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Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

„RESCUE CENTRUM PYŠELY“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a slouží jako
základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy
č. 3 zákona.
Posuzovaná stavba obytného souboru spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II,
2
body 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m
zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou
2
stavbu a 10.13 Tématické areály na ploše 5000 m . Dle §4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1)
písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Oznamovatelem záměru je firma A.R.D. CENTRAL, s.r.o. V Údolí 1136, 165 00 Praha 6 - Suchdol,
projektantem ATELIER SIMA, Malá 2/544, Praha 6.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVEST projekt NNC, s.r.o. na
základě objednávky firmy A.R.D. CENTRAL, s.r.o. V Údolí 1136, 165 00 Praha 6 - Suchdol.
Zpracování dokumentace proběhlo v červnu 2005. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
investorem a projektantem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního
zpracování, informace poskytnuté orgány státní správy a samosprávy a další údaje získané během
vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
A.R.D. CENTRAL, s.r.o.

2. IČ
26770270

3. Sídlo
V Údolí 1136, 165 00 Praha 6 -Suchdol

4. Provozovna
Podbabská 17, 166 24 Praha 6 - Dejvice

5. Oprávněný zástupce oznamovatele
A.R.D. CENTRAL, s.r.o.,
V Údolí 1136,
165 00 Praha 6 -Suchdol
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
RESCUE CENTRUM PYŠELY

2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je vybudování centra bydlení pro seniory, a některé další skupiny populace se
zabezpečením potřebných služeb.
Jedná se o výstavbu bytů, které budou navrženy jako malometrážní „chráněné byty“ pro dlouhodobé i
přechodné bydlení, dále jsou zde prostory pro umístění různých druhů služeb a kulturních a sportovních
aktivit. Součástí centra je i sportovní zařízení s krytým i venkovním plaveckým bazénem.
Areál nebude mít charakter uzavřené lokality, lesopark a ostatní rekreační a sportovní objekty budou
sloužit nejen pro obyvatele areálu, ale i pro obyvatele a návštěvníky obce Pyšely. Součástí záměru je
vybudování parkovacích míst pro osobní automobily obyvatelů, zaměstnanců i návštěvníků centra (celkem
108 park. stání).
2

Celková plocha záměru činí 160 529 m (včetně území lesoparku, které není součástí území určeného
k výstavbě).
Podíl jednotlivých ploch je uveden v následující tabulce:
rozloha (m2)

využití
Objekty bydlení

4268

Objekty bydlení a služby

4588

Objekty občanské vybavenosti

3048

Objekty sportovní

3996

Plochy hřišť venkovní

3357

Komunikace pěší

9293

Komunikace obslužné

12870

Parkovací plochy (108 míst)

1940

Ostatní plochy (např. veřejná a krajinná zeleň)

117169

CELKOVÉ PLOCHY POZEMKŮ

160529

Podrobnější rozdělení ploch vyplývající z objektové skladby je následující:
A
B
C1
C2
D
E
F
G
H
FileName:
SaveDate:

objekt
Dům jednobytový
Dům dvoubytový
Dům+ služby
Dům tříbytový
Bytový dům 4 b.j.
Bytový dům 8 b.j.
Bytový dům 12 b.j.
Bytový dům + služby
Stravování
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plocha (m2)
93
105
181
122
181
276
410
927
648

počet
11
7
1
3
2
2
3
3
1

celkem (m2)
1023
735
181
366
362
552
1230
2781
648
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I
J
K
L
M
N
O
P
M1

Bytový dům + služby
Pěší zóna – chodníky
Církevní objekt
Dům s pečovatelskou službou
Občanská vybavenost – sport
Občanská vybavenost údržba areálu
Občanská vybavenost - sport bazén
Občanská vybavenost - sport – hala
Venkovní sportovní plochy
Pěší komunikace
Komunikace obslužné
Parkovací plochy

813

2
1
1
1
1
1
1
1

171
2107
483
122
2144
1369

1626
0
171
2107
483
122
2144
1369
3357
9293
12870
1940

Kapacita projektu vychází z možností, které jsou dány plochou pozemku, jeho využití v souladu s územním
plánem obce, požadavků a konzultací se zadavatelem. Pozemek je také vhodný s ohledem na možnosti
zajištění dopravní obslužnosti a napojení na inženýrské sítě.

3. Umístění záměru
Kraj Středočeský, obec Pyšely, katastrální území č. 737054 Pyšely, dle aktuálního výpisu z KN
zjednodušené pozemkové evidence č.parc. 1278/1, č.parc. 1278/2, č.parc. 515/1, č.parc. 515/2, č.parc.
514, č.parc. 501, č.parc. 502, č.parc. 1280, č.parc. 496/2, č.parc. 480/1, č.parc. 480/2.
Území záměru se nachází cca v polovině cesty z Pyšel do Zaječic. Pozemek je situován na severní části
vrchu Bukovina v lokalitě Pod štěpnicí. V současné době je pozemek využíván pro zemědělské účely.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

Obr. 1: Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je v dotčeném území realizovat v souladu s platným územním plánem novou výstavbu
Rescue centra Pyšely, které je určené zejména jako bydlení pro seniory.
Územní plán navrhuje v tomto území funkční plochu pro specifické služby (specielní zařízení obslužné
sféry, zaměřené na potřeby sociální péče a rehabilitace – komerčně nebo nekomerčně využívané). V
severní části území plán předpokládá funkční plochu pro přírodní krajinou zónu (louky, pastviny, les).
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V lokalitě se z hlediska budoucí výstavby počítá s dalším navazujícím rozvojem v rámci rozšiřujících se
obcí Pyšely a Zaječice. V budoucnosti dojde pravděpodobně ke spojení obcí do jednolitého urbanistického
celku. Okolí území záměru bude sloužit výhledově pro bydlení, žádné jiné další souběžné záměry
s kumulativním efektem se v území nenacházejí.
V území dnes není žádná technická infrastruktura. V rámci dokumentace pro územní řízení (DUR) je
uvažováno s kompletním vybudováním inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch, výstavbou
všech pozemních budov a řešením terénních a parkových úprav.
Na sousedních pozemcích, které nejsou součástí území výstavby, ale jsou uvažovány v rámci záměru
z hlediska ploch zeleně, plánuje obec vybudování lesoparku. V rámci projektu záměru (generel zeleně) se
počítá s provedením rozsáhlého ozelenění a parkových úprav na značné části území záměru dle zásad
prostorové regulace územního plánu, který stanovuje zastavěnost pozemku do 10%, formou pavilónové
zástavby s vyšším podílem vzrostlé zeleně na pozemku.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Důvodem vybudování Rescue centra Pyšely je rozšíření nabídky objektů sociální péče o občany ve
Středočeském kraji. Záměrem je vybudovat bydlení pro seniory a některé další skupiny populace se
zabezpečením potřebných služeb. Centrum je situováno do venkovské krajiny mezi dva významné
městské celky cca 30 km od Prahy a 20 km od Benešova. Centrum je dopravně velmi snadno dostupné
leží cca 6 km od dálnice D1. Jinou než výše uvedenou variantu umístění investor z majetkoprávních
důvodů neuvažuje.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Území výstavby
Rescue centrum Pyšely je situováno v prostoru na sever od obce Pyšely za část obce Nová Ves do
zemědělské krajiny bez přímé návaznosti na současnou zástavbu obce. Záměr je umístěn při silnici
směrem od Pyšel na Zaječice. Území se nachází cca 6 km jižně od dálnice D1 Praha – Brno. Pozemek je
situován na severní části vrchu Bukovina v lokalitě Pod štěpnicí.
Záměr bude proveden na pozemcích č.parc. 1278/1, č.parc. 1278/2, č.parc. 515/1, č.parc. 515/2, č.parc.
514, č.parc. 501, č.parc. 502, č.parc. 1280, č.parc. 496/2, č.parc. 480/1, č.parc. 480/2 v katastrální území č
737054 Pyšely. V úvahu jsou brány také sousední pozemky, které budou dotčeny nebo jsou uvažovány
v rámci záměru pro veřejnou zeleň č.parc. 500, č.parc. 506, č.parc. 510, č.parc. 507, č.parc. 509, č.parc.
511, č.parc. 513, č.parc. 560, č.parc. 559/1, č.parc. 559/2, č.parc. 1281, č.parc. 497/2, č.parc. 516, č.parc.
1273/1, č.parc. 1273/2.
Příprava staveniště a výstavba
Investičním záměrem investora je vybudování Rescue centra Pyšely („na zelené louce“) na pozemcích
v současnosti převážně zemědělsky využívaných (orná půda).
Předmětem stavebního objektu je vytyčení jednotlivých stavebních objektů - stavební oplocení staveniště,
určení dočasných deponií zeminy a provedení skrývky ornice.
Řešené území je přibližně lichoběžníkového tvaru o rozměrech cca 300 x 600m, situované celkově v
mírném severním svahu obráceném k obci Zaječice, od které je odděleno mělkou terénní depresí. Vrchol
svahu se nazývá Bukovina a leží při jižním okraji území budoucí výstavby. Výškový rozdíl území v areálu
je cca 30 m. Bilance zemin budou upřesňovány v dalších stupních projektové dokumentace. Postup
výstavby je rozdělen na etapy viz níže.
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Urbanistické a architektonické řešení
Rozpracovaná koncepce výstavby Rescue centra je spolu s jejím postupným obsazováním základem pro
místní rozvoj. V této souvislosti je třeba vytvořit podmínky pro pracovníky v uvedených provozech a
zamezit tak migraci místních obyvatel za prací do okolních regionů. Výhledově lze předpokládat i další
rozvoj v této lokalitě. Proto je nutné vytvořit dobré podmínky pro investory a využít prostředky na rozvoj
v souvislosti k okolním obcím.
Jednotlivé kapacitní ukazatele jsou uvedeny v tabulce ploch viz kapitola 2. rozdělených dle jednotlivých
objektů. Hlavní tendence rozvoje byly zvoleny s ohledem na jednotlivé etapy výstavby.
Funkční členění je rozděleno na jednotlivé funkční zóny – obytnou, sportovně rekreační a obytnou se
službami. Jejich rozvržení je navrženo dle potřeb jednotlivých skupin. Vlastní funkční využití je natolik
variabilní, že lze měnit kapacity dle aktuální potřeby. Navržené funkční náplně jsou kapacitně stavěny i nad
rámec vlastních potřeb centra a budou sloužit i okolním obcím.
Areál představuje tyto jednotlivé typy staveb, domy jednobytové, domy dvoubytové, domy tříbytové, bytové
domy 4 b.j, bytové domy 8 b.j, bytové domy 12 b.j, bydlení matek s dětmi 14 b.j, stravování + 4b.j, bydlení
24 (4) b.j. + služby, pěší zóna, církevní objekt, bydlení s pečovatelskou službou 30 b.j, sportovní klub,
úržba areálu, bazén – koupaliště, víceúčelová hala – tělocvična.
Velká pozornost byla věnována dopravě. V první etapě jsou navrženy komunikace pro základní dopravní
řešení spolu se sítěmi. Trasa a rozsah je přizpůsoben i pro trasu hromadné dopravy. V dalších etapách je
stávající síť rozšiřovaná.
Pro výstavbu energetických sítí jsou vymezeny koridory podél komunikací. K zajištění zásobování vodou je
využit vodovod z Pyšel. Oblast bude napojena na splaškovou kanalizaci Pyšel. Je nutné vybudovat
přečerpávací stanice do gravitačního sběrače v místě napojení. Dešťové vody z bytové zóny a sportovně
rekreační zóny budou svedeny do nádrže vybudované v lokalitě polyfunkčního parku.
Celou oblast lze plynofikovat ze stávajících kapacit STL. Jednotlivé nové trasy inženýrských sítí jsou
zobrazeny ve výkresové příloze.
Součástí areálu jsou jednotlivé typy staveb uvedené v tabulce
A

Bytové domy s chráněnými byty - jednobytové

B

Bytové domy s chráněnými byty - dvoubytové

C

Bytové domy s chráněnými byty - tříbytové

D

Bytové domy chráněnými byty - 4 b.j.

E

Bytové domy chráněnými byty - 8 b.j.

F

Bytové domy chráněnými byty -12 b.j.

G

Bytové domy chráněnými byty - matky s dětmi - 14 b.j.

H

Stravování + 4 b.j.

I

Bytové domy chráněnými byty - 24 (4) b.j. + služby

J

Pěší zóna

K

Církevní objekt

L

Bydlení s pečovatelskou službou 30 b.j.

