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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor               PRO-SIN, s.r.o. 

U Háje 1451 
252 63 Roztoky, okres Praha - západ  

IČO     26433982 
DIČ     CZ26433982 
 
Oznamovatel    PRO-SIN, s.r.o. 

U Háje 1451 
252 63 Roztoky, okres Praha - západ  
 

Oprávněný zástupce   Ing.Oto Veselý 
Tel.č.      244471372 
       veso@seznam.cz 
 
Projektant     LL Engineering spol.s r.o.  

Tř.Gen. Píky 5 
613 00 Brno 

Oprávněný zástupce   Ing.Vladimír Lorenz 
Tel.č.      545245186 
IČO     25574728 
DIČ     CZ25574728 
     
 
B. Údaje o záměru                                         
         
 I. Základní údaje                                                                                       
     
     Název záměru  Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice 

Kapacita (rozsah) záměru Plocha pozemků              7 500 m2 
Zpevněné plochy (komunikace,parkoviště)  4 940 m2 

     Zastavěná plocha    1 456 m2 
Plocha zeleně     1 104 m2 
Parkovací plochy    120 stání 

 Stání pro imobilní zákazníky           6 stání 
Předpokládaná doba výstavby    5 měsíců 
Uvedení do provozu    2006  

       Umístění záměru   kraj Středočeský 
Město Čelákovice 

      k.ú. Čelákovice p.č. 3571/1, 3909   
 
2. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,  
     připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem stavby je realizace obchodního objektu se samoobslužným prodejem a parkovištěm 
pro zabezpečení přístupu pro návštěvníky obchodního objektu. Záměr doplní stávající 
občanskou vybavenost v uvedené kategorii služeb v předmětném území.  
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 Stavba je situována na pozemcích p.č.3571/1 a 3909 v k.ú. Čelákovice. Uvedené území je 
v souladu s územním plánem města Čelákovice (vyjádření  města č. 133/2005 z 21.7.2005, 
Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice – V rybníčkách, na pozemku parc.č. 3571/1, 
k.ú. Čelákovice).  

Lokalita, v níž je stavba prodejny potravin připravována, je situována na jihozápadě města 
Čelákovice mezi silnicí II/245 Brandýs nad Labem Praha a III/10162 (Matenice – Počernice). 
Budoucí areál prodejny potravin je napojen na stávající silniční sítˇpomocí dvou vjezdů a 
výjezdů. První připojení je navrženo ze silnice III/10162, tento vjezd je určen pouze pro 
zákazníky. Druhé napojení je navrženo z komunikace II/245. Toto napojení slouží jak pro 
zákazníky, tak i pro zásobování prodejny potravin.  
 
Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod 
zjišťovací řízení – předmět posouzení je zařazen dle bodu 10.6 Skladové a obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.  
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Pohled severní od předmětného území       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pohled západní – silnice III/10162, vlevo zahrádky 
od předmětného území 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
V bezprostředním sousedství areálu jsou situovány 
objekty bydlení severně od ulice II/245 za čerpací 
stanicí Benzina v lokalitě V Rybníčkách. V tomto 
prostoru jsou nové objekty bydlení – vícepodlažní 
objekt objekt za  čerpací stanicí. 
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Západně se nachází plocha zahrádkářská (dle ÚPD – zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady).  
Stávající plocha navržená pro stavbu prodejny potravin je v současnosti bez využití, původní 
zemědělská plocha, v současnosti není zemědělsky obdělána.  
 
Způsob a rozsah nabídky objektu je určen především pro zákazníky motorizované, ale také 
pro zákazníky pěší. Stavba bude tvořit občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení 
vybavenosti ve městě  Čelákovice. Severně od zájmové lokality na ulici Sokolovská se 
nachází objekt PENY marketu. Tento objekt bude nově navrženou prodejnou doplněn.  
Při návrhu stavby  byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, nájezd, parkování, a to 
z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu. Vstup do prodejny je 
navržen jako bezbariérový, poblíž vchodu jsou situována parkovací místa (6 parkovacích 
míst) určená pro handicapované zákazníky.  
 
Stavba nákupního střediska a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající 
veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu 
výrobního zařízení a nemá požadavky na veřejnou dopravu. 
Stavba bude doplněna plochami se zelení jejichž situování, charakter a význam pro 
zabezpečení estetických a hygienických hodnot bude doplňovat objekt stavby s vylepšením 
stávajících hodnot.  
 
