekt posuzovaného typu a velikosti faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí vzhledem 
k jeho umístění v předmětném území a připravenosti území pro takový záměr.  
Provoz nebude dle předpokladů a zjištěných hodnot souviset s negativním ovlivněním 
prostředí předmětné lokality a souvisejících ploch. 
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Faktor pohody může být lokálně narušen pouze při výstavbě, zejména při skrývkách 
kulturních zemin a přesunech hmot, dovozu stavebních materiálů a pohybem mechanismů 
v širším území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací 
práce související s přípravou staveniště.  
Provoz objektů Logistického parku faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí.  
 
� Vlivy na hlukovou situaci 
Vzhledem k typu stavby, odstupové vzdálenosti od obytné zástavby, ochrannému pásmu 
zeleně v jižním směru vůči připravované lokalitě pro výstavbu není předpoklad ovlivnění 
z provozu v objektech dostavby na okolní prostory. 
Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studií pro účely 
tohoto oznámení. Přípustné hodnoty pro chráněný prostor chráněných objektů nejblíže 
situovaných v území budou dodrženy. Uvedený závěr je dokladován zákresem izofon hluku 
uvedených v hlukové studii v části F.Doplňující údaje tohoto oznámení.   
Průkaznost tohoto konstatování je možné ověřit provedeným měřením hlučnosti po zahájení 
provozu a ustálení dopravních a výrobních skutečností (zátěže) v území. 
 
� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše.  Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
� Vlivy na vodu                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn.  
Odvod odpadních vod splaškových a dešťových je v zájmovém území řešen.  
Kanalizační řád pro odvod odpadních vod splaškových bude dodržen, schopnost odvést 
odpadní vody byla při přípravě záměru propočtem prověřena a bude aktualizována v dalším 
stupni projektové dokumentace.  
Parkovací plochy budou vybaveny lapolem zajišťujícím záchyt znečištěných dešťových vod 
při havarijním stavu. Typ použitého lapolu odpovídá požadavkům na řešení eliminace 
případného možného ovlivnění v prostoru.  

 
V areálu Logistického parku Úžice  nebudou používány chemické látky a přípravky ve smyslu 
zák.č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č.353/1999 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky. 
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Tyto charakteristiky budou ovlivněny. Dojde k trvalému záboru zemědělské půdy – ornice. 
Na pozemku zařazeném do zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka kulturních 
zemin, tyto budou opětovně využity dle rozhodnutí orgánu ochrany půdního fondu. 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
  
� Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy                                                                    
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR. 
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Postup průzkumu a hodnocení zájmového území 
 
1. Floristická skladba vegetačního krytu 
Floristická skladba zachycuje kvalitativní složení vegetačního krytu na vytýčených plochách, je zde proveden 
podrobný soupis taxonů daného porostu. Fytocenologické snímky dané lokality byly provedeny v následujících 
velikostech (dle typu porostu): 
40   m2 u křovinných společenstev, 25   m2 u agrocenóz ,  1-5 m2 u ostatních společenstev antropogenních) 
 
2. Patrovitost 
Pro hodnocení patrovitosti byla použita Braun-Blanquetova stupnice: Stromové patro E3 (3 m  a vyšší), keřové 
patro E2 (1-3 m), bylinné patro E1 (0,10 - 1 m) 
 
3. Pokryvnost vegetace 
Pro stanovení pokryvnosti byla zvolena Braun-Blanquetova metoda kombinace stupnice početnosti a 
pokryvnosti.  
 
4. Fytocenologická charakteristika 
Na základě zjištěných údajů dle výše uvedeného způsobu bylo provedeno zhodnocení zájmového území a 
vytýčeny determinované druhy jednotlivých typů společenstev a lokalit. 
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu 
E3 Stromové patro 
Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus excelsior L. (jasan ztepilý), Larix decidua Mill. (modřín), 
Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Picea (smrk), Populus canadensis L., Prunus spinosa L. (trnka obecná), 
Quercus robur (dub letní), Salix alba L.(vrba bílá), Salix caprea L.(vrba jíva), Sorbus aucuparia L. (jeřáb 
obecný), Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá) 
 
E2 Keřové patro: 
Acer pseudoplatanus L.(javor klen), Corynus avellana L. (líska obecná), Crataegus oxyacantha L. (hloh obecný), 
Frangula alnus Mill.(krušina olšová), Ligustrum vulgare L.(ptačí zob obecný), Rubus fruticosus L. (ostružiník 
křovitý), Rosa canina L.(růže šípková) 
Salix alba L. (vrba bílá), Salix caprea L. (vrba jíva), Sambucus nigraL. (bez černý), Sambucus racemosa L. (bez 
červený), Viburnum opulus L. (kalina obecná) 
 
E1 Bylinné patro:  
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: 
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček 
výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium 
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alliaria petiolata 
(česnáček lékařský), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis 
(sedmikráska chudobka, Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa (brukev řepka), Campanula 
patula  (zvonek rozkladitý), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice 
luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), 
Dactylis glomerata (srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), 
Equisetum arvense (přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec  obecný), 
Fragaria vesca (jahodník obecný), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka), Geranium 
robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Chrysanthemum leucanthemum 
(kopretina bílá), Chenopodium  album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Linaria vulgaris (lnice 
obecná - květel), Linaria arvensis (lnice rolní), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Phleum pratense (bojínek 
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční) 
Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa nemorosa (lipnice hajní), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua 
(lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Rosa canina (růže šípková), Ranunculus arvensis (pryskyřník 
luční), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Raphanus raphanistrum (ohnice polní), Rubus fruticosus 
(ostružiník křovitý), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum 
officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium 
repens (jetel plazivý), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium 
pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica 
chamaedrys (rozrazil rezekvítek), Viola tricolor (violka trojbarevná), Viola arvensis (maceška rolní ). 
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� Vlivy na krajinu                                     
Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna nad únosnou míru. V rámci lokality průmyslové 
zóny bude na ploše v současnosti zemědělského půdního fondu (území v kultuře – orná půda) 
realizována stavba nového logistického areálu.    
Záměr je situován v prostoru určeném pro obdobné využití území. Jeho umístění nebude 
znamenat zásadní vliv na krajinu v oblasti. Lokalita územně navazuje na silnici D8, která je 
významným prvkem v území souvisejícím s dopravním provozem.   
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. 
Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmového území v oblasti přímo navazující na  
D8, v lokalitě určené k řešení podnikatelského prostředí. Krajinný ráz umístění takových  
staveb byl posouzen v rámci přípravy celého území k dané problematice a na základě tohoto 
hodnocení bylo umožněno územním plánem využití předmětného území pro průmyslovou 
zónu.  
 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací 
záměru v území jsou uvedeny v oznámení.  
Posouzení vlivu stavby nového Logistického parku a jeho provozu včetně dopravního 
napojení a dopravního provozu na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z časového hlediska 
s rozlišením období vlastní výstavby a následně období provozu.  
Hodnocení zdravotního rizika je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  
charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé 
nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného 
ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů a vlivu na sociální vztahy a psychickou 
pohodu. 
Pro vnější okolí Logistického parku nebude jeho provoz zdrojem zdravotních rizik. 
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou emitovány škodliviny  při provádění manipulace se zeminami 
v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tento jev bude vázán pouze na dobu 
realizace, mimo ucelenou zástavbu.  
V době provozu Logistického parku budou emitovány do volného ovzduší škodliviny 
z provozu především dopravních prostředků. Emitovány budou zejména NOx, jejich 
posouzení bylo provedeno rozptylovou studií. Tato zhodnotila vliv provozu nově 
navrhovaného výrobního areálu. 
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že tento provoz nebude znamenat pro okolní prostředí 
nadměrnou zátěž. Při provozu budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany 
ovzduší.  
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Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí nebude provozem areálu docházet k překračování imisních limitů. 
Pro realizaci stavby budou voleny nejlepší dostupné technologie za ekonomicky, technicky a 
ekologicky přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Hluk z provozu „Logistický park Úžice“ na základě zpracované hlukové studie ukazuje, že 
chráněné objekty ani chráněný venkovní prostor nebudou provozem  ovlivněny nad 
přípustnou úroveň.   
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních 
ohlasů ze strany obyvatel a bude nově ověřena hlukovým posouzením v rámci dalšího stupně 
projektu.  
Zhodnocena byla hluková zátěž, jejímž úkolem bylo posoudit zda přídatné hlukové emise 
vzniklé provozem dopravních systémů po realizaci záměru v zájmovém území mohou 
neúnosně zhoršit stávající situaci. Výsledky hodnocení ukazují, že nárůst hlučnosti ve 
sledovaných referenčních bodech nezpůsobí nadměrnou hlukovou zátěž související 
s provozem logistického parku. Významným prvkem v tomto prostoru je bezprostřední 
dopravní návaznost na silnici D8 bez průjezdnosti obcí. Všechny závěry platí i pro souběžný 
provoz všech připravovaných aktivit v území.  
Doporučeno je v dalším stupni projektu (DÚR) na základě konkrétních hodnot projektu 
hlukovou studii aktualizovat. 
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Způsob 
nakládání s odpady je v souladu s požadavky na nakládání s odpady. 
S odpady zařazené mezi odpady nebezpečné bude nakládáno dle požadavků platné legislativy, 
svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Vliv na pracovní prostředí , parametry mikroklimatu: 
Dle požadovaných parametrů pracovní podmínky objektů Logistického parku budou splňovat 
požadavky české hygienické legislativy. 
V objektech musí být dodržovány parametry mikroklimatu, osvětlení dle platného nařízení 
vlády č. 178/2001, jímž se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a hluku podle nařízení 
vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Mikroklima ve výrobních a skladovacích prostorách, pomocných provozech, hygienických 
zařízeních bude upravováno v letním období filtrací s větráním, v zimním období filtrací, 
větráním a vytápěním.  
Denní osvětlení na pracovištích bude řešeno podle ČSN 36 0035. Umělé osvětlení bude 
dimenzováno dle ČSN 36 0035 podle charakteru práce na příslušném pracovišti.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Vlastní realizace záměru má příznivý vliv v oblasti sociální a ekonomické. Nově postavený  
Logistický park zaměstná celkem 400 zaměstnanců  v I.fázi a dalších 500 zaměstnanců ve 
II.fázi v příznivém pracovním prostředí. Nový závod příznivě ovlivní zaměstnanost okolního 
prostoru a to i v rozšíření nabídky pracovních míst v kategorii méně kvalifikovaných a 
obtížněji zaměstnavatelných pracovníků. V jednotlivých fázích bude zaměstnanost postupně 
narůstat. 
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Sociálně ekonomické dopady provozu včetně realizace nového logistického areálu v daném 
území lze hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí sociálně - 
ekonomický faktor.  
 