M

Sportovní klub

N

Údržba areálu

O

Bazén - koupaliště

P

Víceúčelová hala - tělocvična

R

Polyfunkční park - speciál. plochy

Etapizace výstavby
I.etapa výstavby
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- napojení na inženýrské sítě
- výstavba komunikací I. etapy
- zdravotní zařízení – spolu s ubytováním personálu
- stravovací zařízení
- objekt pro matky s dětmi
- bydlení pro mládež
- bydlení pro osamocené občany
- bydlení dočasné po dobu obnovy poškozených staveb
- objekt údržby areálu
- objekt služeb řešení krizových situací – dočasné umístění
- objekt služeb + bydlení
- objekt služeb řešení krizových situací + bydlení
- církevní stavba
- dokončení komunikací pěší zóny

II.etapa výstavby
- jednobytové domky pro dlouhodobý pronájem
- bydlení s pečovatelskou službou
- sportovní klub
- polyfunkční park
- dokončení výstavby komunikací a základních tras sítí

III.etapa výstavby
- polyfunkční sportovní hala – tělocvična
- krytý bazén s venkovním koupalištěm
Situační řešení
Dotčené území o velikosti cca 16 ha je situováno na severním okraji obce Pyšely. Území výstavby se
nachází cca v polovině cesty z Pyšel do Zaječic. Pozemek je situován na severní části vrchu Bukovina
v lokalitě Pod štěpnicí. V současné době je pozemek využíván pro zemědělské účely.
Popis stavebních objektů
Stavba je členěna na 82 objektů.
Obj. 001

příprava území

Předmětem stavebního objektu je vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Stavební oplocení staveniště.
Určení dočasných deponií zeminy a provedení skrývky ornice.
Obj. 002

vodovod pitný – délka 1.748 bm + 1.009 m přípojky

Předmětem stavebního objektu je provedení rozvodu vody k jednotlivým objektům. Napojení rozvodu bude
provedeno v přípojné šachtě z řadu vedoucího z Pyšel do Zaječic. Materiál potrubí je HDPE DN 100,
přípojky HDPE DN 32 - 80. Dimenze a spotřeby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.
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Obj. 003

vodovod užitkový – délka 1.517 bm + 314 m přípojky

Rozvod užitkové vody bude sloužit k údržbě a závlaze RESCUE CENTRA. Materiál potrubí je HDPE DN
100, přípojky HDPE DN 32 – 63. Jako zdroj je navržena závlahová nádrž, která bude napájena z dešťové
kanalizace případně ze separátního zdroje studny – Obj. 082
Obj. 004

kanalizace splašková – délka 1.750 bm + 1.010 m přípojky + 1.004 výtlak

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační zakončená v přečerpávací jímce v nejnižším bodě
pozemků výstavby. Materiál potrubí je PVC DN 300, přípojky PVC DN 150, výtlak HDPE DN 90. Trasy
jsou uvedeny v přílohové části dokumentu.
Navržené dimenze odpovídají množství odpadních vod v jednotlivých částech dle uvedených zdrojů.
Obj. 005

kanalizace dešťová – délka 1.783 bm

Odvod dešťových vod je navržen samostatnou kanalizační sítí. Odpadní vody budou svedeny do
gravitačního odlučovače a kalové jímky. Odpadní vody budou přečerpány do závlahové nádrže k dalšímu
využití. Přebytkové vody budou svedeny do místní vodoteče. Materiál potrubí je PVC DN 400 - 200,
přípojky PVC 150. Kapacity jsou stanoveny zvlášť pro plochy objektu a pro plochy zpevněné a
komunikace.
Obj. 007

přečerpávací stanice kanalizace I.

Je navrženo výtlačné potrubí DN 100 do areálu stávající šachty gravitační kanalizace. Obsahem
stavebního objektu je realizace kanalizační přípojky do kanalizačního sběrače vedeného od Pyšel podél
komunikace. Místní kanalizační potrubí bude svedeno do nejnižšího bodu pozemků. Zde bude zřízena
šachtová přečerpávací jímka ze které bude vedeno tlakové potrubí podél komunikace do kanalizačního
sběrače.
Obj. 008

přečerpávací stanice kanalizace II.

Je navrženo výtlačné potrubí DN 100 do polohy stávající šachty gravitační kanalizace. Obsahem
stavebního objektu je realizace kanalizační přípojky do kanalizačního sběrače vedeného od Pyšel podél
komunikace. Odpadní vody z provozu sportovního centra budou svedeny do šachty.Zde bude zřízena
šachtová přečerpávací jímka ze které bude vedeno tlakové potrubí podél komunikace do kanalizačního
sběrače.
Obj. 009

přípojka VN – délka 860 bm

Předmětem objektu je přípojka VN do trafostanice umístění v RESCUE CENTRU. Napojení je na stávající
vedení v Pyšelech a podél komunikace III/0311 vedeno do lokality.
Obj. 010

trafostanice T1

Je navržena na č.p.514 při místní komunikaci umístěné na č.p. 514. Stavbu bude tvořit typová
prefabrikovaná kompaktní stanice UK 1250/36EFL.
Obj. 011

vedení VN k T2– délka 341 bm

Napojení je na stávající vedení v T1 a podél komunikace do T2. Odstupové vzdálenosti od ostatních sítí
jak v souběhu tak v křížení budou dodrženy dle ČSN 73 6005
Obj. 012

trafostanice T2

Je navržena na č.p.514 při místní komunikaci umístěné na č.p. 514. Stavbu bude tvořit typová
prefabrikovaná kompaktní stanice UK 1250/36EFL.
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Obj. 013

vedení VN k T3 – délka 365 bm

Napojení je na stávající vedení k T1 a podél komunikace do T3. Odstupové vzdálenosti od ostatních sítí
jak v souběhu tak v křížení budou dodrženy dle ČSN 73 6005
Obj. 014

trafostanice T3

Je navržena na č.p. 515/1 při místní komunikaci umístěné na č.p. 515/1. Stavbu bude tvořit typová
prefabrikovaná kompaktní stanice UK 1250/36EFL.
Obj. 015

vedení VN k T4 – délka 249 bm

Napojení je na stávající vedení k T1 a podél parkoviště do T4. Odstupové vzdálenosti od ostatních sítí jak
v souběhu tak v křížení budou dodrženy dle ČSN 73 6005.
Obj. 016

trafostanice T4

Je navržena na č.p. 507 jako součást stavby víceúčelové haly. Stavbu bude tvořit typová prefabrikovaná
kompaktní stanice UK 1250/36EFL.
Obj. 017

rozvod NN 400V, 50Hz – TN-C/TN-S – délka 1.640 bm

Předmětem objektu je NN rozvod k jednotlivým objektům RESCUE CENTRA; Vedení bude zakončeno
v RIS jednotlivých staveb. Podklad pro návrh dimenze je uveden ve výkresové dokumentaci spolu
s instalovaným a současným příkonem. V konceptu je navržena paprskovitá rozvodná síť.
T = P celek/(Si*0,95*0,7)= 3,5.
Budou osazeny 4 transformátory 22/0,4kV – á 400kVA.
Obj. 018

veřejné osvětlení – délka 2.224 bm

Objekt představuje rozvody a koncové prvky podél místní komunikace. Rozvody jsou navrženy v souběhu
s ostatními sítěmi. Jsou navrženy parkové osvětlovací tělesa. Rozvod bude rozdělen na tři okruhy severní-střední a jižní. Ovládání bude z rozvodné skříně pomocí soumrakového čidla.
Obj. 019

plyn STL – délka 1.588 bm + 859 m přípojky

Projektovaný STL plynovod PE 75 bude napojen na stávající plynovod PE 90 v přípojném místě
vysazenou navrtávací soupravu s kulovým kohoutem SA d90/75 (FRIATEC s.r.o.).
Obj. 021

komunikace obslužné – plocha 12.870 m

2

Kategorie MS 9. Vozovka střední živičná (dopravní zatížení D). Příčný sklon v přímé střechovitý, v
obloucích jednostranný. V trase řešeny 4 křižovatky, parkoviště, po stranách vozovky chodník s
jednostranným sklonem.
Obj. 022

2

parkovací plocha P1 - 2.etapa – plocha 616 m

Je navržena odstavná plocha pro motorová vozidla v místech občanské vybavenosti Plocha P1 je u
víceúčelové haly a koupaliště.
Obj. 023

2

parkovací plocha P2 – plocha 729 m

Je navržena odstavná plocha pro motorová vozidla v místech občanské vybavenosti Plocha P2 je u OB
vybavenosti - restaurace. Předmětem projektu jsou zpevněné plochy.
Obj. 024
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Je navržena odstavná plocha pro motorová vozidla v místech občanské vybavenosti Plocha P3 je u
sportoviště na začátku pěší zóny. Předmětem projektu jsou zpevněné plochy.
Obj. 025

pěší zóna – plocha 9.293 m

2

Předmětem objektu je provedení zpevněných ploch pěší zóny. Je navržený povrch ze zámkové dlažby
BEST Podzim. Dlažba bude zakončena obrubníkem
Obj. 027

sportovní plochy – hřiště – plocha 3.357 m

2

Předmětem stavebního objektu je výstavba antukových sportovních ploch s příslušenstvím. Jsou navrženy
tři tenisové kurty, a dvě univerzální hřiště pro míčové hry.
Obj. 028

závlahová nádrž

Je situována na pozemku 514. Závlahová nádrž bude provedena z foliové hydroizolace volně položené na
vymodelovaný terén. Ukončení izolace bude provedeno štěrkovým násypem přes ochrannou geotextilii,
která bude zasahovat do vodní plochy. Její funkce je mimo ochranu hydroizolace i zachycení zeminy a
drobných spraší na přechodu vodní plochy a tím snazší udržení přechodové vegetace.
2

Plochy závlahové nádrže

569 m

Průměrná hloubka nádrže

2m

Objem nádrže

1138 m

Denní spotřeba vody pro závlahu

240 m

Obj. 029

3

3

čerpací stanice závlahy

Slouží k zajištění a dopravě potřebného množství vody pro závlahový systém Rescue centra. Výsledný typ
a kapacita stanice budou určeny v rámci dalšího stupně projektové přípravy a po upřesnění definitivního
rozsahu zavlažované plochy. Stavební část objektu bude tvořit přízemní prefabrikovaná buňka zastavěné
plochy 3x6m umístěné na pozemku č.p. 514.
Obj. 030

2

závlaha I. – plocha 15.797 m

Část I. je situovaná v západní sekci obytné zóny na č.p. 514, 515/1. Zavlažování parkových ploch je
navrženo podzemním závlahovým systémem. Skládá se z podzemního potrubního vedení a ovládacích
kabelových vedení propojených s výsuvnými postřikovači, které jsou ovládány elektromagnetickými ventily.
Zařízení je propojeno centrálním propojovacím potrubím s prvním okruhem. Celý systém je ovládán
centrální ovládací jednotkou. Software potřebný k ovládání je nainstalován na PC společně s prvním
okruhem. Ovládání systému bude jednotné pro celý areál.
Obj. 031

2

závlaha II. – plocha 17.803 m

Část II. je situovaná ve východní části lokality na č.p. 514, 515/1, 515/2. Technologie viz předchozí.
Obj. 032

2

závlaha III. – plocha 12.841 m

Stavba je situovaná v centrální části areálu RESCUE CENTRA na č.p. 514, 1278/1, 515/1,515/2.
Technologie viz předchozí.
Předmětem územního rozhodnutí je rozhodnutí o využití pozemku pro umístění staveb rodinných domku
v areálu RESCUE CENTRA.
Obj. 035
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Obj. 036

BD „A2“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 037

BD „A3“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 038

BD „A4“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 039

BD „A5“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 040

BD „A6“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 041

BD „A7“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 042

BD „A8“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 043

BD „A9“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 044

BD „A10“ – zastavěná plocha 93 m

2

Obj. 045

BD „A11“ – zastavěná plocha 93 m

2

Stavební objekty budou tvořeny jednobytovými stavbami o max. dvou obytných podlažích a suterénu.
Nebudou zřizovaná obytná podkroví. Stavby budou situovány od uliční čáry od 4 do 9 m. Odstupové
vzdálenosti mezi objekty jsou navrženy 12 m. Objekty jsou umístěny na č.p. 515/1, 515/2.
2

Obj. 046

BD „B1“ – zastavěná plocha 105 m

Obj. 047

BD „B2“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Obj. 048

BD „B3“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Obj. 049

BD „B4“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Obj. 050

BD „B5“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Obj. 051

BD „B6“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Obj. 052

BD „B7“ “ – zastavěná plocha 105 m

2

Stavby jsou navrženy na dvě obytná podlaží a suterén. Umístění na pozemku je šachovnicové ve vztahu
ke komunikacím. Objekty jsou umístěny na č.p. 515/1, 515/2.
Obj. 053

BD „C1“ - 2.etapa“ – zastavěná plocha 181 m2

Obj. 054

BD „C2“ “ – zastavěná plocha 122 m

2

Obj. 055

BD „C3“ “ – zastavěná plocha 122 m

2

Obj. 056

BD „C4“ “ – zastavěná plocha 122 m

2

Objekty jsou koncipovány jako dvoupodlažní se suterénem. Součástí objektu mohou být na úkor obytné
funkce provozy služeb. Objekty jsou umístěny na č.p. 515/1, 514.
Obj. 057

BD „D1“ “ – zastavěná plocha 181 m

2

Obj. 058

BD „D2“ “ – zastavěná plocha 181 m

2
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Stavby jsou navrženy o dvou obytných podlažích a suterénu. Umístění na pozemku je šachovnicové ve
vztahu ke komunikacím. Objekty jsou umístěny na č.p.514.
Obj. 059