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím, 
situování vůči okolnímu prostoru se jeví vzhledem k území jako vhodný.  

Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území není vymezena. V navazujícím 
prostoru je připravována nová výstavba (dle stávajícího terénu a provedených sítí). Tento 
připravovaný stavební záměr je novou stavbou respektován.  

V prostoru budoucího staveniště nevedou žádné stávající inženýrské sítě, které by bylo nutno 
přeložit.  

V místě stávající průsečné křižovatky se v současnosti zpracovává dokumentace pro stavební 
povolení na kruhovou křižovatku (MÚ Čelákovice), návrh je koordinován s přípravou 
navrhované stavby prodejny potravin.   
 
 
3. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 

Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb 
spotřebitelům (výběr místa nákupu), vychází ze základní koncepce požadavku zabezpečit 
maximální uspokojení zákazníků v rámci  strategie nabídky širšího spektra služeb v jednom 
prodejním objektu. Prodejna bude zabezpečovat prodej především potravinářského zboží  - 
pečiva, chleba, mléka a mléčných výrobků, balíčkovaného masa a uzenin, lahůdek, ostatních 
balených potravin, zmrazeného zboží, doplňkovým sortimentem bude drogistické zboží, 
drobný kusový textil a drobné kuchyňské potřeby. Objekt je určen jak pro motorizované, tak 
pro pěší zákazníky. V rámci záměru bude zabezpečen příjezd a parkovací plochy pro  
motorizované zákazníky.   
Záměr bude realizován na ploše, která bude převedena do vlastnictví investora (koupě, 
smlouva o budoucí smlouvě).  
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Dle informací zástupce investora nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru 
v lokalitě města. Při přípravě záměru na základě  předběžného projednání s majitelem 
pozemků, podmínkách územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch v dané lokalitě, 
souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti napojení inženýrských sítí a napojení na 
komunikační systém a typové požadavky na provozní uspořádání areálu bylo přistoupeno k 
záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci záměru v předmětném území.  
Z tohoto důvodu nebyl záměr (na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě) 
řešen variantně.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena v souladu s 
dopravním systémem města.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty: 
 
1. Aktivní nulová varianta 
2. Varianta umístění v jiné lokalitě 
3. Varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Aktivní nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora související se zabezpečením 
objektu občanské vybavenosti a jeho zázemí v lokalitě v níž je připravováno zabezpečení 
nového využití ucelené části lokality.  
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu 
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze 
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. 
 
Varianta  - umístění v jiné lokalitě 
Pro účely posouzení lze předpokládat možnost realizovat záměr v jiné lokalitě. Investor po 
důkladném zvážení možností s takovou variantou nepočítá.  
Možnost umístění objektu – hledisko geografické - bylo  řešeno invariantně. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být  
ekologicky přijatelná. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje 
nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru 
investora a v konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a jeho připravenost pro 
obdobná řešení a stavbu provést tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů 
provozu na životní prostředí v oblasti stavební i provozní a zároveň umožňovala navrhovaný 
záměr investora. 
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry 
minimalizace uvedených impaktů.  
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou a 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude 
napojena na stávající a připravovanou technickou infrastrukturu a řešena v souladu s 
dopravním systémem území.    
 
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz 
připravovaného řešení celého území.  
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SITUOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI M ĚSTA 
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4. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Objekt prodejny  je navrhován jako přízemní samostatně stojící budova obdélníkového tvaru 
o půdorysu prodejny se zázemím 56,2 x 25,3 m (1 456 m2). Svým průčelím a zákaznickým 
vstupem je objekt orientován na sever ve směru k silnici II/245.  
Před objektem prodejny potravin je navrženo parkoviště pro motorizované zákazníky - 
celkem 120 vozidel (2,50 x 5,00 m), včetně 6-ti pro imobilní zákazníky (3,5 x 5,0 m).  
 