Zdravotní  rizika pro obyvatelstvo  
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů a provozu  
Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se 
náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v 
rozmezí 375 - 565 µg.m-3. Průměrná denní koncentrace, ani krátkodobá koncentrace IHk by 
neměla překračovat přípustné hodnoty.  
Nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno rozptylovou 
studií, uvedenou v části H tohoto oznámení. 
Přípustné imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek podle hygienických, zdravotně 
zdůvodněných norem a právních norem rovněž nebudou dosahovány. 
U oxidu siřičitého je zvýšená nemocnost dětí zaznamenávána při  ročních koncentracích 
vyšších než 70  µg.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  µg.m-3 se podílejí na zvýšení 
akutních respiračních onemocnění.  
Přípustné normy dle platné legislativy nebudou dosahovány. 
Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních 
záchvatů ischemické choroby srdeční.  
Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních 
norem nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány. 
 
Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem montážního závodu 
nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí 
části.  
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (dle 
epidemiologické studie - TNO, 1994) 
Tabulka č. 46 

Typ prostředí Projev nebyl pozorován pod hodnotou Nepříznivý zdravotní  
Projev Zatížené hlukem Parametr měřená hodnota Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeq 24h 70 dB(A) Interiér 
 ŽP – plod LAeq 8h méně 85 dB(A) Interiér 
Hypertenze ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 70 dB(A) Exteriér 
ICHS  ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 65 - 70 dB(A) Exteriér 
Nálada násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 
Výkonnost násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro 
stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku. 
 
Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladováno hlukovým posouzením. 
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Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů. 
 
V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit 
krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů 
doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna 
nebude významně dotčena nad únosnou míru. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat stavbu areálu „Logistický park Úžice“ vztažený 
k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše 
uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, velikostí předmětné stavby, jejím situováním, 
včetně způsobu řešení záměru v území a umístění dalších podnikatelských aktivit.  
Objekt bude doplněn výsadbou zeleně zabezpečující estetizaci a hygienizaci území a 
začlenění záměru do okolního prostředí.  Podrobně bude tato záležitost řešena projektem.  

 
 

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací stavby „Logistický park Úžice“není zdrojem 
možných vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření pro dobu přípravy 
 
- Vzhled objektů realizovaných v rámci stavby bude řešen v souladu s požadavky 

regulativů územně  plánovací dokumentace.  
 
- Dopravní řešení stavby bude odpovídat nejvhodnějšímu řešení v souladu s požadavky 

bezpečnosti provozu dle jednotlivých fází.  
 
- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na 

přípravu staveniště a dopravní trasy se zohledněním postupu výstavby dle jednotlivých 
fází.  

 
- Řešeno bude zabezpečení eliminace vlivů na vodní prostředí umístěním odlučovače 

ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, 
zvolen bude typ odlučovače s garantovaným obsahem ropných látek na výstupu dle výše 
uvedených charakteristik. Tyto charakteristiky budou řešeny v rámci jednotlivých fází 
výstavby. Odvodnění obou fází výstavby bude realizováno gravitační kanalizací do poldru 
umístěného poblíž křížení železniční tratě a dálnice na severozápadní straně areálu. 
Z poldru budou dešťové vody vedeny  pod železniční tratí a dále otevřeným příkopem do 
Černavky. 
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- Pro I.fázi výstavby bude vybudován poldr o užitném objemu 700 m3, pro obě fáze 
výstavby o užitném objemu 1 600 m3. 

 
- Vytápění bude řešeno s využitím topného média plyn.  
 
 
Opatření v období výstavby 
 
- Dodržována bude technologická kázeň ze strany dodavatele stavby, organizace výstavby 

bude  řešena tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, bude prováděno 
čištění podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště, čištění povrchu 
vozovky, vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti. 

 
- Při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo přepravních automobilů při 

havárii bude neprodleně kontaminovaná zemina odtěžena a zneškodněna. 
 
- Nakládání se skrytými kulturními zeminami bude probíhat tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocení kulturních zemin. Skryté zeminy (zemědělský půdní fond) budou využity 
dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu (doporučeno je využití pro překryv plochy pro 
ozelenění zájmového území a využití pro zemědělské úpravy v nejbližším okolí). 

 
Opatření pro období provozu: 
 
- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  

limity   kanalizačního řádu. 
 
- Dešťové vody z parkovišť před vypouštěním do kanalizace budou předčištěny (odlučovač 

ropných látek). 
 
- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na provoz 

logistického parku.  
 
- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zák.č. 188/2004 Sb).  
 
- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
- Zpracován bude Provozní řád odlučovačů ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou 

kontrolu a údržbu odlučovače.   
 
- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být 

významným zdrojem hluku pro životní prostředí.  
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení byly řešeny na základě záměru o realizaci stavby 
„Logistický park Úžice“ se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.  Projekt bude 
podrobně řešit konečnou dispozici v rámci nového logistického centra s ověřením 
předpokládaných impaktů.  
Údaje o dostavbě byly odvozeny z podnikatelského záměru společnosti připravující stavbu  
„Logistický park Úžice“. 
 
6. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování oznámení 
uvedl ve výše zpracovaném oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené 
stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení  upraveny. 

 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen z geografického hlediska 
variantně. Uvedena byla možnost posouzení varianty nulové a varianty předkládané 
oznamovatelem. Vzhledem k přípustnosti řešení záměru navrhovaným způsobem v dané 
zóně, návaznosti na D8 a obdobné stavby v navazujících lokalitách, které z hlediska rázu 
doplní nově tvořené využití území byl záměr řešen geograficky invariantně. Tato skutečnost 
vyplývá i z územně plánovací dokumentace, která vymezuje území pro uvedenou činnost.   
S ohledem na dostupnost vhodného umístění připravovaného záměru stavby „Logistický park 
Úžice“, dispoziční řešení území, návaznost přístupových komunikací a inženýrských sítí je 
záměr předkládán v jedné geografické variantě.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem, kterou je možné označit za variantu ekologicky přijatelnou.  
 
Varianta předkládaná oznamovatel má z hlediska přímého řešení stavby (varianty umístění hal 
- UH) dvě podvarianty: 
Hodnocena byla podvarianta č.1/UH a podvarianta č.2/UH. Obě varianty se liší v umístění 
jednotlivých hal s ohledem na stávající lesní porost v území. Varianta č.1/UH minimalizuje 
požadavek na zábor pozemků a systém umístění hal, ale předpokládá zábor lesního pozemku. 
Dle varianty č.2/UH jsou haly řešené ve II.fázi stavby posunuty ve směru k hranici k.ú. Úžice 
– k.ú. Kozomín a lesní porost na p.č.63 k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou zůstane zachován. 
Doporučena je varianta č.2/UH. 
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že představuje v daném případě variantu ekologicky 
nejpřijatelnější navrhovaná varianta č.2UH, zatímco variantu č.1/UK je možno považovat za 
méně vyhovující, zejména z důvodů přírodovědných a zachování lesního porostu na pozemku 
p.č.63, který je zároveň VKP č. 155.  
 