BD „E1“ “ – zastavěná plocha 276 m

2

Obj. 060

BD „E2“ “ – zastavěná plocha 276 m

2

Objekty jsou navrženy jako dvoupodlažní se suterénem. Objekty jsou situovány na č.p. 514,515/1.
Obj. 061

BD „F1“ “ – zastavěná plocha 410 m

2

Obj. 062

BD „F2“ “ – zastavěná plocha 410 m

2

Obj. 063

BD „F3“ “ – zastavěná plocha 410 m

2

Obj. 064

BD „F4“ “ – zastavěná plocha 410 m

2

2

Jsou navrženy dvoupodlažní objekty se suterénem. Zastavěná plocha staveb je do 450 m . Objekty jsou
situovány na č.p. 514.
Předmětem objektů je využití pozemku a umístění staveb bytových domů se službami.
Obj. 065

BD „G1“ “ – zastavěná plocha 927 m

Obj. 066

BD „G2“ – zastavěná plocha 927 m

2

Obj. 067

BD „G3“ – zastavěná plocha 927 m

2

2

Jedná se o přízemní podsklepený objekt s možností částečně obytného podkroví uzavřené dispozice. Ve
2
vstupním podlaží s obvodovou chodbou. Zastavěná plocha včetně atria je 765 m . Stavby jsou umístěny
na č.p. 514.
Obj. 068

BDS „H1“

Jedná se o stavbu polyfunkčního objektu bydlení a služeb, dvou patrový podsklepený objekt. Ve vstupním
2
podlaží je situováno stravovací zařízení. Zastavěná plocha je 648 m . Stavby jsou umístěny na č.p. 514.
Obj. 069

BDS „I1“

Polyfunkční objekt bydlení a služeb. Jedná se o tří patrový podsklepený objekt. Ve vstupním podlaží jsou
situovány prostory pro služby a administrativu provozu areálu. V patrech je situováno 24 b.j. Zastavěná
2
plocha je 813 m . Stavby jsou umístěny na č.p. 514.
Obj. 070

BDS „I2“

Jedná se o umístění stavby polyfunkčního objektu bydlení a služeb. Je to tří patrový podsklepený objekt.
2
Ve vstupním podlaží jsou prostory pro služby. V patrech je situováno 24 b.j. Zastavěná plocha je 813 m .
Stavby jsou umístěny na č.p. 514.
Obj. 071

OV „K“

Předmětem objektu je stavba občanské vybavenosti – ekumenického využití. Jedná se o stavbu církevního
charakteru – přízemní s dominantním prvkem. Stavba je umístěna na č.p. 515/1 zastavěná plocha je 171
2
m.
Obj. 072
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Předmětem objektu je umístění stavby občanské vybavenosti – domu s pečovatelskou službou. Jedná se
o stavbu přízemní s dvoupodlažními spojovacími prvky. Stavba je umístěna na č.p. 515/1 zastavěná
2
plocha je 2 107 m .
Obj. 073

sportovní stavba „M1“

Předmětem objektu je umístění stavby sportovního zázemí. Je navržena přízemní podsklepená stavba na
2
č.p. 514. Zastavěná plocha je 483 m
Obj. 074

údržba areálu „N1“

Jedná se o umístění stavby objektu údržby areálu RESCUE CENTRA . Je navržena přízemní podsklepená
2
stavba na č.p. 514. Zastavěná plocha je 122 m
Obj. 075

bazén koupaliště „O“- 2.etapa

Sportovní areál, koupaliště a bazén jsou navrženy jako přízemní podsklepená halová stavba na č.p. 502.
2
Zastavěná plocha je 2.144 m
Obj. 076

víceúčelová hala „P“ – 2.etapa

Stavba sportovní a víceúčelové haly je navržena jako přízemní podsklepená halová stavba se spojovací
2
pasáží s bazénem na č.p. 502. Zastavěná plocha je 1.369 m .
Obj. 077

parkové úpravy obytné zóny

V rámci parterového parku bude provedena výsadba zeleně. Rozsah se týká č.p. 514,515/1,515/2,1278/1.
Obj. 080

mobiliář parteru – informační systém

Předmětem stavebního objektu je výstavba mobiliáře parteru a informační systém. Charakter staveb
nebude vyžadovat územní rozhodnutí.
Obj. 081

bezpečnostní prvky KS

Obj. 082

studna

Výstavba studny pro zajištění užitkové vody v areálu RESCUE CENTRA. Poloha bude určena po
provedení průzkumu lokality předpoklad je situování na č.p. 514.
Údaje o provozu
Jedná se o výstavbu bytů, které budou navrženy jako malometrážní „chráněné byty“ pro dlouhodobé i
přechodné bydlení. Také se v území záměru budou nalézat prostory pro umístění různých druhů služeb a
kulturních a sportovních aktivit. Součástí tohoto areálu bude i sportovní zařízení s krytým i
venkovním plaveckým bazénem.
Objekty a zařízení budou provozovány obvyklým způsobem převážně v denní době (tj. od 6 do 22 hod).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

06 / 2006

Předpokládaný termín ukončení výstavby:

12 / 2007
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj: Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel: 257 280 100
fax:257 280 203
e-mail: podatelna@kr-s.cz
IČO: 70891095

Obec: Pyšely
Obecní úřad Pyšely
Náměstí T.G.Masaryka 4
251 67 Pyšely

telefon
323 647 218
fax
323 647 452

email
urad@pysely.cz

Katastrální území:

Pyšely

9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je následující:
Kategorie:

II

Bod:

10.6

Název:

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
2
nad 3 000 m zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Bod:

10.13

Název:

Tématické areály na ploše 5 000 m .

Sloupec:

B
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Pozemky, které budou dotčeny záměrem, jsou součástí katastrální území č. 737054 Pyšely. Druhem
pozemku je převážně orná půda, dle aktuálního výpisu z KN zjednodušené pozemkové evidence se jedná
o č. 1278/1, č. 515/1, č. 515/2, č. 514, č. 501, č.. 502, č. 1280, č.. 496/2, č. 480/1, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu (orná půda). Parcely č.1278/2,č. 480/2., jsou dle druhu pozemku řazeny k
ostatním plochám (komunikace).
V úvahu jsou brány také sousední pozemky, které budou dotčeny stavbou nebo jsou určeny pro veřejnou
zeleň (parc. č. 500, 506, 510, 507, 509, 511, 513, 560, 559/1, 559/2, 516) v současnosti ZPF, parc. č. 1281
trvalý travní porost, parc. č. 497/2 , 1273/1, 1273/2 jsou ostatní plochy.
K odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) dojde v rámci realizace prvních třech etap výstavby na
cca 9,6 ha. Převážně bude se jednat o jednotlivé pozemky orné půdy. U zbývajících dotčených pozemků
určených pro plochy zeleně dojde odnětí ze ZPF v pozdějších etapách stavby.
Většina ploch zemědělského půdního fondu určených k výstavbě bude vyjmuta trvale ze ZPF. Dočasný
zábor ZPF může být realizován pouze na plochách využitých při výstavbě, kde bude půda vrácena
k původnímu zemědělskému využití. Pro trvalé a dočasné odnětí bude nutný souhlas orgánu ochrany půd.
Rozsah dočasných záborů není možné v současné době přesně stanovit, bude se pravděpodobně jednat
o plochy pro inženýrské sítě. Pokud budou uvedené plochy navráceny k původním účelům ve lhůtě kratší
než jeden rok (zákon č. 334/92 Sb.), včetně rekultivace a uvedení do původního stavu, nebude nutné pro
tyto pozemky žádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o odnětí ze ZPF.
Tab. Celkové odnětí ze ZPF v rámci výstavby
Číslo parcely

odnětí ze ZPF
výměra (m2)

BPEJ

717
30213
3031
50713
3206
6740
503
496
213
95 832

52951
52951
52951
92911
52951, 56811
56811
52911
56811
52951

1278/1
515/1
515/2
514
501
502
1280
496/2
480/1
Celkem

Na základě podkladů dostupných na současné úrovni projektu nelze přesně stanovit celkovou plochu
trvalého a dočasného odnětí ze ZPF v rámci realizace záměru. Podrobná charakteristika půdních jednotek
a půdních typů je v kapitole II.C.5.
Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bude
dotčeno pouze ochranné pásmo lesa, které bude se souhlasem správce - Lesů české republiky částečně
narušeno. Podmínkou je dodržení minimální odstupové vzdálenosti staveb 35 m od hranice lesního
pozemku a nepoškození lesních porostů při výstavbě.

2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Možnost zásobování vodou po dobu výstavby se bude odvíjet od místních podmínek. Množství odebírané
vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a odběru vody pro technologické účely v rámci stavby
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a rychlosti stavebních prací. V této fázi výstavby nebyly ještě řešeny kapacity odběrů a spotřeby vody. O
dodavatelském zabezpečení stavby se rozhodne na základě výběrového řízení.
Firmy, které budou provádět stavební práce, zajistí sociální zařízení staveniště dočasnými stavbami
(buňkami), které budou po dokončení stavebních prací odstraněny. Povinností stavebních firem bude
zajistit chemické WC pro své pracovníky. K zajištění vody k pití a pro stavební účely v období výstavby
bude využit pravděpodobně vodovod z Pyšel. Pitná voda může být také na staveniště dovážena balená.
Období provozu
Stavby budou napojeny na vodovodní řad Pyšely - Zaječice, který je napojen na zemní vodojem o kapacitě
2x150m3, situovaný u výjezdu z Pyšel. Napojení rozvodu bude provedeno v přípojné šachtě, materiál
potrubí je HDPE DN 100, přípojky HDPE DN 32 - 80. Spotřeba vody areálu RESCUE CENTRA po
dokončení je stanovena na Qcd = 113,4 m³, Qmaxd. 3,54 l/s. Spotřeby pro jednotlivé typy objektů jsou
uvedeny v následující tabulce.
Využití objektů A-R je popsáno v kapitole B.I.6.Popis technického a technologického řešení záměru.
Objekt

A
B
C
D
E
F
G
H byty
H rest.
I bydlení
I. služby
J
K
L
M
N
O
P
R

Voda pitná
l/os.
m3/objekt

Počet
osob
3
4
6
8
16
24
28
10
150
36
20

150
150
150
150
150
150
150
150
48
150
85

0,45
0,6
0,9
1,2
2,4
3,6
4,2
1,5
7,2
5,4
1,7

2
35
4
2
2

150
150
500
500
150

0,3
5,25
2
1
0,3
3
2

Počet
osob
celkem
33
28
24
16
32
96
84
10
72
0
2
35
4
2
2
0
0

Celkem

Počet
objektů
11
7
4
2
2
4
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

440

Qcd
m3

Qmaxd
m3

Qmh
m3/h

Qm
l/s

4,95
4,2
3,6
2,4
4,8
14,4
12,6
1,5
7,2
10,8
3,4
0
0,3
5,25
2
1
30
3
2

7,425
6,3
5,4
3,6
7,2
21,6
18,9
2,25
10,8
16,2
5,1
0
0,45
7,875
3
1,5
45
4,5
3

0,556875
0,4725
0,405
0,27
0,54
1,62
1,4175
0,16875
0,81
1,215
0,3825
0
0,03375
0,590625
0,225
0,1125
3,375
0,3375
0,225

0,154688
0,13125
0,1125
0,075
0,15
0,45
0,39375
0,046875
0,225
0,3375
0,10625
0
0,009375
0,164063
0,0625
0,03125
0,9375
0,09375
0,0625

113,4

170,1

12,7575

3,54375

K údržbě a závlaze RESCUE CENTRA bude sloužit rozvod užitkové vody. Materiál potrubí je HDPE DN
100, přípojky HDPE DN 32 – 63. Jako zdroj je navržena závlahová nádrž, která bude napájena z dešťové
kanalizace případně ze separátního zdroje - studny. Předpokládá se celková potřeba užitkové vody pro
3
areál v množství 161,3 m denně.
Předmětem územního rozhodnutí je výstavba studny pro zajištění užitkové vody v areálu RESCUE CENTRA. Poloha
bude určena po provedení průzkumu lokality.
Potřeba užitkové vody pro jednotlivé typy objektů. Využití a typ objektu A-R je popsán v kapitole B.I.6.Popis
technického a technologického řešení záměru.
Objekt

Počet
objektů

A

Voda
užitková
m3
15,5

Počet
objektů

Objekt

11

Objekt Voda
užitková
m3
G
17,5

B

3

11

7

H

C

7

4

I

D

2,8

2

J

E

5

2

K

F

7,6

4

L

Celková potřeba užitkové vody
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M

Voda
užitková
m3
24

1

1

N

3

1

2

O

42

1

1

P

1

1

2

1

R

10

1

12

1

1

Počet
objektů

161,3 m3
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Závlahová nádrž
Bude provedena z foliové hydroizolace volně položené na vymodelovaný terén. Ukončení izolace bude
provedeno štěrkovým násypem přes ochrannou geotextilii, která bude zasahovat do vodní plochy. Její
funkce je mimo ochranu hydroizolace i zachycení zeminy a drobných spraší na přechodu vodní plochy a
tím snazší udržení přechodové vegetace.
2