Výška k hřebeni střechy     9,0  m  
Světlá výška místnosti      2,50 – 3,30 m 
Prodejní plocha celkem                    875,2 + 69,6  m2 
Plocha soc. a manipulačního záz.       437,8 m2 
Obestavěný prostor                          9 027,20 m3 

 
Okruh podávaného zboží   potraviny, těžký koloniál - non  food 
Obslužný úsek     řezník s doplňkovým prodejem pečiva 
 
Dispoziční uspořádání objektu bude zabezpečovat sloučení samoobslužného a pultového 
prodeje. Objekt bude rozdělen do dvou úseků, které tvoří kompaktní celek. Navržen je 
společný vstup do samoobslužné a obslužné části  z boční strany obchodní jednotky. Tento 
vstup je navržen jako bezbariérový umožňující přístup i imobilním zákazníkům.  
Řešení vnitřního prostoru projekt řeší s ohledem na provoz obchodní jednotky. Místnosti jsou 
navrženy s ohledem na účelné plnění předepsaných požadavků při zachování vyššího 
standardu prodeje. 
Zásobování obslužného úseku je navrženo z boční strany  objektu. Toto řešení bude 
rozdělovat zázemí na část sociální ( šatny,  sprchy a WC ) a část kde se zpracovává maso a 
uzeniny. 
V prodejně se neuvažuje s bouráním masa. Maso se bude dodá vat již předem zpracované na 
části, které se na provozovně pouze rozporcují na jednotlivé menší části. Případně se naváží a 
vakuově zabalí do balíčků.  Přípravna masa a uzenin jsou od sebe odděleny. Přípravna masa 
bude klimatizována na +5o C. V příjmu zboží je umístěna přenosná chladnička, která slouží 
jako sklad  reklamovaného zboží. 
 
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 

SO 001   Objekt  
SO 002   Zpevněné plochy  
SO 003   Přípojka vody 
SO 004   Přípojka kanalizace 
SO 005   Přípojka elektro  
SO 006   Přípojka plynu 
SO 007   Přípojka telefonu 
SO 008   Osvětlení parkoviště 
SO 009   Zeleň 

 

Výše uvedené objekty (SO) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu 
řešené problematiky. 
 
Sortiment potravin ( 60-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu) zahrnuje pečivo, chléb a 
trvanlivé pečivo – balené, nápoje alkoholické a nealkoholické, cukrovinky, kávu, čaj, 
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kompoty, džemy, olej a koření, konzervy, balené ovoce a zelenina, mléčné výrobky, mražené 
a chlazené zboží, balíčkované maso, uzeniny, sýry, mouku, rýži a cukr.  
Sortiment nepotravinářského zboží (40-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu) je 
tvořen non – food.  
 
Zásobování samoobslužné části prodejny bude prováděno přes rampu nákladními tahači 
s chladícím návěsem a to max. 1 x denně před vlastním otevřením prodejny nebo podle 
potřeby.   
Do obslužného úseku bude zboží naváženo středními nákladními vozy s chladírenskou 
nástavbou dle potřeby a to maximálně 2 x za týden. 
Zboží bude z velkoskladu přepravováno v boxech rozděleného podle jednotlivých druhů a 
bude přímo naváženo do prodejního prostoru. Přeprava  mraženého a chlazeného zboží bude 
probíhat v termoboxech kde vydrží přednastavená teplota min 12 hodin. Mražené zboží, 
zelenina a ovoce bude uloženo v mrazírně. Pro uskladnění  mléčných výrobků bude sloužit 
chladící box. Volné prostory  v zázemí slouží  pouze k manipulaci zboží před navezením do 
prodejny. 
Drogistické zboží bude ihned navezeno z kamiónu do prostoru  samoobsluhy kde bude 
ukládáno do regálů. 
S nástupem zaměstnanců se neuvažuje přes prodejní prostory, zaměstnanci půjdou přímo  přes 
sociálně - skladové zázemí do šaten. Šatny a hygienické  zázemí prodejny jsou navrženy a 
dimenzovány tak aby splňovalo  veškeré předpisy. 
Chladírenská technologie zahrnuje agregáty k výrobě chladu (umístěny ve strojovně chlazení) 
a zařizovací předměty (chladírenské vitríny, vana a pulty).  
Vykoupené prázdné skleněné obaly a zbylý obalový materiál budou denně odváženy do 
centrálního skladu.  
Prostory obchodní jednotky budou denně čištěny pomocí mycího stroje.  
Navržená obchodní jednotka má přímou návaznost na velkosklad ze kterého bude plynule 
zásobována. Drogerie a nepotravinářské zboží bude přímo zaváženo na prodejní plochu a 
nebude skladováno v manipulačním prostoru. 
V samoobsluze se počítá s diskontním způsobem prodeje, proto  většina druhů zboží při 
zavážení do prodejny nepotřebuje žádnou  popř. minimální úpravu. 
Sklady pro chlazené a mražené zboží budou teplotou  a vlhkostí prostředí odpovídat 
uloženému druhu potravin dle hygienických  norem a předpisů. 
 