 
Z hlediska odtoku srážkových vod byly zvažovány dvě možnosti odvedení srážkových vod - 
varianta č.1 zahrnující odvodnění 1. fáze výstavby do Postřižínského potoka a 2. fáze 
výstavby do Černavky a varianta č.2 s napojením celého areálu přímo do Černavky před 
dálnicí. Varianta č. 1. by znamenala zásah do značné části zatrubnění potoka, náročné 
zkapacitnění propustku pod železniční tratí a v koncové části úpravy napojení do Černavky. 
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Z tohoto pohledu se jeví tato varianta jako méně výhodná a zpracovatel posouzení odvedení 
srážkových vod  a kapacity  Postřižínského potoka doporučuje realizovat variantu č. 2. 
s napojením celého areálu přímo do Černavky před dálnicí. 
 
Při výběru mezi variantou nulovou a aktivní – předkládanou oznamovatelem je nutné 
zhodnotit skutečnost, že dle územně plánovací dokumentace obce Úžice počítá s předmětným 
záměrem v území, jde o aktivitu, která je v souladu se záměry využití předmětného území. 
V navazujícím prostoru jsou obdobné stavby řešeny a připravovány. Za předpokladu 
ekologické přijatelnosti záměru v předmětném území je předložená varianta – záměr investora 
– příznivou a vhodnou variantou řešení předmětného záměru v území. 
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 
 
Situace – nový stav, měřítko 1 : 10 000   
 
Přehledná situace umístění stavby „Logistický park Úžice“  

  Dle Fabionn, s.r.o., 11/2005  
  
Jiná dokumentace: 

 
Rozptylová studie „Logistický park Úžice“ č. E/1487/2005,  
TESO Ostrava spol.s r.o., 11/2005 
 

Hluková studie „Logistický park Úžice“, Ing. Paciorková, 11/2005  

 
  Logistický park Úžice – dopravně inženýrské podklady – EIA, ETC, s.r.o.,  

11/2005 – přílohy 
 
Posouzení odvedení srážkových vod – tabulková část. Fabionn, s.r.o., 11/2005 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je vybudování logistického parku  určeného pro příjem, skladování a 
redistribuci potravinářského a nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě na území České 
republiky. Zájmové území navržené pro realizaci výstavby Logistického parku je situováno 
západně od obce Úžice, východně je ohraničeno dálnicí D8 a severně železniční tratí. 
Jihozápadně ve vzdálenosti cca 500-600 m je vedena silnice II/608. Lokalita je v současnosti 
zemědělsky využívanou plochou. V severním a západním kvadrantu v blízkosti sjezdu 
z dálnice D8 se na 9.km na katastrech obcí Úžice a Kozomín připravují (spolupr. s Krajským 
úřadem Středočeského kraje) investiční zóny pro skladování a lehkou výrobu či obchodně 
výrobní kapacity. Logistický park bude umístěn v západním kvadrantu této křižovatky na 
katastru obce Úžice a bude jednou ze součástí zamýšlené investiční zóny (označena jako 
plocha B). Je v těsném sousedství s připravovanou investiční akcí obdobného charakteru 
firmy National technological park, s.r.o. (Africa Israel Investment) na katastru obce Kozomín 
(součást investiční zóny – plocha A).  
Logistický Park bude budován na plochách, které jsou zahrnuty do schváleného územního 
plánu obce Úžice, resp. do projednávané změny územního plánu.   
 
Záměr je navržen ve dvou fázích výstavby. V I.fázi bude vybudována jedna hala o skladovací 
ploše 51 000 m2, ve druhé fázi budou dostavěny dvě menší haly o celkové skladovací ploše 
73 000 m2.  
Nedílnou součástí záměru investora bude vybudování odpovídajících parkovacích ploch o 
celkovém počtu 207 parkovacích míst pro nákladní vozidla a 415 pro osobní vozidla a pro 
návštěvníky 212 parkovacích vozidel. 
Touto kapacitou překračuje záměr 10 000 m2 upravené plochy a patří mezi záměry vyžadující 
zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 
(kategorie II, odstavec 4.2). 
Logistické centrum bude zajišťovat v navrhovaných halách provoz naprosto autonomní, každá 
hala je navržena  tak, aby ji bylo možno dle požadavku pronajímatele upravit. Navrženy jsou 
suché sklady se sociálním zázemím a administrativou, parkoviště pro nákladní vozy se 
zázemím pro řidiče a parkoviště osobních vozidel pro zaměstnance. Řešeno je spriglerové 
hospodářství, vodní hospodářství a energocentrum.  
Významným elementem investičního záměru bude dopravní napojení na komunikační síť 
bezprostředně navazující  na dálnici D8, spojující Prahu s Teplicemi, Ústím nad Labem a 
výhledově na dálniční síť Německa. Významným prvkem je dobudování severní části 
vnějšího okruhu Prahy znamenající přímé napojení na dálniční síť České republiky – D5, D1 
a D10. Logistické centrum bude napojeno přímo na novou okružní křižovatku na komunikaci  
II/608. Její čtvrté rameno  bude sloužit  jako přímý  vjezd do dvou na sebe navazujících zón.  
Logistický park Úžice sousedí s připravovanými dalšími aktivitami v nejbližším území: 
Distribuční centrum D8 – Kozomín – investor National technological park (připravován), 
Distribuční centrum Tesco (v současnosti realizována výstavba).  
Záměr Logistického parku Úžice bude napojen na silnici II/608 a silnici III/0081 a dále na 
dálnici D8. Pro dopravní charakteristiky předmětného území byla zpracována dopravní studie 
firmou ETC, s.r.o. jako dopravně inženýrské podklady pro zpracování posouzení dle zák.č. 
100/2001 Sb.  
Do dopravní zátěže ve sledovaném území  je ve výhledu zahrnuta dopravní zátěž D8, II/608, 
III/0081 se zahrnutím Distribučního centra Tesco, Distribučního centra D8 – Kozomín a obou 
fází výstavby Logistického areálu Úžice. 
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S ohledem na dostupnost vhodného umístění připravovaného záměru stavby „Logistický park 
Úžice“, dispoziční řešení území, návaznost přístupových komunikací a inženýrských sítí je 
záměr předkládán v jedné geografické variantě.  
Z hlediska přímého řešení stavby (varianty umístění hal - UH) byly zvažovány dvě varianty: 
varianta č.1/UH a varianta č.2/UH. Obě varianty se liší v umístění jednotlivých hal s ohledem 
na stávající lesní porost v území.  
Varianta č.1/UH minimalizuje požadavek na zábor pozemků a systém umístění hal, ale 
předpokládá zábor lesního pozemku. 
Dle varianty č.2/UH jsou haly řešené ve II.fázi stavby posunuty ve směru k hranici k.ú. Úžice 
– k.ú. Kozomín a lesní porost na p.č.63 k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou zůstane zachován. 
 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu Logistického parku Úžice. 
Developerská organizace DEVEPLAN a.s. připravuje výstavbu logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
s montáží z dovezených komponentů, realizován bude retailový prodej (cash & carry).   
Vlastní řešení zahrnuje stavbu tří hal o skladovací ploše 124 000 m2, dopravní napojení 
areálu, vnitřní dopravní systém a vybudování parkovacích ploch pro 207 nákladních vozidel a 
415 parkovacích míst pro osobní vozidla a 212 parkovacích vozidel pro návštěvníky.    
 
Předpokládané napojení na inženýrské sítě 
Přívod pitné vody bude zabezpečen napojením na stávající vodovodní řad DN 200 vedený 
podél silnice II/608. 
Dešťové odpadní vody budou  přes retenční nádrž, event. decentralizované nádrže či retenční 
potrubí  svedené do potoka Černávka (I. i  II.fáze). 
Splaškové odpadní vody budou areálovým rozvodem svedeny přes čerpací stanici výtlakem 
napojeným na  ČOV v obci Úžice. 
Elektrická energie bude zabezpečena posílením nadzemního vedení 22 kV a svedením do 
trafostanic v areálu.  
Napojení přívodu zemního plynu bude řešeno podzemní přípojkou z rozvodu ZČP v obci 
Úžice. 
Slaboproud - telefonické napojení - bude řešeno kabelovou přípojkou z nové telefonní 
ústředny v obci Úžice.     
Podrobné řešení napojení jednotlivých sítí bude řešeno projektem.  
Při přípravě realizace Logistického parku Úžice je řešeno dostatečné napojení na uvedená 
média i ve výhledu  pro zabezpečení sítí pro obě fáze.  
 
Vlastní stavba 
Objekty skladů a administrativy zahrnují tři jednopodlažní budovy s vestavky pro 
administrativní a sociální vybavení a přístavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a 
expedice zboží.  
Vzhledem ke konfiguraci terénu budou úrovně hal obou fází výstavby vzájemně posunuty. 
Úroveň komunikací 1.fáze bude 195,80 m.n.m, ve 2.fázi na úrovni 193,10 m.n.m. Vzájemný 
výškový posun 2,7 m bude vyrovnán sjízdnou komunikací vybudovanou v rámci 2.fáze 
výstavby.   