Plochy závlahové nádrže

569 m

Průměrná hloubka nádrže

2m

Objem nádrže

1138 m

Denní spotřeba vody pro závlahu

240 m

3

3

Zavlažování parkových ploch je navrženo podzemním závlahovým systémem. Skládá se z podzemního
potrubního vedení a ovládacích kabelových vedení propojených s výsuvnými postřikovači, které jsou
ovládány elektromagnetickými ventily. Zařízení je propojeno centrálním propojovacím potrubím s prvním
okruhem. Celý systém je ovládán centrální ovládací jednotkou. Software potřebný k ovládání je
nainstalován na PC společně s prvním okruhem. Ovládání systému bude jednotné pro celý areál.
Požární voda
Na rozvodu vodovodu jsou osazeny nadzemní stojany. Na severní straně areálu je situovaná vodní
3
závlahová nádrž o objemu 1138 m vody, kterou lze využít pro hasební účely.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Energetické zdroje:

Na současné úrovni projektové dokumentace nejsou podrobně řešeny. Podklad pro
návrh dimenze je uveden v dokumentaci pro územní řízení spolu s instalovaným (Pi)
a současným příkonem (Pp). V konceptu je navržena paprskovitá rozvodná síť.
Elektrické příkony jednotlivých objektů. Využití a typ objektu A-R je popsán v kapitole B.I.6.Popis
technického a technologického řešení záměru.
objekt

el. sil.

počet obj

kW

el.Pi

el.Pp

kW

kW

A

16

11

176

35,2

B

17,6

7

123,2

24,64

C

26,4

4

105,6

21,12

D

35,2

2

70,4

14,08

E

70,4

2

140,8

28,16

F

105,6

4

422,4

84,48

G

123,2

3

369,6

73,92

H

105,2

1

105,2

110,7

I

383

2

766

290

J

8

1

8

8

K

45

1

45

22,5

L

264

1

264

52,8

M

128

1

128

89,6

N

30

1

30

15

O

145

1

145

82,65

P

125

1

125

75

R

13

1

13

8,45

3037,2

1036,3

celkem

Budou osazeny 4 transformátory 22/0,4kV – á 400kVA.
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Teplo

Zdrojem tepla budou plynové kotle u jednotlivých objektů, které současně slouží
k ohřevu teplé vody. Podrobné technické řešení není součástí tohoto stupně
projektové dokumentace. Navrženy budou nízkoemisní kotle.

Surovinové zdroje:

Provoz obytného souboru nevyžaduje žádné další významné surovinové zdroje.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Rescue centrum Pyšely představuje z dopravního hlediska samostatný celek, napojený na stávající
komunikační síť účelovou komunikací. Centrum se nachází severně obce Pyšely při silnici III/0311 Pyšely Zaječice - Senohraby. Na tuto silnici bude napojena příjezdová komunikace do areálu úrovňovou
křižovatkou tvaru T.
Dopravní provoz Rescue centra bude dán cestami jeho obyvatel a jejich návštěvníků, dále zaměstnanců a
zásobovacího a servisního provozu. K dispozici je doprava silniční, a to individuální a hromadná (Pražská
integrovaná doprava).
Nároky na dopravní infrastrukturu jsou dány zejména počtem přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celkový
počet obyvatel centra se pohybuje v úrovni cca 200 osob, v areálu centra se nachází cca 110 parkovacích
míst při komunikacích. Celková intenzita dopravy související se záměrem nepřekročí cca 400 přijíždějících
vozidel denně (a stejný počet odjíždějících). V tomto počtu jsou zahrnuta vozidla obyvatel, zaměstnanců,
návštěvníků a souvisejícího provozu (zásobování, servis apod.). V naprosté většině půjde o vozidla
osobní, zásobování bude prováděno lehkými nákladními vozidly. V časovém rozložení dopravy lze
očekávat variabilitu, špičková období se budou pravděpodobně vyskytovat o víkendech a svátcích.
Doprava bude převážně směrována směrem k silnici I/3 a dále k dálnici D1.
Uvedený nárok na dopravní infrastrukturu je poměrně nízký a odpovídá obvyklému nízkému dopravnímu
zatížení obytných zón.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Realizací záměru dojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší. Bude se jednat o zdroje
tepla pro nové objekty využívající jako palivo zemní plyn z veřejné rozvodné sítě.
V následující tabulce uvádíme emise vzniklé provozem zdrojů tepla v jednotlivých objektech1:
objekt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
N
O
P
celkem

max. spotřeba
plynu (m3/h)
66
56
40
24
64
192
105
35
36
10
20
6
40
10
704

tuhé látky
(g/h)
1,3
1,1
0,8
0,5
1,3
3,8
2,1
0,7
0,7
0,2
0,4
0,1
0,8
0,2
34,1

SO2
(g/h)
0,6
0,5
0,4
0,2
0,6
1,8
1,0
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,4
0,1
16,4

NOx
(g/h)
126,7
107,5
76,8
46,1
122,9
368,6
201,6
67,2
69,1
19,2
38,4
11,5
76,8
19,2
3271,7

CO
(g/h)
21,1
17,9
12,8
7,7
20,5
61,4
33,6
11,2
11,5
3,2
6,4
1,9
12,8
3,2
545,3

org. látky
(g/h)
8,4
7,2
5,1
3,1
8,2
24,6
13,4
4,5
4,6
1,3
2,6
0,8
5,1
1,3
218,1

Spaliny budou pravděpodobně vypouštěny komínem vyvedeným nad úroveň střechy nebo výduchem přes
fasádu (provedení TURBO). Navrženy budou nízkoemisní kotle.
Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Automobilová doprava související s provozem RESCUE CENTRUM PYŠELY bude produkovat následující množství
emisí2:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,001

0,004

4,009

3,345

3,259

Provoz parkoviště bude zdrojem následujících množství emisí3:
tuhé látky
kg/den

SO2
kg/den

NOx
kgden

CO
kg/ den

org. látky
kg/ den

0,0001

0,001

0,369

0,678

0,632

Také v tomto případě se jedná o poměrně nízké množství emitovaných škodlivin.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory uvedené v nařízení vlády číslo 352/2002 Sb.
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
3
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.

2
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2. Odpadní voda
Splašková voda
Oblast bude napojena na splaškovou kanalizaci Pyšel. Splaškové vody budou gravitačně svedeny do
přečerpávací stanice na severu území. Z tohoto bodu bude vedeno výtlačné potrubí do stávající šachty a
odtud dále do čistírny odpadních vod v obci Pyšely.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody pitné v
jednotlivých objektech, tzn. denní množství 113,4 m³. Splašky s tuky ze zázemí jídelny budou vedeny přes
lapák tuku. Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům
kanalizačního řádu. Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bude projednáno se správcem
kanalizační sítě.
Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Množství splaškové vody z jednotlivých typů objektů jsou uvedeny následující tabulce. Využití objektů A-R je
popsáno v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru.
Objekt

Počet
osob

Splašková voda
l/os.
m3/objekt

A
B
C
D
E
F
G
H byty
H rest.
I bydlení
I. služby
J
K
L
M
N
O
P
R

3
4
6
8
16
24
28
10
150
36
20

150
150
150
150
150
150
150
150
48
150
85

0,45
0,6
0,9
1,2
2,4
3,6
4,2
1,5
7,2
5,4
1,7

2
35
4
2
2

150
150
500
500
150

0,3
5,25
2
1
0,3
3
2

Celkem

Počet
osob
celkem
33
28
24
16
32
96
84
10
72
0
2
35
4
2
2
0
0

Počet
objektů

Qcd
m3

Qmaxd
m3

Qmh
m3/h

Qm
l/s

11
7
4
2
2
4
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

4,95
4,2
3,6
2,4
4,8
14,4
12,6
1,5
7,2
10,8
3,4
0
0,3
5,25
2
1
30
3
2

7,425
6,3
5,4
3,6
7,2
21,6
18,9
2,25
10,8
16,2
5,1
0
0,45
7,875
3
1,5
45
4,5
3

0,556875
0,4725
0,405
0,27
0,54
1,62
1,4175
0,16875
0,81
1,215
0,3825
0
0,03375
0,590625
0,225
0,1125
3,375
0,3375
0,225

0,154688
0,13125
0,1125
0,075
0,15
0,45
0,39375
0,046875
0,225
0,3375
0,10625
0
0,009375
0,164063
0,0625
0,03125
0,9375
0,09375
0,0625

113,4

170,1

12,7575

3,54375

440

Dešťová voda
Odvod dešťových vod ze zpevněných ploch je navržen samostatným vedením do stávající vodoteče
napojené na Zaječický potok vlévající se do Sázavy.
Odvod dešťových vod je navržen samostatnou kanalizační sítí. Dešťové vody budou svedeny do
gravitačního odlučovače a kalové jímky a budou přečerpány do závlahové nádrže k dalšímu využití.
Přebytkové vody budou svedeny do místní vodoteče. Materiál potrubí je PVC DN 400 - 200, přípojky PVC
150. Množství dešťové vody z jednotlivých typů objektů (ze střech a komunikací) jsou uvedeny následující
tabulce. Využití objektů A-R je popsáno v kapitole B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru. Celkové odtokové
množství dešťových vod je 465,8796 l/s.
Množství dešťové vody

Množství dešťových vod

Objekt

Množství
dešťových.vod
l/s

Počet
objektů

Střechy
l/s

Komunikace
l/s

A

20,1366

11

1,5066

0,324
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B

14,364

7

1,62

0,432

C

11,88

4

2,43

0,54

D

7,344

2

3,24

0,432

E

15,66

2

7,29

0,54

F

37,8

4

8,91

0,54

G

39,771

3

12,393

0,864

H

11,394

1

10,53

0,864

I

24,732

2

11,502

0,864

J

75,6

1

K

32,67

1

8,91

23,76

L

5,94

1

3,24

2,7

M

50,112

1

44,712

5,4

N

5,724

1

0,324

5,4

O

37,26

1

24,3

12,96

P

30,564

1

21,06

9,504

R

52,488

1

0

52,488

celkem

465,8796

161,9676

193,212

75,6

3. Odpady
Odpady z výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost. V počáteční fázi výstavby budou
provedeny výkopové práce základů a sítí, terénní úpravy a následně zahájena stavební činnost a montážní
práce. Produkce odpadů při stavbě závisí na zvoleném technologickém postupu výstavby, použitých
stavebních materiálech a chování stavebních firem. Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány
a předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění. Zabezpečení likvidace odpadů
bude záležitostí firem provádějící stavební práce (ať interním způsobem nebo externí dodávkou).
Předpokládáme vznik následujících odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/01 Sb.).
Kód druhu odpadu
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
17
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 02
17 04 07
17 04 08
17 04 11
17 05
17 05 00
17 05 01
17 05 04
17 06
17 06 02
17 06 04
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Název druhu odpadu
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST
Beton
Cihly
Směsi neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Kovy, slitiny kovů
Železo a ocel
Hliník
Směs kovů
Kabely
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina, kamení vytěžená hlušina
Zemina vytěžená
Zemina nebo kameny
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03,
Izolační materiály
Ostatní izolační materiály (bez azbestu)
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

Oznámení-Pyšely9.doc
14.06.05 8:45

Kategorie odpadu

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zakázka/Dokument: C236-05/Z01
Vydání: 01
Strana: 23 z 23

RESCUE CENTRUM PYŠELY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Kód druhu odpadu
20
20 03 01

Název druhu odpadu
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O

Odpady z provozu
Během provozu Rescue centra Pyšely budou vznikat zejména odpady obalů, v menší míře ostatní druhy
odpadů (kancelářský, úklid objektů a parkovišť atd.). Obalový materiál bude rozdělen na vratný a nevratný.
V rámci areálu nebudou odpady likvidovány. Všechny odpady budou odváženy a likvidovány mimo Rescue
centrum na základě písemných smluv s odběrateli.
Odpady budou shromažďovány, zatříděny, uloženy a likvidovány odpovídajícím způsobem ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění. Předpokládá se, že část vratného obalového
materiálu bude shromažďována a průběžně odvážena k recyklaci. Recyklovatelné odpady (např. PET) a
nevratné obaly tříděné (např. sklo) budou po nashromáždění do sběrných nádob odvezeny k dalšímu
zpracování. Odpady budou odváženy ke zneškodnění odbornými firmami.
Předpokládáme vznik následujících odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 381/01 Sb.)
Kód druhu odpadu
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
20
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 03
18

18 01 01
18 01 03
18 01 04
18 01 09

Název druhu odpadu
ODPADNÍ OBALY; ...........
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které
bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)3a)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce3b)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s
ohledem na prevenci infekce
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