V hlavní skladovacích halách se bude skladovat zboží v paletizačních regálech a v  regálovém 
systému. Veškerá příjmová a expediční místa budou mít vyrovnávací můstek a  „šálu “, která  
při zacouvání návěsu uzavře venkovní prostor od haly a návěsu. Palety se budou pomocí 
vysokozdvižných vozíků (dle digitálního systému) zaskladňovat do paletizačních regálů. 
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Dopravní napojení bude řešeno okružní křižovatkou a příjezdovou komunikací. Jedná se o 
hlavní příjezdovou křižovatku vybudovanou rekonstrukcí stávající stykové křižovatky tvaru T 
na silnici II/608. Vybudováním této křižovatky bude vybudováno čtvrté rameno a bude tak 
umožněn příjezd do logistického parku. Okružní křižovatka bude vnějšího průměru 32 m. 
Konstrukce křižovatky bude stejná jako v původní komunikaci, podkladní vrstvy cca 60 cm 
s povrchem asfaltobeton.  
Uvnitř areálu budou řešeny komunikace, zpevněné manipulační plochy a parkoviště pro 
nákladní a pro osobní automobily. Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště pro 
nákl.automobily budou tvořeny konstrukcí pro těžkou nákladní dopravu (tl. podkladních 
vrstev cca 60 cm, povrch betonový nebo asfaltobetonový). Konstrukce zaměstnaneckého 
parkoviště bude ze zámkové dlažby. Veškeré parkoviště budou vybaveny vyhrazenými 
stáními pro imobilní občany, stojany pro motocykly, stojany pro kola apod.      
Zpracována byla Rozptylová studie a Hluková studie pro posouzení dopadu vlivů 
předmětného záměru na okolní prostředí.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „ Logistický park Úžice“ je 
ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: listopad 2005 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
FABIONN, s.r.o. Jirsíkova 2, 186 00 Praha 8  
TESO spol. s r.o.,Ostrava (Rozptylová studie, 10/2005) 
ETC, s.r.o. (Dopravně-inženýrské podklady, 11/2005) 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 
Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 
 
Situace – nový stav, měřítko 1 : 10 000   

 
Přehledná situace umístění stavby „Logistický park Úžice“  
Dle Fabionn, s.r.o., 11/2005  
  
Rozptylová studie „Logistický park Úžice“ č. E/1487/2005,  
TESO Ostrava spol.s r.o., 11/2005 

 

Hluková studie „Logistický park Úžice“ 

Ing. Paciorková, 11/2005  

 
Logistický park Úžice – dopravně inženýrské podklady – EIA, ETC, s.r.o.,  
11/2005 – přílohy 

 
Posouzení odvedení srážkových vod – tabulková část. Fabionn, s.r.o., 11/2005 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79

 

 
 
 
 
 



 80

 

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o. 
 

 

ROZPTYLOVÁ STUDIE 
č. E/1487/2005 

 
Logistický park Úžice 

 
 

Zadavatel: Ing. Jarmila Paciorková  
 Selská 43 
 736 01 Havířov 

Vypracoval: Ing. Milan Číhala    

 
Schválil: Ing. Libor Obal 

 
Zhotovitel: Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 
 Janáčkova 1020/7 
 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 tel: +420 596 124 897, fax: +420 596 113 139 
 e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-ostrava.cz 
 www.teso.cz    

 
Autorizace: MŽP, č.j. 2164/740/03 ze dne 19.6.2003 

 

  
počet výtisků:  1 x zadavatel    číslo zakázky: E/1487/2005 

 1 x archiv zpracovatele    

počet stran : 93 

počet příloh: 7     výtisk číslo : 

datum vydání : 25.11.2005 



 81

Obsah: 

1. ÚVOD.................................................................................................................................................................. 81 

2. VSTUPNÍ ÚDAJE.............................................................................................................................................. 82 
2.1. EMISNÍ PARAMETRY ZDROJŮ – DOPRAVA ..............................................................................30 
2.2. EMISNÍ PARAMETRY ZDROJŮ – STACIONÁRNÍ ZDROJE...........................................................84 
2.3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY ...............................................................................................85 
2.4. LOKALIZACE AREÁLU ............................................................................................................86 
2.5. IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY ....................................................................................86 

3. METODIKA VÝPO ČTU .................................................................................................................................. 87 
3.1. METODA, TYP MODELU .........................................................................................................87 
3.2. TŘÍDY STABILITNÍHO ZVRSTVENÍ ...........................................................................................87 
3.3. REFERENČNÍ BODY ................................................................................................................87 
3.4. ZPŮSOB VÝPOČTU .................................................................................................................88 
3.5. IMISNÍ LIMITY ........................................................................................................................33 

4. VÝSTUPNÍ ÚDAJE........................................................................................................................................... 88 
4.1. VYPOČTENÉ HODNOTY DOPLŇKOVÉ IMISNÍ ZÁTĚŽE REFERENČNÍCH BODŮ............................88 
4.2. NEJVYŠŠÍ VYPOČTENÉ HODNOTY...........................................................................................89 
4.3. VYPOČTENÉ HODNOTY VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH BODECH..........................................36 
4.4. GRAFICKÁ INTERPRETACE S IZOLINIEMI KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK. ..................38 

5. HODNOCENÍ .................................................................................................................................................... 38 
5.1. IMISE NO2 .............................................................................................................................39 
5.2. IMISE PM10............................................................................................................................39 
5.3. IMISE CO...............................................................................................................................39 
5.4. IMISE BENZENU.....................................................................................................................40 

6. ZÁVĚR................................................................................................................................................................ 92 

 
 

Úvod  
Úkolem této studie je zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Úžicích (okres Mělník, Středočeský kraj) po 
výstavbě Logistického Parku, kterou připravuje developerská organizace DEVEPLAN, a.s. Rozptylová studie je 
vypracována jako součást Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí . 
Logistický Park bude sloužit pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno  s možností lehké výroby, resp. montáže 
z dovezených komponent. 
Distribuční centrum bude situováno na pozemcích přímo sousedících s dálnicí D8 (západně od dálnice) 
v blízkosti sjezdu z dálnice na 9. km (EXIT 9) směrem na Kralupy nad Vltavou, Odolenou Vodu a Úžice. 
Logistický Park se skládá ze tří halových objektů. Jedná se v zásadě o suché sklady s administrativou a sociálním 
zázemím zaměstnanců, hlavní vrátnicí s odbavením a doprovodným zařízením. Dále jsou navržena parkoviště 
pro nákladní vozy se zázemím pro řidiče a parkoviště osobních vozů pro zaměstnance. Celý areál je propojen 
komunikačními plochami 
Parkování uvnitř areálu bude mít cílovou kapacitu 207 stání pro nákladní auta a 415 stání pro osobní vozidla, 
212 stání pro návštěvníky. 
Vytápění skladových hal je navrženo pomocí přímotopných sálavých pásů osazených pod stropem skladové 
haly. Administrativní části budou vytápěny decentralizovanými plynovými kotelnami. 
Výstavba areálu je předpokládána etapově – v I. fázi bude vybudována jedna hala, obě menší budou dostavěny 
ve druhé fázi, jejíž stavba by měla následovat s ročním zpožděním. 
Vzhledem k použitým zdrojům – liniové zdroje a spalovací zařízení na zemní plyn - byl výpočet proveden pro 
NO2 , CO, suspendované částice frakce PM10 a benzen. 
Emise ostatních látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním limitům těchto látek je výpočet 
bezúčelný, případně není stanoven imisní limit. 
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Rozptylová studie je vypočtena pro stav po uvedení výrobního areálu do provozu. Do studie byla mimo 
uvedených zdrojů zahrnuta i doprava na dálnici D8. 