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

O
N
O
N

4. Ostatní
Hluk
Záměr není spojen s významnými zdroji hluku, které by mohly ovlivnit okolí. Diskutovat lze pouze vlivy
související silniční dopravy, která je ovšem velmi nízká, v úrovni špičkově do cca 800 vozidel denně (tj. do
cca 50 vozidel za hodinu). Takovou intenzitu je již nutno považovat (ve smyslu platných metodických
pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy) za zdroj dopravního hluku.
Vibrace, záření a další fyzikální faktory
Nebudou provozovány žádné zdroje vibrací, žádné radioaktivní zářiče ani žádné radioaktivní výpusti do
životního prostředí.
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5. Rizika vzniku havárií
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz Rescue centra takovým záměrem, který by
sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě budou použity
standardní materiály a technologie, budou použity standardní stavební postupy.
Provoz příjezdových komunikací a parkovišť náležící k Rescue centru je z hlediska možného vzniku
havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích. Možnost vzniku a
především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.
Provoz centra je z hlediska možného vzniku havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem jiných
obdobných záměrů. Výstavba obytného souboru bude provedena v souladu s odpovídající legislativou o
bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Ovzduší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 20. (z prosince 2004) nepatří katastrální území obce Pyšely
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Hluková situace
Stávající (pozaďová) dopravně hluková situace na lokalitě je vzhledem k umístění do volné krajiny poblíž
málo frekventované komunikace III. třídy zanedbatelná.
Vody
Vlastní území záměru (plocha staveniště) je povrchově suché. Neprotéká jím žádný trvalý ani občasný
povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Areál Rescue centra
se rovněž nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru vodního
toku a neleží také ve vyhlášeném záplavovém území. Záměr se nenachází na území CHOPAV.
V areálu stavby ani v jeho blízkém okolí nejsou vymezeny žádné zdroje podzemní vody.
Zvláště chráněná území
Hodnocené území není součástí žádného národního parku a ani neleží v chráněné krajinné oblasti. V
rozsahu posuzovaného území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace a přírodní rezervace,
ani národní přírodní památky a přírodní památky.
Nejbližší zvláště chráněná území je přírodní rezervace Čížov, vyhlášena 15.11.1990. Jedná se o strmý
členitý svah na soutoku Sázavy a Čakovického potoka s lesním ekosystémem s řadou význačných
rostlinných a živočišných druhů. Přírodní památka je od areálu záměru vzdálena cca 20 km a nebude
záměrem ovlivněna.
Významné krajinné prvky
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi
jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Nejbližším významným krajinným prvkem, vyplývajícím ze zákona, je lesní porost severně od zájmového
území.
Lokality Natura 2000
V dosahu působení záměru nejsou vyhlášena žádná území Natura 2000 (ptačí oblast ani stanoviště).
ÚSES
Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo
Podle aktuálních údajů ke dni 1.1. 2004 má obec Pyšely celkem 1 065 obyvatel. Zájmovým územím, které
by mohlo být potencionálně negativně ovlivněno je v tomto případě část obce Nová Ves a její okolí.
Vlastní dotčené území a jeho okolí slouží převážně k bydlení. Nejbližší obytné budovy Nové Vsi jsou od
záměru vzdáleny cca 380 m jižně. Jedná se několik rodinných domů se zahradou, které se nachází na
odvrácené straně vrchu Bukovina a tudíž jsou vzhledem k záměru odstíněny (hluk, emise). Na sever od
území záměru směrem přes údolí leží obec Zaječice (1 km). V území se nenacházejí žádné průmyslové
závody ani provozovny menšího rozsahu (obchod, služby).
V dotčeném území se nenalézají žádné významné objekty s vlivem na lidské zdraví a obyvatelstvo.
Dopravnímu zatížení na silnici III. třídy procházející zájmovým územím je minimální. Širší zájmové území
je využíváno především k rekreaci (Posázaví).

2. Ovzduší a klima
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 20. (z prosince 2004) nepatří katastrální území obce Pyšely
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro přibližný popis stávajícího stavu uvádíme údaje z nejbližší měřící stanice imisního monitoringu.
Tab.: Měřící stanice imisního monitoringu č. 1136 Benešov (HS) za rok 2003
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
maximální naměřená 24hodinová koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
hodnota 24hodinového imisního limitu (µg.m-3)
maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
hodnota hodinového imisního limitu (µg.m-3)

NOx
13,5
51,0
31.12.
-

SO2
50
21,0
7.1.
125
350

prach – SPM
31,9
40
76,0
18.2.
50
-

Z uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku se v širším dotčeném území pohybuje pod
hodnotou ročního imisního limitu pro NO2.
V případě naměřených průměrných ročních koncentrací nebyly u SPM a SO2 v roce 2003 zjištěny žádné
přeslimitní hodnoty, v případě prašného aerosolu však došlo k překročení krátkodobého (24hodinového)
limitu.
S ohledem na výše uváděná měření a emisní situaci v okolí RESCUE CENTRA PYŠELY konstatujeme, že
kvalita ovzduší je zde relativně dobrá, k dosahování hodnot blízkým imisnímu limitu zde dochází pouze u
prachu.
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT10, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
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Klimatické údaje shrnujeme v následující tabulce:
Údaj
Počet letních dnů

MT10
40 až 50

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 až 60
120 až 150
40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Vlastní prostor záměru je v současné době prostorem klidovým, hladiny hluku se zde blíží přírodnímu
pozadí. V okolí komunikací jsou hladiny hluku ovlivněny silničním provozem.
Při pozaďové intenzitě dopravy na silnici III/0311 v úrovni cca 1000 až 2000 vozidel za 24 hodin jsou
základní limity v úrovni LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) překročeny v pásu do cca 40 metrů oboustranně kolem
silnice (tj. v pásu o celkové šířce do cca 80 metrů). Subjektivně je situace v území vnímána příznivě, a to
vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy.
Vibrace, záření a další fyzikální faktory
V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na míru
splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí.
Úroveň elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze důvodně předpokládat, že se nevymyká
běžnému stavu, bez konfliktů s hygienickými limity.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Pozemek pro výstavbu obytného souboru v Pyšelech přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního
povodí řeky Labe (1-00-00) a jeho dílčího povodí 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí. Při detailnějším
členění je, podle základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 13-31 Říčany, posuzovaná lokalita
2
umístěna v drobném povodí 1-09-03-134 Zaječický potok s plochou 9,339 km a lesnatostí 10%.
Ve vzdálenosti cca 0,25 km (nejbližší vzdálenost) od posuzované lokality protéká Zaječický potok, který je
pravostranným přítokem Sázavy.
Ve vzdálenosti cca 800 m východním směrem od posuzovaného pozemku probíhá hranice ochranného
pásma vodního zdroje u obce Pětihosty. Toto ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím odboru ONV
Praha-východ, odborem VLHZ pod č.j. Vod.1747/84 dne 14.9.1984.
Zaječický potok není, ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.333/2003 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
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činností souvisejících se správou vodních toků, významným vodním tokem. Správcem toku jsou Lesy ČR,
s.p.
Při severní hranici území záměru se nachází podél zatrubněného potoka prameniště, které bylo
odvodněno systematickou drenáží a meliorací (1975). V současnosti je meliorace nefunkční a v území
dochází ke kumulaci vod. Při přívalových srážkách voda vystupuje na povrch a vytváří erozní rýhu, která
prochází terénní depresí severně od území Rescue centra.
Bezejmenný zatrubněný potok jímá také vody z odvodňovacího tělesa komunikace a cca 300 m od území
záměru ústí do rybníka Lično na Zaječickém potoce. Potok a meliorační zařízení nemá správce a je v
současné době v majetku vlastníka pozemku. Ve vyjádření k územnímu řízení požaduje Občanské
sdružení Loreta, Pyšely provést v rámci výstavby centra revitalizaci tohoto toku. Obnovením původního
koryta by byla revitalizována jeho niva včetně zřízení vegetačních úprav (lesoparku) v jejím okolí. S tímto
požadavkem se ztotožňuje i obec Pyšely.
Na území záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Areál se rovněž nenachází na
území ochranného pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru vodního toku a neleží také ve
vyhlášeném záplavovém území vodních toků nebo v území určeném k rozlivu povodí.
Podzemní voda
Hydrogeologicky náleží zájmové území do rajónu podzemních vod číslo 632 - Krystalinikum v povodí
Střední Vltavy.
Podzemní vodu lze na staveništi očekávat v hloubce 2 až 3 m pod terénem, v zóně přípovrchového
zvětrávání hornin (granodioritové eluvium). Jedná se o mělký horizont podzemní vody, dotovaný a závislý
na atmosférických srážkách a tání sněhové pokrývky. Hlubší horizonty podzemní vody jsou vázány na
puklinový systém skalního podloží v hloubce několika desítek metrů.

5. Půda
Plochy, na které je záměr umisťován, jsou dle platného územního plánu Pyšel navrženy převážně jako
území pro specifické služby (specielní zařízení obslužné sféry, zaměřené na potřeby sociální péče a
rehabilitace – komerčně nebo nekomerčně využívané) a v severní části pro přírodní krajinou zónu (louky,
pastviny, les). Dle katastru nemovitostí (k.ú. Pyšely) je převážná část území záměru součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF), druh pozemku orná půda.
Parcely ZPF jsou řazeny dle druhu a typu půdy, klimatu, sklonu a expozice do BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka). Půda v dotčeném území je zařazena jako:
BPEJ č. 52951 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy převážně
s podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou
ochranou, využitelné i pro výstavbu.
BPEJ č. 56811 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné,
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim. V. třída ochrany zemědělské půdy (dle metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované
půdně ekologické jednotky, které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
BPEJ č. 52911 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. II. třída ochrany zemědělské půdy (dle
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metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Do II. třídy ochrany jsou zařazeny
zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s
ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné.
Kambizemní půdy v území záměru patří do skupiny půd hnědých typů, které jsou nejrozšířenějším půdním
typem v ČR. Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu in situ. Dochází k
uvolňování železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních jílových minerálů, avšak bez jejich
translokace. Tak se vytváří pro kambizemě typický horizont Bv. Intenzita zvětrávání závisí na
mineralogickém složení substrátu a hydrotermických podmínkách půdního prostředí. Při procesu hnědnutí
se uvolňují dvojmocné kationty a jsou vyluhovány do nižších vrstev.
Glejové půdy v území záměru patří do skupiny hydromorfních vodou ovlivněných půd. V případě trvalého
zamokření, ionty dvoumocného železa zůstávají v roztoku a mohou vytvářet například s hliníkem a
kyselinou křemičitou druhotné aluminosilikáty zelené barvy obsahující dvoumocné železo. S fosforem
vytváří dvoumocné železo modře zbarvený fosfát a se sírou šedočerný sirník. Tyto sloučeniny pak
propůjčují glejovým půdám šedomodré nebo šedo-zelené zbarvení.
Zastoupení BPEJ na území záměru:

BPEJ č. 52951 zahrnuje cca 50%, z území výstavby
BPEJ č. 52911 zahrnuje cca 40% z území výstavby
BPEJ č. 56811 zahrnuje cca 10% z území výstavby

Terén je v místě plánované výstavby mírně zvlněný s převažující severní orientací. Záměr je umístěn na
úbočí vrchu Bukovina. Území výstavby není povrchově zpevněno. Eroze je nevýznamná a je omezena
pouze na rýhovou formu, která se projevuje zejména v terénní sníženině v místě bývalého potoka. Potok je
v současnosti zatrubněn. Na severní hranici území záměru se nachází podél zatrubněného potoka
prameniště, které bylo odvodněno systematickou drenáží a meliorací (1975). V současné době je
meliorace nefunkční. Potok a meliorační zařízení nemá správce a nyní je v majetku vlastníka pozemku.
V současné fázi projektového řízení nelze určit hodnoty bilance zemních prací. Bude provedena skrývka
ornice za účelem jejího následného využití, ale pouze v místě výstavby objektů. Vzhledem k členitému a
svažitému terénu jsou jednotlivé budovy umístěny takovým způsobem, aby bilance zemních prací byla
rovnovážná. K finálním úpravám terénu, ozelenění a sadovým úpravám území budou využity stávající
místně původní zeminy, pokud budou odpovídat stanoveným podmínkám (míra znečištění,
inženýrskogeologické vlastnosti).
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území k Dobříšské pahorkatině. Jedná se o plochou
vrchovinu v povodí Sázavy. Charakteristický je silně rozčleněný erozně denudační reliéf, tektonicky
porušený příčnými zlomy směru SZ-JV, se strukturními hřbety a suky a hluboce zaříznutými údolími
Sázavy a jejich přítoků.
Lokality leží na svahu vrchu Bukovina s generelním úklonem k severovýchodu, cca 500 m severně od
obce Pyšely - Nová Ves.
Geologické a hydrogeologické poměry
Z geologického hlediska náleží území k oblasti středočeského plutonu, který je součástí moldanubika.
Horniny skalního podkladu jsou na lokalitě reprezentovány amfibolicko-biotitickým až biotitickoamfibolickým granodioritem sázavského typu. Při povrchu horniny zvětrávají na písčitojílovité až
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štěrkovitojílovité eluvium. Hloubka zvětrání žuly je místně značně proměnlivá a lze ji odhadnout maximálně
na jednotky metrů.
Kvartérní pokryv je zde reprezentován převážně svahově přemístěným zvětralinovým pokryvem
podložních granodioritů (deluvium), které má obdobný charakter jako eluvium. Jedná se tedy o hrubozrnné
jílovité písky s drobnou štěrkovou příměsí. Svrchní horizont je reprezentován písčitými humózními hlínami..
Mocnost kvartérních sedimentů je dle informací získaných z archivních materiálů cca 2 až 3 m.
Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 632 Krystalinikum v povodí střední Vltavy.
Horniny skalního podkladu jsou v neporušeném stavu pro vodu prakticky nepropustné a zvodnění je
vázáno na hlubší puklinové systémy a porušené zóny. Lokální mělké zvodnění může být v zájmovém
území vázáno na spojitý kolektor přípovrchové mělké zóny zvětrání a rozvolnění hornin skalního podkladu
a kvartérních uloženin. Hlavní kolektor podzemní vody však v širším okolí lokality představují puklinové
systémy v granodioritech. Srážková voda vsakuje do kvartérních sedimentů. Část infiltrované vody vsakuje
do zvětralých zón granodioritů a část se pohybuje (konformně se sklonem skalního podloží) směrem k
místní erozivní bázi, kterou tvoří dnes zatrubněná místní občasná vodoteč probíhající při severní hranici
lokality.
Surovinové a jiné přírodní zdroje
V zájmovém území nebyla dle informací ČGS - Geofond evidována žádná výhradní ložiska nerostných
surovin, včetně starých důlních děl. Jako chráněné ložiskové území je registrována plocha pro těžbu
stavebního kamene - identifikační číslo 22850100, která zasahuje do severozápadní části areálu v místě
navržené krajinné zeleně.
V okolí záměru nejsou evidovány sesuvy a sesuvná území.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) patří zájmové území k Posázavskému
bioregionu, provincie hercynské. Bioregion leží na jihovýchodě středních Čech, zabírá východní část
Benešovské pahorkatiny a severní výběžky Vlašimské pahorkatiny a Křemešnické vrchoviny. Jeho plocha
2
je 1908 km .
Bioregion je tvořen vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy a jejich přítoků. Je
charakteristický ochuzenou mezofilní biotou, tvořenou acidofilními doubravami a podružně též květnatými
bučinami a dubohabřinami.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvod České mezofytikum, fytogeografickém okrese 41 Střední
Povltaví.
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován na
zemědělsky využívaných pozemcích s jednoletými plodinami.
Na hranici areálu záměru se nachází lesní porosty. Jedná se o cca 70-ti letý smíšený porost smrku
ztepilého (Picea abies) a dubu zimního (Quercus robur), který má ze západu vytvořen porostní plášť o
šířce 20 m (orientován k východnímu okraji areálu). Porostní okraj je tvořen směsí dubu (Quercus sp.),
modřínu opadavého (Larix decidua) a lípy (Tilia sp.) věk cca 70 let. Ze severní strany se ke staršímu
porostu přimyká cca 30 letá stejnorodá smrčina. Bezprostředně nad jižní hranicí areálu prochází úzká mez
s porosty třešně ptačí (Cerassus avium), habru obecného (Carpinus betulus), růží šípkovou (Rosa canina),
bez černý (Sambucus nigra) aj.
Na zemědělsky využívaných pozemcích, které jsou ze zoologického hlediska druhově velmi chudé, je
minimální pravděpodobnost výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Lze zde očekávat výskyt
bezobratlých a drobných zemních savců, typických pro zemědělské monokultury: hraboš polní (Microtus
arvalis) a krtek obecný (Talpa europaea).
Pro katastrální území Pyšely, Kovářovice, Zaječice u Pyšel byl zpracován Generel územního systému
ekologické stability (Ing. Dřevikovský, 1994). Zájmové území není součástí územního systému ekologické
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stability. Nejbližším prvkem ekologické stability je lokální částečně funkční biokoridor LBK 22 vymezený
podél bezejmenného vodního toku s břehovými porosty. Nejbližším biocentrem, je lokální biocentrum LBC
17 Líčno, vložené do biokoridoru 22, zahrnující rybník Lično s břehovými porosty a lesní porost. Uvedené
prvky ekologické stability jsou dostatečně vzdáleny od místa záměru a nebudou realizací záměru
ovlivněny.

8. Krajina
Širší území (k.ú. Pyšely) leží v Benešovská pahorkatině, podcelku Dobříšská pahorkatina na rozmezí dvou
okrsků Konopišťské a Velkopopovické vrchoviny. Má charakter zvlněné plošiny na širokém rozvodném
hřbetu lokálních vodotečí. Území je relativně členité. Střídají se tu plošiny, vypouklé vrcholy a terénní
deprese (v podobě úpadů lokálních vodotečí). V širším měřítku pak přistupují hluboká zaříznutá údolí
Sázavy a jejích přítoků.
V aktuální vegetaci převažují rozsáhlé plochy orné půdy (na plošinách), doplněné výraznou mozaikou lesů,
pokrývající především oblé vrcholky vystupující nad terén. Vytvářejí tak kulisovitě působící dominanty. V
dálkových pohledech se významně uplatňuje rozsáhlá hmota lesů pokrývající výrazné vrcholy nad údolím
Sázavy, v drobnějším měřítku pak poměrně hustá mozaika krajinné zeleně na mezích, podél polních cest
(skupinky stromů a keřů), ve formě alejí podél komunikací a také jako doprovodná zeleň podél vodních
toků. Nečetné plochy trvalých travních porostů se vyskytují pouze na prudších svazích bází vrcholů, na
hřbetech, popř. podél vodotečí.
Z hlediska krajinářsko-typologického patří území do makrotypu středověké sídelní krajiny Hercynika. Na
nižší hierarchické úrovni do sebe zahrnuje mezotyp lesopolní krajiny.
Z hlediska typologie sídel patří zájmové území do oblasti vsí návesních a návesních silnicovek s nepravou
traťovou plužinou. Ovšem toto uspořádání bylo smyto v období socialistické kolektivizace zemědělství po
2. světové válce. V současnosti dominují scelené bloky orné půdy, v zástavbě obcí převažuje konglomerát
různověké zástavby. Původní architektonické uspořádání se zachovalo pouze v základní dispozici,
většinou ovšem bylo výrazně modifikováno přestavbami a novostavbami, především v období od pol. 50.
do 70. let, v nové stavební vlně pak od počátku 90. let.
Současný ráz území v odlesněné, zorněné a zemědělsky využívané části (scelené bloky orné půdy) si i
nadále udržuje spíše velko až středně výrobní charakter. Navzdory tomu má krajina (díky hojnosti
rozptýlené zeleně a lesních remízů) pomístně i drobnější měřítko.
Z hlediska míry zachovalosti krajinného rázu můžeme řadit toto území mezi krajinářský typ B, krajinu
intermediární - s vyrovnaným poměrem mezi relativně přírodními a člověkem zcela přeměněnými
vegetačními formacemi.
V území lze rozlišit prostory se základní (B) a se zvýšenou ekologickou a krajinářskou hodnotou (B+).
Základní ekologickou a krajinářskou hodnotou (B) má území v prostoru mezi obcemi Pyšely a Zaječicemi s
rozsáhlými plochami orné půdy. Zde leží dotčené území záměru (v polní trati Pod štěpnicí). Zvýšenou
ekologickou a krajinářskou hodnotou (B+) mají pak především okrajová západní a severozápadní část
katastru (s vyšší hustotou krajinné zeleně a lesních porostů).
Z hlediska míry zachovalosti krajinného rázu má převážná část území (krajinářský typ B, cca 70 %)
částečně zachovaný krajinný ráz, 30 % území (krajinářský typ B+) dobře zachovaný krajinný ráz.
Je však nutno upozornit, že v bezprostřední blízkosti proponovaného záměru leží přírodní park
Velkopopovicko. Záměr je navržen východně od silnice Pyšely – Zaječice, tj. mimo území přírodního
parku, kde je uplatňován zvýšený stupeň ochrany krajinného rázu. Zmíněná komunikace tvoří hranici
přírodního parku. Krajina západně od silnice je již jeho součástí. Území záměru tak leží ještě v běžné
krajině bez uplatnění zvláštních požadavků na ochranu krajinného rázu.
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9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Na daném pozemku se nenachází žádné stavební objekty a sítě, které by byly předmětem demolice. V
2
současné době jsou na celé lokalitě o rozloze 160 529 m pole.
Architektonické a historické památky
První písemná zmínka o Pyšelích pochází z r. 1295, ale původně románský kostel svědčí pro jejich dřívější
vznik. Byly městečkem snad již v 16. věku, kdy byl jejich majitelem Karel Mracký z Dubé, nejvyšší sudí
království. Později poklesly na ves a byly znovu povýšeny na městečko 25. října 1703 privilegiem císaře
Leopolda I., který jim zároveň dal znak, a to na žádost Františka Antonína hr. z Halleweilu. Znak má také
podobu štítu z erbu Halleweilů pod korunou.
V obci se nachází památkově chráněné objekty, areály a sochy, které jsou zapsány v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR a jsou chráněny dle zákona č.20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů: Jedná se o areál zámku Pyšely (včetně zámeckého parku), areál kostela Povýšení
sv.Kříže, areál loretánské kaple, synagogu, areál fary čp. 76, sochu sv.Vojtěcha a sochu sv.J.
Nepomuckého.
Výše uvedené kulturní památky jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a jsou
chráněny dle zákona č.20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dle sdělení Národního památkového ústavu, ústřední odborné pracoviště středních Čech v Praze,
č.j. 1394/2005/b ze dne 11.4.2005 se na území navrhované stavby Rescue centra (mezi obcemi Pyšely a
Zaječicemi) nenacházejí památkově chráněné objekty ani plošně památkově chráněná území.
Na pozemku se rovněž nenachází ani drobná solitérní architektura (např. Boží muka, kříž, kaplička,
zvonička, socha, pomník, milník apod.).
Archeologická naleziště
Celé správní území obce Pyšely je územím s archeologickými nálezy. Možnost archeologického nálezu v
průběhu zemních prací při výstavbě proponovaného záměru není vyloučena. Při projektování staveb,
jejichž realizací dojde k výrazným zásahům do stávajícího terénu (tj. inženýrské sítě s hloubkou pod 50
2
cm, stavby s plochou nad 100 m ), je nutno, v souladu se stavebním zákonem a zákonem 20/87Sb. o
památkové péči zažádat o vydání stanoviska příslušný orgán památkové péče - Ústav archeologie
památkové péče Středních Čech.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravní infrastruktura dotčeného území odpovídá požadovanému provozu.
V kontaktu se záměrem prochází silnice III/0311. Stavebně technický stav této silnice je vyhovující, povrch
s občasnými výtluky. Směrové, šířkové a výškové uspořádání silnice sice neodpovídá stávajícím
projektovým požadavkům, nicméně pro požadovaný provoz je vyhovující. Intenzity dopravy na této silnici
nejsou sčítány, hrubým průzkumem bylo zjištěno že nepřekročí cca 1000 až 2000 vozidel za 24 hodin.
Silnice III/0311 se v Senohrabech napojuje na silnici I/3 a ta dále (v Mirošovicích) na dálnici D1. Jde o
hlavní státní komunikační síť, s intenzitami dopravy v úrovni cca 20 000 vozidel za 24 hodin (silnice I/3)
resp. cca 50 000 vozidel za 24 hodin (dálnice D1).
Po silnici III/0311 projíždí Pražská integrovaná doprava (autobusy), nejbližší železniční stanice se nachází
v obci Senohraby případně Vysoká Lhota (název zastávky Pyšely).
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na veřejné zdraví
Provoz Rescue centra nevyvolá trvalé negativní vlivy na lidské zdraví. Záměr svým charakterem odpovídá
podobným komplexům staveb, které slouží k podobnému nebo stejnému účelu – domy s peč. službou,
domovy důchodců, sportovně-rekreační centra. Záměr nebude vyvolávat jiné negativní vlivy na zdraví
obyvatelstva než ty, které vznikají při běžném provozu obdobných zařízení.
Období výstavby pravděpodobně krátkodobě zvýší (jako u každé stavby) pohyb těžké techniky a s tím
související negativní vliv hluku, imisí a stresových faktorů v dotčeném území. Za obyvatele potencionálně
dotčené účinky výstavby, lze považovat především obyvatele sousedních obcí Pyšely a Zaječice, ale
vzhledem k vzdálenosti obcí 0,4 km a 1km od území výstavby, je nelze označit za významné.
Potencionální ohrožení může přinést pouze nákladní stavební doprava, která bude využívat komunikace
jdoucí přes obě obce k tranzitu. Po skončení období výstavby uvedené negativní vlivy pominou.
Ekonomické dopady jsou pozitivní, dojde k vytvoření řádově několika desítek až stovek nových pracovních
míst.
V současné době se v lokalitě nenachází žádný významný zdroj hluku a imisí. Provoz Rescue centra se
projeví pouze dílčími nárůsty automobilové dopravy a z toho vyplývajícími negativními vlivy.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Stávající imisní zátěž dotčeného území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu zdrojů tepla spalujících zemní plyn vyvolá místní nárůst imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2),
tento nárůst však zřejmě nezpůsobí přeslimitní imisní zátěž dotčeného území. Navrženy budou
nízkoemisní kotle.
Imisní zátěže z dopravy při silnici III/0311 se navýší úměrně s nárůstem dopravy na této silnici. Relativně
půjde sice o významný nárůst (cca o 80% stávajícího stavu), v absolutní hodnotě se však jedná o navýšení
velmi nízké, v jehož důsledku nebude docházet k překračování imisních limitů v dotčeném území.
Záměr nebude významným způsobem ovlivňovat klimatické charakteristiky.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Technologické zdroje hluku spojené se záměrem (např. kotle vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
apod.) neovlivní hlukovou situaci v území.
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Zvýšením intenzit dopravy na silnici III/0311 dojde i k částečnému navýšení hladin hluku kolem této silnice.
Lze očekávat, že základní limity v úrovni LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) budou překročeny v pásu do cca 50
metrů oboustranně kolem silnice, což je nárůst o cca 10 metrů oproti stávajícímu stavu. Celkově jde o vliv
velmi malý, subjektivní vnímání situace zůstane prakticky nezměněno.
Vliv vibrací, záření a dalších fyzikálních faktorů
Vliv technologických i dopravních vibrací je vyloučen, stejně tak jako vliv záření.
Vlivy v období přípravy a provádění
V období provádění stavebních a konstrukčních prací dojde v území ke zvýšené hlukové zátěži v důsledku
stavební dopravy i provozu stavebních mechanismů. Jde o vliv dočasný. Vzhledem k tomu, že na období
provádění stavebních prací platí korekce +10 dB k základnímu hlukovému limitu, nejde o významnější
akustický problém.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Povrchová voda
Vlivy na odvodnění území
Pozemky Rescue centra jsou situován na severní části vrchu Bukovina v lokalitě Pod štěpnicí. V současné
2
době je území záměru o rozloze 160 529 m využíváno převážně pro zemědělské účely, dotčené území je
tedy nezpevněné. Na celém území dochází k přirozenému vsakování srážkových vod do volného terénu.
Dolní část pozemku byla v minulosti meliorována s odvodem do místní vodoteče.
Realizací záměru dojde k navýšení zpevněných ploch v území (bytové domy, prostory pro umístění
různých druhů služeb a kulturních a sportovních aktivit, sportovní zařízení s krytým i venkovním plaveckým
bazénem, parkovací plochy, veřejné komunikace, chodníky a pěší cesty), a tedy i ke zvýšení povrchového
odtoku na úkor vsaku. Součástí záměru je však vybudování ploch zeleně, které budou mít lesoparkovou
úpravu, která je z hlediska povrchového odtoku nejvhodnější. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou
svedeny do gravitačního odlučovače a kalové jímky a budou přečerpány do závlahové nádrže k dalšímu
využití (zavlažování parkových ploch).
Realizací výše uvedených opatření bude omezení infiltrace z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Projekt uvažuje s odvedením splaškových vod ze všech objektů navrhované stavby RESCUE CENTRA do
splaškové kanalizace Pyšel a odtud do čistírny odpadních vod v obci Pyšely. Odvod dešťových vod je
navržen samostatnou kanalizační sítí. Dešťové vody budou svedeny do gravitačního odlučovače a kalové
jímky a budou přečerpány do závlahové nádrže k dalšímu využití. Přebytkové vody budou svedeny do
místní vodoteče. Z výše uvedeného vyplývá, že realizace záměru nebude mít vliv na kvalitu povrchové
vody.
Podzemní voda
V prostoru výstavby vlastního areálu ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné vodní zdroje
(studny), které by byly využívány k individuálnímu zásobování pitnou či užitkovou vodou, areál staveniště
není součástí žádné sběrné či infiltrační oblasti pro vodní zdroje ve vzdálenějším okolí.
Zastavěním části území dojde k částečnému omezení dotace atmosférických srážek do horninového
prostředí a tím i k omezení jejich vsaku do podzemní vody. Vliv je vzhledem k umístění záměru v otevřené
krajině s rozvolněnou zástavbou zanedbatelný.
Pro zajištění užitkové vody bude na pozemku 514 vybudována studna pro zavlažovací systém areálu
RESCUE CENTRA. Parametry závlahového systému jsou závislé na množství vody potřebné k závlaze.
Realizace vlastní studny bude předmětem posouzení v dalším stupni projektové přípravy. Předběžný
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hydrogeologický posudek (BP Consult, s.r.o., květen 2005) stanovil, že uvedený závlahový systém
neovlivní nepříznivě režim podzemní vody v lokalitě a jejím okolí, nebude docházet k podmáčení vlastní
lokality, ani přilehlých pozemků. Závlahová voda zasáklá do pozemků bude drénována místní vodotečí
protékající při severní hranici pozemku.
Výkopové práce (základy podsklepených budov, závlahová nádrž) budou prováděny nad hladinou
podzemní vody nebo v dosahu jejího kolísání. Na níže položených pozemcích mohou terénní práce
zasáhnout pod její úroveň. Přesné údaje stanoví v další fázi projektové dokumentace inženýrskogeologický průzkum.
Vlivy oznamovaného záměru na kvalitu podzemní vody a vydatnost lze celkově kvalifikovat jako
akceptovatelný až nevýznamný.