Vstupní údaje  
Emisní parametry zdroj ů – doprava 

Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na silnici D8, navýšená o očekávanou dopravu související 
s provozem posuzovaného areálu. 
Provozovatel předpokládá následující počty parkovacích míst a intenzitu dopravy: 
Parametr 1. fáze 2. fáze 
Sklad č. DC 1 DC 2 DC 3 

Celkem 

nákladní 86 65 56 207 Počet parkovacích 
míst pro vozidla osobní 178 137 100 415 
 
 
Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb automobilů: 
 
Úseky dopravy zahrnuté do výpočtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intenzita dopravy 
(úseky 1 až 15) byla 
převzata 
z podkladů 
„Logistický park 
Úžice I. a II. – 
dopravně-
inženýrské 
podklady - EIA“ , 
který 
zpracovala 
společnost ETC, 
s.r.o. v říjnu 2005. 
Jedná se o 
intenzitu dopravy 
po dokončení II. etapy 
výstavby. 
V následující tabulce je uvedena intenzita dopravy ve špičkové hodině, použitá ve výpočtu rozptylové studie: 
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Intenzita dopravy – špičková hodina  

Úsek 
Výpočtová rychlost 
[km/hod] Osobní vozidla Nákladní vozidla 

Těžká nákladní 
vozidla 

1 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

175 18 12 

2 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

527 45 76 

3 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

320 12 39 

4 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

31 3 9 

5 
130 (OA+ LNA) 
 90 (TNA) 

1792 82 301 

6 
130 (OA+ LNA) 
 90 (TNA) 

1337 62 244 

7 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

68 2 10 

8 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

323 37 72 

9 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

719 40 68 

10 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

735 50 95 

11 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

247 34 47 

12 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

1026 110 99 

13 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

320 61 19 

14 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

795 111 73 

15 
90 (OA+ LNA) 
80 (TNA) 

146 0 34 

16 40 146 0 34 

17 20 46 0 14 

18 40 100 0 20 

19 20 70 0 10 

20 20 30 0 10 

P1 5 0 0 7 

P2 5 0 0 7 

P3 5 0 0 7 

P4 5 0 0 10 

PO 5 250 0 0 
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Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu emisních faktorů 
motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2007, emisní kategorie vozidel byly odhadnuty na základě 
složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a 
daného emisního faktoru z výstupu programu MEFA. 

U osobních vozidel je předpokládán podíl naftových motorů ve výši 20 %. 

 

Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 

Konvenční EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 
10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 

 

Použité emisní faktory vozidel  [g/km] 

Osobní automobily 
Lehké nákladní 

automobily 
Látka 

5 
km/hod 

20 
km/hod 

40 
km/hod 

90 
km/hod 

130 
km/hod 

80 
km/hod 

130 
km/hod 

NOx  0,9340 0,8517 0,8032 0,9624 1,4299 2,0102 2,9277 

CO 3,9621 1,4071 0,8572 0,6312 1,0951 0,8019 2,3385 

PM10 0,0607 0,0223 0,0192 0,0193 0,0348 0,1882 0,4131 

Benzen 0,0891 0,0383 0,0229 0,0150 0,0205 0,0033 0,0068 

 

Těžké nákladní automobily 
Látka 

5 
km/hod 

20 km/hod 40 km/hod 80 km/hod 90 km/hod 

NOx  88,65 20,9780 15,63 13,2401 14,7080 
CO 24,99 12,0550 4,563 5,7820 5,8910 
PM10 2,899 1,5566 0,4803 0,6894 0,6824 
Benzen 0,1489 0,0630 0,0244 0,0226 0,0204 

 

Emisní parametry zdroj ů – stacionární zdroje 
Do výpočtu byly též zahrnuty emise stacionárních zdrojů znečišťování v plánovaných objektech – spalovacích 
zařízení na zemní plyn. Jelikož dosud nejsou stanoveny technické parametry jednotlivých zařízení, jsou tato 
zařízení ve výpočtu modelu souhrnně zahrnuta jako plošné zdroje znečišťování. 
Vytápění objektu vrátnice není do výpočtu zahrnut, protože spotřeba plynu je zanedbatelná (2,1 m3/hod). 
Emisní parametry jsou stanoveny podle předpokládané maximální hodinové a roční spotřeby zemního plynu. 
Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení 
vlády č.352/2002 Sb.  
Teplota a množství spalin byly stanoveny odborným odhadem. 
Emisní parametry spalovacích zařízení:   

Fáze 2. 
Parametr 

Fáze 1 
Objekt skladu a 
administrativy Objekt skladu a 

administrativy 1 
Objekt skladu a 
administrativy 2 

Spotřeba zemního plynu 230 m3/hod  
460 000 m3/rok 

120 m3/hod  
240 000 m3/rok 

210 m3/hod  
420 000 m3/rok 

Využití ro čního výkonu  0,228 0,228 0,28 
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Použité emisní faktory NOx: 1,92 g/m3zp  
 CO:  0,32 g/m3zp 

Hmotnostní tok emisí  NOx:  441,6 g/hod  
 CO:  73,6  g/hod 

NOx:  230,4 g/hod  
 CO:  38,4 g/hod 

NOx:  403,2 g/hod  
 CO:  67,2  g/hod 

Teplota spalin  ~ 120 ºC  ~ 120 ºC  ~ 120 ºC 
Množství vlhkých spalin   ~ 2 820 m3/hod  ~ 1 470 m3/hod ~ 2 580 m3/hod 

 

Charakteristika lokality 
Lokalita, jejíž zátěž je posuzovaná v této studii, se nachází západně od obce Úžice, přibližně 3 km 

východně od Kralup nad Vltavou. Krajina je v místě zvlněná. Nadmořská výška posuzované oblasti se pohybuje 
od 184 m do 222 m. Nadmořská výška areálu je cca 195 m. 

Stabilitní větrná růžice 
Obrázek 0-1 - Grafické znázorn ění větrné r ůžice 

 
Tabulka hodnot v ětrné r ůžice 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,56 0,9 1 0,45 0,24 0,43 0,67 0,35 7,66 12,26 
II.t ř. 1,7 1,4 1,77 2,4 1,1 0,82 1,49 2,05 1,51 5,21 17,75 
II.t ř. 5 0,03 0,06 0,11 0,04 0,04 0,09 0,1 0,07 0 0,54 
III.t ř. 1,7 1,11 1,49 2,02 1,11 0,83 1,83 3,02 1,74 2,12 15,27 
III.t ř. 5 1,21 1,21 3,1 1,32 0,71 2,44 3,5 1,75 0 15,24 
III.t ř. 11 0,02 0 0,03 0 0 0,04 0,06 0,04 0 0,19 
IV.t ř. 1,7 0,44 0,61 1,03 0,47 0,39 0,91 1,26 0,55 1,94 7,6 
IV.t ř. 5 1,28 0,73 1,69 0,78 0,39 3,55 6,17 2,43 0 17,02 
IV.t ř. 11 0,28 0 0,3 0,1 0 0,76 2,04 0,76 0 4,24 
V.tř. 1,7 0,4 0,73 0,81 0,38 0,41 0,94 1,2 0,45 1,09 6,41 
V.tř. 5 0,27 0,5 0,51 0,27 0,16 0,51 0,92 0,34 0 3,48 
Sum (Graf) 7 8 13 6,02 3,99 12,99 20,99 9,99 18,02 100/100 

 
Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - útvar ochrany 
čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.  
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Lokalizace areálu 
Logistický park bude umístěn v investiční zóně severozápadně od sjezdu z dálnice 

(EXIT 9), na katastru obce Úžice. Dopravně je lokalita napojena na dálnici D8, vlastní 
areál bude napojen přímo vytvořením nové kruhové křižovatky na komunikaci II/608 

 Umístění v lokalitě je znázorněno na obrázku.  
 Obrázek 0-2: Umíst ění logistického parku - situace 

Logistický park

 
 Obrázek 0-3: Detail areálu 

I. etapa

II. etapa

 
Imisní charakteristika lokality 

Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou na dálnici D8 a přenosem imisí z velkých a zvláště 
velkých zdrojů znečišťování v Kralupech nad Vltavou.   
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Imisní situace není v místě sledována, nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna ve vzdálenosti 10 km ve 
Veltrusech, tato stanice ovšem nevypovídá o imisní situaci v místě záměru. Vzhledem k poloze v blízkosti 
dálnice D8 očekáváme zvýšené koncentrace NO2  a PM10  (zejména v důsledku provozu těžkých nákladních 
vozidel), v obci Úžice však nepředpokládáme překračování limitních imisních koncentrací znečišťujících látek. 
Obec Úžice (resp. obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou) je uvedena ve Věstníku MŽP č. 
12/2004 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), je zde na 16,7 % území překračován imisní limit 24 
hodinových koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 . 

Metodika výpo čtu  
Metoda, typ modelu 

Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97, 
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem 
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena 
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. 
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského 
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 

Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních charakteristik znečištění 
ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru 

• roční průměrné koncentrace 
• denní průměrné koncentrace 
• klouzavý osmihodinový průměr 
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 

Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů znečištění ovzduší na 
okolí. 

Třídy stabilitního zvrstvení 
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách zahrnuje tři třídy 
stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní. 
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo 
téměř žádný, znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace 
při zemi jsou nízké a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou 
v této třídě počítány absolutní maxima koncentrací. Pro prach toto tvrzení platí i v rovině 
v důsledku pádové rychlosti částic. 
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují ale jsou stále nepříznivé. 
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje 
nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině. 
V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku intenzivních 
vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké 
koncentrace. 

Referenční body 
Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin v lokalitě bylo zvoleno celkem 2091 referenčních 
bodů v síti 2500 x 2000 m s krokem 50 m, ve kterých byl proveden výpočet doplňkové imisní zátěže. Síť 
referenčních bodů je volena tak, aby pokrývala oblast nejvyššího předpokládaného ovlivnění imisní situace 
v posuzované lokalitě. Výškopis terénu dotčené lokality byl stanoven z map o měřítku 1:10 000. 