5. Vlivy na půdu
Výstavba Rescue centra Pyšely se v rámci realizace prvních třech etap výstavby projeví celkovým
záborem zemědělského půdního fondu (ZPF) v rozsahu cca 9,6 ha. Na zbývajícím území bude
realizována veřejná zeleň a lesopark.
Dotčené pozemky ZPF jsou zařazeny dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva
životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu, do II., IV. a V. třídy ochrany půdy (převažuje IV. třída ochrany).
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné, ale s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují půdy
s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
Pozemky pro zamýšlenou výstavbu patří částečně do II., IV. a V. třídy ochrany ZPF. Jejich zábor je možný
s přihlédnutím ke skutečnosti, že toto území je dle platného územního plánu obce Pyšely navrženo
převážně jako zastavitelné území pro specifické služby. Postradatelnost půd pro zemědělské využití, lze
zdůvodnit převažující severní orientací, která je k zemědělskému hospodaření v této klimatické oblasti
méně vhodná.
Záměr počítá s využitím značné části území pro plochy zeleně včetně parkových úprav. Předpokládá se
využití přebytku skrývky ornice na povrchovou úpravu terénu a sadovým úpravám území, popřípadě pro
zlepšení kvality půd na přilehlých pozemcích využívaných pro zemědělské účely. Hloubka ornice v území
se pohybuje mezi 30 a 60 cm. O využití ornice rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF.
Přesná bilance zemních prací není v této části projektové dokumentace k dispozici, ale na základě
dostupných informací, lze předpokládat, že bude vyrovnaná. Dle situace záměru se v uvedeném území
nepředpokládají žádné významné terénní úpravy.
Na pozemcích dotčených výstavbou záměru v severní části území byla provedena stavba odvodnění
pozemků (meliorace, r. 1975). Dle zákona o vodách je tato stavba majetkem vlastníků pozemků. Vzhledem
k roku výstavby, lze v současnosti toto zařízení považovat za méně funkční (zanesení drénů). Ve výše
zmiňovaném území bylo provedeno také zatrubnění odvodňovacího příkopu, který vede podél příjezdové
silnice a je převeden na opačnou stranu, kde pokračuje dále pod pozemky sousedící se záměrem (přesná
poloha není známa). Zatrubnění je dále zaústěno do vodoteče v terénní depresi mimo území záměru.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému záměru, žádná omezení.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu nepočítá
s negativním vlivem na půdy.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Území, vybrané k realizaci posuzovaného záměru, není z geologického, petrografického ani
paleontologického hlediska ničím mimořádné. Zásah do horninového prostředí bude prováděn
v podpovrchových částech (základy jsou projektovány max. do hloubky 2,5 m pod úroveň stávajícího
terénu).
Záměr zasahuje do prostoru chráněného ložiskového území pro těžbu stavebního kamene. Jiné přírodní
zdroje a zdroje nerostných surovin nejsou zásahem dotčeny.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umístěn na území, které je v současné době převážně zemědělsky využíváno a nelze zde
předpokládat výskyt vzácnějších druhů fauny a flóry, stejně tak složitější ekosystémové vazby. Jedinou
zelení stromového a keřového charakteru jsou pásy zeleně (meze) a ruderálních travních porostů podél
hranice pozemku, které nebudou výstavbou dotčeny.
K ovlivnění ostatní fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půdy na území výstavby.
U pohyblivějších živočichů (zajíci, ptáci, hmyz apod.) je možné předpokládat omezení niky s její možnou
náhradou v okolních lokalitách. Drobných živočichů lze vzhledem k jejich populační dynamice
předpokládat, že mohou být jejich případné početní ztráty nahrazeny na vhodných okolních stanovištích.
V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k
poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES.
Části krajinné zeleně, které by mohly být narušeny v souvislosti s výstavbou záměru, budou nahrazeny v
rámci projektu plošně mnohem rozsáhlejší výsadbou zeleně a parkovou úpravou dle zásad prostorové
regulace územního plánu, který stanovuje zastavěnost pozemku do 10%, formou pavilónové zástavby
s vyšším podílem vzrostlé zeleně na pozemku. Pro celé území výstavby i část přírodní krajinné zóny je
v rámci DUR zpracován generel zeleně.

8. Vlivy na Krajinu
Návrh záměru - „Rescue centrum Pyšely“ - je situován do zemědělské krajiny bez přímé návaznosti na
současnou zástavbu. Záměr je umístěn při silnici mezi obcemi Pyšely a Zaječice. Celková výměra záměru
činí cca 16 ha. Řešené území je přibližně lichoběžníkového tvaru o rozměrech cca 300 x 600m, situované
celkově v mírném severním svahu obráceném k obci Zaječice, od které je odděleno mělkou terénní
depresí. Vrchol svahu se nazývá Bukovina a leží při jižním okraji území budoucí výstavby. Výškový rozdíl
území v areálu je cca 30 m.
Základní architektonickou a urbanistickou myšlenkou záměru je vytvoření polyfunkčně uspořádaného
prostoru povahy pavilonů a individuálních objektů. Rozmístění objektů je koncipováno tak, aby jednotlivé
budovy měly své vlastní prostorové zázemí. Maximální výšková hladina zástavby bude jedno až
dvoupodlažní. Budou použity přírodní materiály - dřevo, kámen (rula) a pálená taška.
Narušení blízkých krajinných prostorů
2