 88

Způsob výpo čtu  
Charakteristika veličin nutných pro výpočet matematického modelu rozptylu 

škodlivin v atmosféře byla zjištěna výpočtem. Emise stacionárních zdrojů, liniových zdrojů 
a intenzita dopravy jsou uvedeny v bodě 2. Vstupní údaje. 

Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy ostatních zdrojů mimo výše uvedené zdroje. 
Provoz spalovacích zdrojů je předpokládán na maximální výkon, doba provozu 8 

hodin denně. 
Do výpočtu je zahrnut současný provoz zdrojů v logistickém areálu, používání 

liniových zdrojů vně a uvnitř areálu (parkoviště pro osobní a nákladní vozidla, pohyb 
vozidel po komunikacích), doprava na silnici II/608 a doprava na dálnici D8 a jejích 
přivaděčích. 

Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky 
znečištění ovzduší pro každý referenční bod: 

7. Maximální hodinové koncentrace NO2   
8. Průměrné roční koncentrace NO2   
9. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO 
10. Průměrné denní koncentrace PM10  
11. Průměrné roční koncentrace PM10  
12. Průměrné roční koncentrace benzenu 

Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity. 
Imisní limity 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 

imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Vzhledem 
k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. V následující tabulce jsou uvedeny 
imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie: 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 

Látka Aritmetický pr ůměr / 1 h Aritmetický pr ůměr / 24 h Aritmetický pr ůměr / 
kalendářní rok 

PM10      nestanoven 
50 µg.m-3 

(nesmí být překročena více 
než 35krát za kalendářní rok) 

40 µg.m-3 

NO2 
200 µg.m-3 

(nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok) 

nestanoven 40 µg.m-3 

Benzen nestanoven nestanoven 5 µg.m-3 
 
Meze tolerance [µµµµg.m-3 ]: 

Látka Platné pro 
průměr 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 h 50  40  30  20  10  
NO2 Kal. rok 10  8  6  4  2  

Benzen Kal. rok 3,125 2,5 1,875 1,25 0,625 
 
Imisní limity  CO – ochrana zdraví lidí 

Látka Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
CO 10 000 µg.m-3 

 
 

Výstupní údaje  
Vypočtené hodnoty dopl ňkové imisní zát ěže referen čních bod ů 

Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže referenčních bodů 
v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují: 
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• název referenčního bodu 
• hodnotu maximální hodinové koncentrace (NO2 ) 
• maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací (CO) 
• hodnotu průměrné denní koncentrace ( PM10) 
• hodnotu průměrné roční koncentrace (NO2 , PM10, benzen) 

Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami nejsou pro rozsáhlost uvedeny v této studii a jsou k dispozici u 
zpracovatele studie. 
 

Nejvyšší vypo čtené hodnoty  
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot doplňkové imisní zátěže 
posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním limitem (bez meze tolerance).  
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo u dálnice D8 (viz. grafické přílohy). 
 

NO2 [ µµµµg/m3 ] 
Maximální hodinová koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 
99,18 200  3,52 40  

PM10 [ µµµµg/m3 ] 
Průměrná denní koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 
40,77 50 19,97 40  

 

Benzen [ µµµµg/m3 ] CO [ µµµµg/m3 ] 

Průměrná roční koncentrace Maximální denní osmihodinový 
klouzavý průměr 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 

0,195 5 297,9 10 000 
 

Vypočtené hodnoty ve vybraných referen čních bodech 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných referenčních bodech, a to 
u nejbližších obytných objektů v obci Úžice a obci Kozomín a na hranici logistického areálu. Umístění 
referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku: 

Obrázek 0-1: Vybrané profily  
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Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech: 

Maximální hodinové 
koncentrace [µµµµg/m3] 

Maximální denní koncentrace  
[µ[µ[µ[µg/m3] Číslo profilu 

NO2 PM10 CO* 

1 15,8 4,51 37,5 

2 15,8 4,08 38,6 

3 14,5 4,14 38,8 

4 17,1 5,53 38,0 

5 24,6 5,85 49,5 

6 27,9 6,47 57,0 

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
 

Průměrné roční koncentrace [µµµµg/m3] 
Číslo profilu 

NO2 PM10 Benzen 

1 0,872 3,80 0,0381 

2 0,933 4,04 0,0413 

3 0,953 4,02 0,0426 
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4 0,772 3,15 0,0390 

5 0,636 2,91 0,0261 

6 0,532 2,31 0,0215 

 
Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2, PM10 a benzenu stanoven podíl jednotlivých zdrojů na celkové 
imisní zátěži (podíl na průměrných ročních koncentracích): 
 

Podíl jednotlivých zdrojů na imisní zátěži [%] 

NO2 PM10 Benzen 
Číslo 

profilu  

Doprava D8 
Doprava v 

areálu 
Spalovací 

zdroje 
Doprava D8 

Doprava v 
areálu 

Doprava D8 
Doprava v 

areálu 

1 95,1 1,6 3,3 94,8 5,2 97,7 2,3 

2 95,5 1,7 2,8 94,2 5,8 97,6 2,4 

3 96,6 1,3 2,1 95,6 4,4 98,3 1,7 

4 98,7 0,4 0,9 98,7 1,3 99,6 0,4 

5 85,1 7 7,9 69,4 30,6 84,1 15,9 

6 88,9 5,4 5,7 75,0 25,0 86,8 13,2 

Grafická interpretace s izoliniemi koncentrací zne čišťujících 
látek. 
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou vykresleny 

izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Rozložení izolinií v blízkosti komunikací může být 
ovlivněno velikostí kroku sítě referenčních bodů (50 m), zde může dojít k odchylkám daným způsobem výpočtu 
izolinií. Mapy s vykreslenými izoliniemi jsou přílohou této studie.  

 

Hodnocení  
Provozem Logistického Parku dojde k mírnému zvýšení imisní zátěže, podíl zdrojů v areálu společnosti 
(spalovací zdroje a doprava) však bude na doplňkové imisní zátěži obydlených oblastí maximálně řádově 
procenta. Dominantní vliv na imisní zátěž má dálnice D8, která se i po výstavbě areálu bude podílet na 
doplňkové imisní zátěži více než z 90 %. 
Nejvyšší imisní zátěž z posuzovaných zdrojů je v blízkosti dálnice D8, konkrétně u křížení dálnice s komunikací 
II/608. Imisní zátěž ve vzdálenějším okolí (cca 200 m a dále) je výrazně nižší. Tato situace je zřejmá 
z grafických příloh.  
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou imisní zátěž 
příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam maximálních průměrných 
denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené 
hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž 
lokality z daných zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
 

Imise NO 2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 

99,2 µg/m3. Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín byl 
vypočten nejvyšší příspěvek 15,8 µg/m3 v profilech č. 1 a 2 (západní okraj obce Úžice), tj. 
cca 8 % hodnoty imisního limitu (200 µg/m3). 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných 
zdrojů činí 3,52 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace 
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NO2 v profilu č.3 (jihozápadní okraj obce Úžice), a to 0,953 µg/m3, tj. cca 2,4 % hodnoty 
imisního limitu (40 µg/m3).  

Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava na D8. Na 
hranici obce Úžice je podíl dopravy na dálnici D8 od 95,1 % do 96,6 %, u Kozomína 98,7 
%. Spalovací zdroje v areálu se podílí na imisní zátěži NO2 na hranici obcí od 0,9 % do 
3,3 %. V lokalitách vzdálenějších od této dálnice (západní okraj areálu) roste vliv dopravy 
v areálu a vliv spalovacích zdrojů, v porovnávaných profilech od 5,4 % do 7,9 %.  

Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni cca 20-30 
µg/m3 (odhad, v místě není měřeno),  bude hodinová koncentrace v lokalitě pod 130 
µg/m3, roční koncentrace vzroste pouze nepatrně. 

Provozem areálu tedy neočekáváme překročení imisních limitů pro hodinové 
koncentrace NO2 (limit 200 µµµµg/m3)  ani pro roční koncentrace (40 µµµµg/m3). 

Imise PM 10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 40,77 

µg/m3 (na dálnici D8). Ve vybraných profilech v blízkosti zástavby obcí Úžice a Kozomín 
byl vypočten nejvyšší příspěvek 5,53 µg/m3 v profilu č. 4 (Kozomín), tj. cca 11 % hodnoty 
imisního limitu (50 µg/m3).  

Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 19,97 
µg/m3, tj. přibližně  50 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Tato hodnota však byla 
vypočtena přímo na dálnici D8, mimo těleso dálnice jsou koncentrace do 10 µg/m3. Ve 
vybraných profilech v obydlených oblastech je nejvyšší vypočtená hodnota  průměrné 
roční koncentrace v profilu č. 2 (západní okraj obce Úžice), a to 4,04 µg/m3.  