Z hlediska pohledového ovlivnění území bude dotčen menší segment krajiny (cca 3 km ) a to v prostoru
mezi Pyšely a Zaječicemi. Areál bude viditelný především od Zaječic, tj. od severu. Od Pyšel brání
viditelnosti kopec Bukovina.
V tomto měřítku nedochází k ovlivnění dominantních typických znaků krajiny (reliéf území, krajinné
dominanty).
Mohou být dotčeny znaky :
hlavní
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· výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobně zemědělské a otevřené technologie
doprovodné
· běžná zástavba má historický vesnický charakter, často ovšem narušený výstavbou ze 70. let 20. století
· běžné stavby mají formální tvarosloví přízemního roubeného domu středočeského, výrazně modifikované
pozdějšími přestavbami a dostavbami zejména v 2. pol. 20. století, dnes cihelné s hladkou omítkou.
Z hlediska architektonického pojetí představuje záměr svým způsobem výjimečný soubor staveb na
kvalitativně vysoké úrovni. Návrh objektů respektuje výškovou hladinu obvyklou u staveb v širším okolí a
kopíruje reliéf terénu. Volné plochy v areálu budou osázeny parkovou zelení a to domácími druhy dřevin,
které se běžně vyskytují ve zdejším okolí (dub, lípa, bříza olše apod.). Výrazné zastoupení zeleně je
jedním z předpokladů citlivého začlenění souboru staveb do okolního prostoru.
Shrnutí
Na základě vyhodnocení viditelnosti, terénního a krajinářského průzkumu konstatujeme:
· záměr není situován do žádného zvláště chráněného území z hlediska ochrany přírody a krajiny.
· záměr nenarušuje ráz žádného památkově chráněného areálu nebo objektu, nicméně je lokalizován v
bezprostřední blízkosti přírodního parku Velkopopovicko, kde je již uplatňován režim zvýšené ochrany
krajinného rázu.
Záměry tohoto typu vždy budou ovlivňovat krajinu, nutně tedy jde o zásah do krajinného rázu. Otázka, máli novodobá architektura vždy nutně vycházet z místních tradic je sice často diskutována (nejen mezi
architekty), není však předmětem tohoto oznámení. Nicméně domníváme se, že z hlediska proporčních
vlastností a dimenzování, tento konkrétní záměr respektuje krajinné měřítko a nenarušuje žádný z jeho
podstatných rysů a stavbu tak lze uskutečnit.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou ovlivněny. Při výkopových pracích může dojít k narušení
archeologických situací a k nálezům, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Případný archeologický
nález v průběhu výstavby tedy nelze předem vyloučit. V takovémto případě by bylo nutno provést před
pokračováním prací záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vlivy záměru na dopravní infrastrukturu jsou velmi nízké. V zásadě jde pouze o vyšší využití stávající
silnice III/0311 a navazujících komunikací. Nedochází k nárokům na budování dalších komunikačních
staveb (samozřejmě s výjimkou vnitřního komunikačního systému Rescue centra) nebo úpravám na
stávající komunikační síti.
Obslužná doprava Rescue centra se projeví na dopravním zatížení silnice III/0311 poměrně významným
relativním nárůstem oproti stávajícímu stavu (očekávaný nárůst do 800 vozidel denně reprezentuje nárůst
do cca 40 až 80% stávajícího stavu, který je v úrovni cca 1000 až 2000 vozidel za 24 hodin). Z hlediska
dopravního ovšem nejde o problém, i po uvedení Rescue centra do provozu zůstává intenzita na silnici
III/0311 na velmi nízké úrovni. Na dalších komunikacích (silnice I/3, dálnice D1) se již dopravní vliv záměru
prakticky neprojeví.
Vlivy v období přípravy a provádění
Na období přípravy a výstavby záměru lze vztáhnout podobné závěry jako na období provozu - ani zde
nepůjde, přes dočasně zvýšené intenzity stavební dopravy, o významnější problém.
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11. Jiné ekologické vlivy
Jiné, výše nepopsané, ekologické vlivy se nepředpokládají.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Ovzduší
V důsledku provozu zdrojů znečišťování ovzduší souvisejících s provozem záměru neočekáváme
překročení imisních limitů.
Hluková situace
Provozem Rescue centra nebude obyvatelstvo prakticky hlukově dotčeno.
Povrchová voda
Vliv na odvodnění území je minimální. Odvedení srážek z území bude obdobné stávajícímu stavu.
Při standardním provozu areálu nebude produkováno takové znečištění odpadních vod, které by mohlo
ovlivnit kvalitu recipientu. Rozsah vlivu na kvalitu povrchové vody je téměř nulový.
Podzemní voda
V rámci normálního provozu nebude podzemní voda, jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního
významně ovlivněna.
Půda
Převážná část pozemků určených k výstavbě je v současnosti stále využívána jako zemědělská půda
průměrné bonity. Její využití pro zemědělské účely se stává stále obtížnější vzhledem k nízké
konkurenceschopnosti oboru. Převážná část oné půdy na území záměru zůstane nedotčena (vegetační
úpravy na cca 90% území).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí bude za normálního provozu zanedbatelný. Jiné přírodní zdroje a populace
nebudou realizací záměru dotčeny ani ovlivněny.
Fauna, flóra, ekosystémy
Pozemek je v současné době z hlediska bioty a ekosystémů velmi málo funkční (zemědělská půda).
Krajina
Záměr je situován do krajiny se snahou o maximální soulad se stávajícím krajinným rázem.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Z hlukového hlediska nevzniká možnost havárií nebo nestandardních stavů, které by mohly mít vliv na
okolí.
Dopravní a jiná infrastruktura
Z dopravního hlediska vzniká pouze běžně akceptovatelné dopravní riziko vzniku dopravních nehod.
Vzhledem k tomu, že nepůjde o těžkou dopravu ani o dopravu nebezpečných věcí, nevzniká významné
riziko potenciálních vlivů na okolí.
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III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Potenciální negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou zlepšit působení na životní prostředí. Ta jsou
zaměřena zejména na období výstavby takto:
Ovzduší
V období výstavby v suchých dnech doporučujeme zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost.
Pro vytápění použít kotle s nízkou produkcí NOx.
Povrchové vody
Provozovateli areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště komunikací k
nižšímu znečištění odvádění srážkových vod.
Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska jejich
ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly v průběhu výstavby.
Doporučujeme objekty parkovišť vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám
nebezpečných látek.
V případě úniku látek ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i
vodou zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů.
Veškeré kontaminované vody (dešťové vody z parkovišť) budou zachyceny odlučovačem ropných látek
dostatečné kapacity a účinnosti a poté vypouštěny do závlahové nádrže k dalšímu využití.
Ve splaškové kanalizaci objektů přípravy jídla musí být vybudován odlučovač tuků, který sníží obsah tuků
ve splaškových vodách na hodnotu menší než 100 mg/l. Pro provoz zařízení je nutné mít povolení z
vodoprávního úřadu (viz Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 18).
Zpevněné plochy a prostory, kde může být manipulováno s látkami škodlivými vodám, provést
v nepropustném provedení.
Objekty přípojky vody, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, nádrž, musí být součástí stavebního
povolení. ORL, lapák tuků z kuchyně jsou součástí vodoprávního povolení.
Podzemní voda
Za běžného provozu nebude kvalita ani kvantita podzemní vody významně ovlivněna. Podmínky jímání
podzemní vody pro dotaci závlahové nádrže stanoví další stupeň projektové přípravy (inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum).
Zvýšenou pozornost ochraně podzemní vody je nutno dbát nejvíce v období výstavby, kdy v daném
prostoru bude přítomna těžká technika. V případě, že by do stavební jámy došlo ke splachu nebo průsaku
většího množství ropných látek, je třeba tuto zeminu okamžitě odtěžit a deponovat na zabezpečené
skládce. Riziková místa na staveništi vybavit sorpčními materiály pro prvotní likvidaci případného úniku
závadných látek a možné kontaminace horninového prostředí a podzemní vody.
Opatření k ochraně podzemní vody jsou totožná s opatřeními pro ochranu půdy a horninového prostředí.
FileName:
SaveDate:

Oznámení-Pyšely9.doc
14.06.05 8:45

Zakázka/Dokument: C236-05/Z01
Vydání: 01
Strana: 40 z 40

RESCUE CENTRUM PYŠELY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Půda
Minimalizovat plochy záborů kvalitnějších zemědělských půd a využít přebytku skrývky ornice z těchto
pozemků pro vegetační a parkové úpravy území, popřípadě pro zlepšení kvality půd na přilehlých
pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O využití ornice rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF.
V severní části území záměru doporučujeme provést realizaci lesoparku s použitím místně původních
dřevin, zejména dřevin s vysokou transpirační schopností na zamokřených vodou ovlivněných stanovištích
(dub letní, lípa velkolistá).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro ochranu horninového prostředí a přírodních zdrojů není třeba přijímat s ohledem na výše podanou
charakteristiku těchto složek životního prostředí žádná mimořádná ochranná opatření.
Fauna, flóra a ekosystémy
Při provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromů a keřů doporučujeme je ochránit odrazníky
nebo bedněním, aby nedošlo k poškození kmene u stromů.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Z hlukového hlediska nejsou navržena žádná opatření, protihluková ochrana je spolehlivě řešitelná. Je
třeba dbát pouze běžných zásad protihlukové ochrany.
V průběhu výstavby je nutno omezit dopravní provoz a provoz hlučných mechanismů v blízkosti stávající
obytné zástavby na denní období, s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin.
Dopravní a jiná infrastruktura
Stavební dopravu je přípustné provozovat pouze v denním období, s vyloučením brzkých ranních a
pozdních večerních hodin.
Archeologie
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu (Muzeum Podblanicka, pracoviště Benešov) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
záměru. Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na vytipování
možností vzniku nepříznivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory, ke kterým navíc nejsou odpovídající
podrobné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno
ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
Ovzduší
Pro vyhodnocení imisní zátěže nebylo použito výpočtu, při specifikaci vlivů jsme využili zkušenosti
z hodnocení obdobných záměrů.
Voda
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací, získaných od investora záměru, z
vodohospodářských map, z odborné literatury, z platné legislativy a informací poskytnutých pracovníky OÚ
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Pyšely, Lesy ČR, s.p., MÚ Říčany, odboru životního prostředí. Takto získané znalosti byly doplněny
vlastním terénním šetřením posuzovaného území.
Podzemní voda
Pro potřeby oznámení jsou uvedené údaje dostatečné.
Půda
Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že uvedené údaje jsou postačující pro vyhodnocení vlivu
na půdu. Pro potřeby zpracování oznámení jsou stávající údaje dostatečné.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro zpracování oznámení považujeme dostupné údaje jako dostatečné.
Fauna, flóra a ekosystémy
Území pro výstavbu nevyžaduje žádný další průzkum, terénní rekognoskace, provedená pro potřeby
oznámení je dostatečná.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková problematika byla řešena na všeobecné úrovni za využití zkušeností z obdobných záměrů,
předpisů na ochranu před hlukem a platných (hlavním hygienikem schválených) Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy.
Dopravní a jiná infrastruktura
Při zpracování dopravní části tohoto oznámení bylo použito údajů projektanta o dopravních nárocích
záměru. Údaje o dopravní infrastruktuře území byly získány z terénního průzkumu, mapových podkladů a
ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2000.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.

FileName:
SaveDate:

Oznámení-Pyšely9.doc
14.06.05 8:45

Zakázka/Dokument: C236-05/Z01
Vydání: 01
Strana: 43 z 43

RESCUE CENTRUM PYŠELY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Obr. 1: Situace záměru na další straně
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Obr. 2: Situace dotčeného území v územním plánu
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Obr. 3: Legenda a limity územního plánu
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Obr. 4: Lokalita výstavby záměru - Pohled od severozápadu ve směru od silnice Pyšely Zaječice

Obr. 5: Pohled na území záměru od západu ve směru budoucí příjezdové komunikace k areálu
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Obr. 6: Pohled na území stavby od jihozápadu ve směru od Zaječic.
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II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Investičním záměrem investora je vybudování Rescue centra Pyšely. Komplex budov bude převážně
sloužit pro potřeby sociální sféry – tedy zejména jako bydlení pro seniory, a některé další skupiny populace
se zabezpečením potřebných služeb.
Jedná se o výstavbu bytů, které budou navrženy jako malometrážní „chráněné byty“ pro dlouhodobé i
přechodné bydlení, dále jsou zde prostory pro umístění různých druhů služeb a kulturních a sportovních
aktivit. Plocha území záměru je cca 16 ha. Součástí záměru je také navržení dostatečného počtu
parkovacích míst pro obyvatele, zaměstnance i návštěvníky centra (počet park. stání 108).
Navrhované bytové domy jsou z hlediska vzhledu, charakteru a konstrukce řešeny jednotně, domy
jednobytové, domy dvoubytové, domy tříbytové, bytové domy 4 b.j, bytové domy 8 b.j, bytové domy 12 b.j,
bydlení matek s dětmi 14 b.j, stravování + 4b.j, bydlení 24 (4) b.j. + služby, pěší zóna, církevní objekt,
bydlení s pečovatelskou službou 30 b.j. Součástí tohoto areálu je i sportovní zařízení s krytým a
venkovním plaveckým bazénem, sportovní klub, údržba areálu, víceúčelová hala – tělocvična.
Záměr bude realizován ve volné krajině mezi obcemi Pyšely a Zaječice cca 20 km severně od Benešova
na pozemcích v současnosti převážně zemědělsky využívaných („na zelené louce“). Předmětem záměru je
v dotčeném území realizovat v souladu s platným územním plánem novou výstavbu, která zde navrhuje
funkční plochy pro specifické služby (specielní zařízení obslužné sféry, zaměřené na potřeby sociální péče
a rehabilitace – komerčně nebo nekomerčně využívané). V severní části území plán předpokládá funkční
plochu pro přírodní krajinou zónu (louky, pastviny). Pro část přírodní krajinné zóny a celé území výstavby
je zpracován generel zeleně. V rámci záměru se počítá s provedením rozsáhlého ozelenění a parkových
úprav na značné části území záměru dle zásad prostorové regulace územního plánu, který omezuje
zastavěnost pozemku na 10%.
Zahájení výstavby se předpokládá v polovině roku 2006 a předpokládané ukončení stavby je na konci roku
2007.
Záměr nevyvolává nadměrné požadavky na vstupy (viz kapitola B.II) a produkuje, včetně očekávané
automobilové dopravy, jen nevýznamné emise do svého okolí (viz kapitola B.III). Stávající stav životního
prostředí v území je stručně popsán v kapitole C.II. a dopady stavby do prostředí a na zdraví obyvatelstva
pak v následující části D.
Podstatné je zjištění, že výstavba a provoz Rescue centra Pyšely nevyvolá přeslimitní negativní vlivy na
veřejné zdraví, nebude docházet k překračování imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší a vlivy hluku
nebudou smyslově postřehnutelné. Realizace záměru nebude vytvářet žádné významné negativní vlivy na
horninové prostředí, biotu, půdu, podzemní a povrchové vody.
Dle posouzení krajinného rázu se domníváme, že z hlediska proporčních vlastností a dimenzování, tento
konkrétní záměr respektuje krajinné měřítko a nenarušuje žádný z jeho podstatných rysů.
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, či vyloučení nepříznivých vlivů z výstavby a provozu záměru vyplývá zejména z
důsledného dodržování platných zákonných norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů.
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ČÁST H
PŘÍLOHA

I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
byl předán příslušnému úřadu jako samostatná příloha tohoto oznámení.

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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