Na nejvyšších koncentracích PM10  má v porovnávaných profilech hlavní podíl 
doprava na dálnici D8 (až 98,7 %). Vliv dopravy v Logistickém Parku je nejvyšší na kraji 
areálu v profilu č. 5 (30,6 %), na  hranicích obcí je tento podíl od 1,3 do 5,8 %, tj. od 
řádově setin µg/m3 do cca 0,2 µg/m3 PM10  . 

Vlivem provozu areálu neočekáváme překračování imisních limitů PM10 pro 
denní koncentrace (limit 50 µµµµg/m3) ani pro roční koncentrace (limit 40 µµµµg/m3). 

Imise CO 
U CO jsou maximální vypočtené hodnoty 297,9 µg/m3  (při imisním limitu 10 000 

µg/m3), maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl u obytné zástavby vypočten 
v profilu č. 3 (38,8 µg/m3 - cca 0,4 % hodnoty limitu).  

Při uvažovaném imisním pozadí 2 000 µµµµg/m3 (odhad) bude výhledová 
koncentrace v posuzované lokalitě nejvýše 2 300 µµµµg/m3, vlivem dopravy tedy nebude 
překročen imisní limit pro CO (10 000 µµµµg/m3 ). 

Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,195 

µg/m3. Ve vybraných profilech u obytné zástavby bude nejvyšší přípěvek v profilu č.3, a to 
0,0426 µg/m3, tj. 0,9 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3).  

Při uvažovaném imisním pozadí do 2 µµµµg/m3 (není měřeno, stanoveno 
odhadem) bude výsledná roční koncentrace benzenu v posuzované lokalitě nejvýše 
2,1 µµµµg/m3 a nebude tedy  překročen imisní limit pro benzen (5 µµµµg/m3). 

 

Závěr 
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek po 
výstavbě Logistického Parku v Úžicích. 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých zdrojů na výhledové 
doplňkové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí 
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nebude provozem Logistického Parku docházet k překračování imisních limitů a proto doporučujeme 
udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 
 
 

Seznam příloh: 
 
1. Izolinie maximálních hodinových koncentrací NO2   

2. Izolinie průměrných ročních koncentrací NO2   

3. Izolinie maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrů koncentrací CO   

4. Izolinie průměrných denních koncentrací PM10  

5. Izolinie průměrných ročních koncentrací PM10  

6. Izolinie průměrných ročních koncentrací benzenu 

7. Osvědčení o autorizaci 
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1. Základní údaje 

 
Název stavby   LOGISTICKÝ PARK ÚŽICE  
Obec                                    Úžice 
Katastrální území  Úžice 
Kraj    Pardubický 

Investor                             Deveplan, a.s., Příkop 834/8, 602 00 Brno 

 
Projektant   FABIONN, s.r.o.  

Jirsíkova 2, 150 00 Praha 8 
 
Zpracovatel    Ing.Jarmila Paciorková - EPRO 

 
Záměrem investora je vybudování logistického parku  určeného pro příjem, 

skladování a redistribuci potravinářského a nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě 
v České republice. Zájmové území navržené pro realizaci výstavby Logistického parku je 
situováno západně od obce Úžice, východně je ohraničeno dálnicí D8, severně je situována 
železniční trať. Jihozápadně ve vzdálenosti cca 500-600 m je vedena silnice II/608.  

 
Pro uvedenou stavbu „Logistický park Úžice“ je zpracována hluková studie jako 

podklad pro oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní 
prostředí.  

 
 

2. Podklady 
 

Použité předpisy, literatura 
 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

300-11.12.01-34065 z 11.12.2001 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti     

stavebních výrobků – požadavky 
 
 
3. Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  

3.1 Vnitřní prostor 
 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 

občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny 
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hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto 
nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč 
nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  

 
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 

posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi 
nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB 
k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.1 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-10 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání 0 
Operační sály Po dobu používání 0 
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní 
zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní st řediska 

Po dobu používání +10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, 
kavárny, restaurace 

Po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu používání +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
 
3.2 Venkovní prostor 
 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a 
korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 

Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak 

platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.2 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostory staveb 
nemocnic a staveb 
lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostory ostatních 
staveb a chráněné 
ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

 

1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk  
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způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech 
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
a v ochranném pásmu drah. 

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává 
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněných  venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení. 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory:                         Den    LAeq = 50 dB(A) Noc    LAeq = 40 
dB(A) 
Hluk z veřejných komunikací  Den    LAeq = 55 dB(A) Noc    LAeq = 45 dB(A) 
Hluk v okolí hlavních komunikací  Den    LAeq = 60 dB(A)  Noc    LAeq = 50 dB(A) 
 
 
4. Stanovení hlukové zátěže  

 
Teorie výpočtu hladin akustického tlaku hluku ve venkovním a vnitřním prostoru 
 
Výpočet ekvivalentních hladin hluku v chráněném bodě venkovního prostoru lze provést dle 

následujícího vztahu: 
L2,A = LWA(i) + Dc – (Adiv + A atm + A gr + Abar + Amisc) 

 
L2,A  vypočtená hladina akustického tlaku složky hluku v sledovaném bodě chráněného prostoru (dB) 
LWA(i) hladina akustického výkonu i-tého zdroje hluku (dB) 
Dc korekce na směrovost v dB udávající míru odchýlení akustické hladiny hluku ve stanoveném 

směru od hladiny všesměrového zdroje generujícího hldinu akustického výkonu 
Adiv útlum způsobený geometrickou divergencí (dB) 
A atm útlum způsobený  pohlcováním hluku v atmosféře (dB) 
A gr útlum způsobený  povrchem země (dB) 
Abar útlum způsobený bariérou (dB) 
Amisc  útlum způsobený  jinými jevy (dB) 
 
Výpočet hladiny hluku – akustického tlaku ve vzdálenosti r v metrech lze vyjádřit ze vztahu: 

LpA = LWA – 10 * log (Se + 4πr2/Q) 
 
LpA vypočtená hladina hluku ve vzdálenosti r v metrech od zdroje 
LWA hladina akustického výkonu zdroje hluku 
r vzdálenost sledovaného bodu od zdroje hluku 
Q celková hodnota směrového činitele zdroje 
Se Obsah emisní plochy zdroje 
 
Celková ekvivalentní hladina hluku  několika současně působících nekolerovaných zdrojů hluku lze 

vypočítat jako energetický součet ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku jednotlivých příspěvků zdrojů 
hluku. 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu. Ve zvolených 
referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro nový stav vzniklý 
realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft 
Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády 
objektů situovaných v předmětném území. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku 
ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se 
algoritmem výpočtu LAeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-
3272-13.2.9695 z 21.2. 1996. 
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Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací  
Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a 

generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.  
 

Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny v grafickém 
výstupu uvedeném v další části této studie. 
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem na dosah velikosti 
hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
 
 
 
 
 
5. Hluk z provozu dopravních systémů  
 
Doprava 
 
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:  

- nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu) 
- osobní  

 
Základní charakteristiky  

Počet parkovacích míst   
pro nákladní vozidla 207  parkovacích míst  
pro osobní vozidla 415 parkovacích míst 
pro návštěvníky   212 parkovacích míst 

 
Z toho 

I.fáze      
pro nákladní vozidla     86 parkovacích míst  
pro osobní vozidla   178 parkovacích míst 
pro návštěvníky     212 parkovacích míst 

 
II.fáze        

pro nákladní vozidla 121  parkovacích míst  
pro osobní vozidla 237 parkovacích míst 

 
Časově je doprava rozdělena na dopravu: 

- v rámci 1.etapy 
- v rámci 2. etapy 

 
Dopravní napojení je řešeno okružní křižovatkou a příjezdovou komunikací. Jedná se o hlavní 
příjezdovou křižovatku vybudovanou rekonstrukcí stávající stykové křižovatky tvaru T na 
silnici II/608. Vybudováním této křižovatky bude vybudováno čtvrté rameno a umožněn tak 
příjezd do logistického centra. Okružní křižovatka bude vnějšího průměru  40 m. Konstrukce 
křižovatky bude stejná jako v původní komunikaci, podkladní vrstvy cca 60 cm s povrchem 
asfaltobeton.  
 
Uvnitř areálu budou řešeny komunikace, zpevněné manipulační plochy a parkoviště pro 
nákladní automobily a pro osobní automobily. Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště pro 
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nákl.automobily budou tvořeny konstrukcí pro těžkou nákladní dopravu (tl. podkladních 
vrstev cca 60 cm, povrch betonový nebo asfaltobetonový).  
 
Dopravní intenzity byly stanoveny dle dopravního průzkumu provedeného firmou ETC s.r.o. 
v 07/2005 a dopravní studie zpracované pro přípravu stavby Logistický park Úžice (11/2005). 
Dopravní studie vymezuje rozpad zdrojové a cílové dopravy vyvolané připravovanými 
stavbami, Vyčísleny jsou křižovatkové pohyby v křižovatkách silnic II/608 a III/0081, 
dálničním exitu 9 a novém dopravním napojení  Logistického parku Úžice a National 
technological park. 
Rozčlenění dopravních tras a dopravních intenzit použité v hlukové studii je uvedeno 
v následujícím grafickém znázornění a tabulce č.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka intenzity dopravy (počet vozidel za hodinu) 
Tabulka č.3 

Úsek Výpočtová rychlost 
[km/hod] Osobní vozidla Lehká nákladní v. Těžká nákladní v. 
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1 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

175 18 12 

2 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

527 45 76 

3 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

320 12 39 

4 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

31 3 9 

5 
130 OA+ LNA 
 90 TNA 

1792 82 301 

6 
130 OA+ LNA 
 90 TNA 

1337 62 244 

7 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

68 2 10 

8 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

323 37 72 

9 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

719 40 68 

10 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

735 50 95 

11 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

247 34 47 

12 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

1026 110 99 

13 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

320 61 19 

14 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

795 111 73 

15 
90 OA+ LNA 
80 TNA 

146 0 34 

16 40 146 0 34 

17 20 46 0 14 

18 40 100 0 20 

19 20 70 0 10 

20 20 30 0 10 

P1 5 0 0 7 

P2 5 0 0 7 

P3 5 0 0 7 

P4 5 0 0 10 

PO 5 250 0 0 
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6. Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body, jejich situování je zřejmé z 
grafického znázornění. Tyto body (6) jsou zvoleny v chráněném prostoru u nejblíže 
situovaných chráněných objektů (obytných objektů) v obci Úžice.  
 
Zhodnocen je nový stav v území po realizaci předmětného záměru, tj. Logistického parku 
Úžice – I.fáze a II.fáze a současně s provozem National technological park (připravovaná 
navazující stavba.   
 
REFERENČNÍ BODY  
1 – 6   SITUOVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ 
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Zhodnocen je stav hlučnosti v předmětném území po realizaci předmětného záměru, 
předpokladu jejich stacionárních zdrojů a dopravního provozu - osobní vozidla, nákladní 
doprava, parkoviště.   

Pro parkovací plochy je použita plná zátěž (hodinové dopraví intenzity znamenají  
obsazenost parkovišť a dopravy. Stacionární zdroje zahrnují nakládku a vykládku zboží a 
vzduchotechniku: nakládka a vykládka   70-80 dB 

vzduchotechnika   57 dB 1 m od zdroje 
 
7. Výsledky výpočtu 
 
Sledována je hluková zátěž: 
A. Stav před realizací 
B. Stavba 
 B.1 Fáze I 
 B.2 Fáze II 
C. Nový stav: 
   C.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
 C.2 Provoz Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
    C.3 Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz  
                   National technological park (v přípravě) 
    C.4 Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz  
                   National technological park (v přípravě)   
 
Provoz National technological park je použit dle údajů dopravní studie a  údajů uvedených ve 
zveřejněném Oznámení záměru „Distribuční centrum D8 – Kozomín dle zák.č. 100/2001 Sb. 
(oznamovatel 4Aarchitekti, zpracovatel K+K průzkum s r.o., 08/2005). 
Hodnocen je stav – den a noc.  
 
Výsledky výpočtu  
 
A. Stav před realizací 
Tabulka č.4 

A. Stav před realizací Kontrolní bod 
Den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,7 41,8 
2 51,5 42,9 
3 50,8 42,1 
4 48,9 40,8 
5 52,4 44,2 



 

LOGISTICKÝ PARK ÚŽICE                                                                   Oznámení  o posuzování  vlivů na  životní        
                                                                                                                  prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
                                                                                                                 11 /2005             Ing.Jarmila Paciorková 

105 
 

 

6 49,0 40,7 
Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Stavba - B.1 Fáze I, B.2 Fáze II 
Tabulka č.5 

B. Stavba Kontrolní bod 
B.1 Fáze I B.1 Fáze II 

 Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,8 50,8 
2 51,6 51,7 
3 50,8 50,9 
4 48,9 49,0 
5 52,5 52,6 
6 49,1 49,3 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
C. Nový stav: 
C.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
Tabulka č.6 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,8 42,0 
2 51,8 43,1 
3 51,0 42,3 
4 49,0 40,8 
5 52,5 44,3 
6 49,1 40,8 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
C.2 Provoz Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava)      
Tabulka č.7 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den Noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 50,9 42,1 
2 51,9 43,2 
3 51,0 42,4 
4 49,2 40,9 
5 52,6 44,5 
6 49,2 40,9 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
 
C.3 Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz National  
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       technological park (v přípravě) 
Tabulka č.8 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 51,3 42,3 
2 52,2 43,4 
3 51,3 42,6 
4 49,5 41,2 
5 52,9 44,7 
6 49,5 41,2 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
C.4 Logistického parku Úžice – II.fáze (stacionární zdroje a doprava) a provoz National  
       technological park (v přípravě)   
Tabulka č.9 

B.1 Provoz Logistického parku Úžice – I.fáze (stacionární zdroje a doprava)  Kontrolní bod 
Den noc 

 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 51,4 42,5 
2 52,4 43,7 
3 51,5 42,8 
4 49,7 41,4 
5 53,1 44,7 
6 49,7 41,5 

Nejistota výpočtu + 2dB, izofony ve výšce 3 m 
 
 
 

V příloze je uvedeno grafické znázornění izofon hlukové zátěže: 

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON A. STAV PŘED REALIZACÍ – DEN, NOC 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV - C.1 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC      
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.2 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
II.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC      
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.3 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – I.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – NOC 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.4 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – II.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – DEN 
 
 
 
8. Závěr 
 
Stávající hlukové poměry v předmětném území jsou ovlivňovány dopravou na veřejné 
komunikační síti, především je bezprostředním dopravním prvkem s dominantní zátěží 
hlukem dálnice D8.  
V nejbližším okolí předmětné lokality není v současnosti žádný výrobní  objekt, který by 
mohl být označen jako zdroj hluku a který by se mohl podílet na  zátěži chráněného 
venkovního prostoru hlukem.  
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Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb 
je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, příloha č.6 
nař.vlády 502/2000 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena. 
V současnosti je prováděna výstavba  Distribučního centra Tesco a připravována je stavba 
National technological park. V hlukovém posouzení je zařazena dopravní zátěž obou 
uvedených záměrů v souladu s vymezením dopravních intenzit v rámci dopravního průzkumu 
provedeného firmou ETC s.r.o. v 07/2005 a dopravní studie zpracované pro přípravu stavby 
Logistický park Úžice (11/2005). 
Dopravní studie vymezuje rozpad zdrojové a cílové dopravy vyvolané připravovanými 
stavbami včetně vyčíslení křižovatkových pohybů v křižovatkách silnic II/608 a III/0081, 
dálničním exitu 9 a nového dopravního napojení  Logistického parku Úžice a National 
technological park. 
 
Hodnocena je hluková zátěž  zahrnující samostatnou stavbu Logistického parku Úžice (se 
zahrnutím provozu v současnosti již prováděné stavby Distribučního centra Tesco). 
Samostatně je provedeno zhodnocení hlukové zátěže včetně projekčně připravované stavby  
National technological park. 
 
Z výsledků je zřejmé, že v současnosti nedochází ve vymezených referenčních bodech vlivem 
provozu dopravy na veřejných komunikacích k překročení přípustných hodnot pro denní ani 
noční dobu.  
Provozem nových (realizovaného i připravovaných) záměrů a jejich dopravním obslužným 
provozem budou přípustné hodnoty dle stávající platné legislativy dodrženy.  
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů je dodržena. 
Objekty bydlení jsou situovány v dostatečné odstupové vzdálenosti. 
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PŘÍLOHY 
 
 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON A. STAV PŘED REALIZACÍ – DEN, NOC 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV – C.1 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC      
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.2 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
II.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC     
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.3 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.)  – I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) A 
PROVOZ – DEN, NOC 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.4 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – II.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – DEN, NOC 
 
 
 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON A. STAV PŘED REALIZACÍ – DEN 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON A. STAV PŘED REALIZACÍ – NOC 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV - C.1 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN      
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV - C.1 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – NOC      
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.2 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
II.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – DEN    

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.2 PROVOZ LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE – 
II.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) – NOC     
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.3 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.)  – I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) A 
PROVOZ – DEN  

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.3 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.)  – I.FÁZE (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA) A 
PROVOZ – NOC 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.4 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – II.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – DEN 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON C. NOVÝ STAV C.4 LOGISTICKÉHO PARKU ÚŽICE  VČETNĚ  
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK (PŘÍPR.) – II.FÁZE (STAC.ZDROJE A DOPRAVA) – NOC 
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