Celkový počet pracovníků je 9+4 osoby v jedné směně, provoz prodejny je navržen ve dvou 
směnách. Předpokládaná otvírací doba: pondělí - sobota 
 
Areál prodejny potravin bude napojen  na stávající komunikační systém přes dva vjezdy a 
výjezdy  (min. š. 8 m). První vjezd a výjezd bude sloužit pro příjezd a odjezd zákazníků a  
bude ze silnice III/10162. Toto napojení umožňuje obousměrné odbočení.  
Druhý vjezd a výjezd je navržen ze silnice II/245. Napojení bude sloužit pro vjezd a výjezd 
zásobování a zákazníků. Rovněž toto napojení umožňuje dle návrhu obousměrné odbočení.  
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Přehledná situace umístění obchodního objektu 
 
 
Napojení na inženýrské sítě 
 
Pitná voda 
Obchodní jednotka bude zásobována vodou ze stávajícího vodovodního řadu, který vede 
podél silnice III/10162.Vlastní napojení objektu bude z vodovodního řádu navrtávkou shora 
pomocí systému HAWLE. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, kde bude  
prováděno  měření spotřeby vody. 
Odpadní vody 
Přípojka splaškové kanalizace je navržena na stávající kanalizační stoku umístěnou v silnici 
III/10162. Dešťová kanalizace bude  vedena do  kanalizačního řádu který bude budován 
v rámci kruhové křižovatky. Dešťové vody z parkoviště budou napojeny na kanalizaci přes 
odlučovač ropných látek o min kapacitě 50 l/s. Na výstupu z odlučovače bude koncentrace 
ropných látek menší než 5 mg/l. Dešťové vody ze zásobovací rampy budou přečerpávány. 
Nezaolejované dešťové vody budou svedeny do zatrubněné vodoteče. 
Elektrická energie 
El. přípojka bude ukončena na fasádě prodejny potravin, kde bude osazena hlavní skříň. Zde 
bude provedeno napojení hlavního silnoproudého vedení  obchodního střediska včetně měření  
Přípojka bude napojena na nově budovanou skříň PRIS. 
Vytápění 

ČERPACÍ STANICE PHM 

PŘÍJEZD Z ULICE III/10162

PŘÍJEZD – SILNICE II/245 

NOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
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Vytápění objektu je navrženo ústředním vytápěním připravovaném centrálně v místnosti s 
kotli. Objekt bude zásobován zemním plynem STL  plynovou  přípojkou z venkovní 
stávajícího řadu. Přípojka je ukončena v kiosku HÚP na hranici pozemku kde bude probíhat 
měření zemního plynu. Plynovodní přípojka je na vržena z trub polyetylénových. Roční 
spotřeba plynu bude 21 504 m3/rok. Odvod spalin je navržen prostřednictvím rour odtahů 
kotlů nad střešní prostor. 
 
Intenzity dopravy nákupního střediska    
 
Předpokládaná dopravní intenzita  na příjezdu a výjezdu z parkoviště je dle projektu 
odhadnuta následující:  
 
Je počítáno s dopravní zátěží 3 – 4 vozidla / parkovací místo za den, což znamená při 120 
parkovacích místech 360 – 480 vozidel za den, tj. 36 až 48 vozidel za hodinu. Na základě 
tohoto předpokladu uvádím, že míra dopravní zátěže bude dle zkušeností s obdobnými 
objekty a parkováním na jejich parkovištích v uvedeném rozsahu.  
Zásobování: 1 vozidlo nákladní s přívěsem / 24 hodin 

2 střední nákladní vozidla 
Návštěvníci:  360 – 480 vozidel za den, tj. 36 až 48 vozidel za hodinu / den v obou směrech u  

objektu prodejny potravin.    
 
Z výše uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy na silnici v lokalitě 
související s novým objektem.  

 
Hodnoty dopravní zátěže vycházejí ze sčítání dopravy provedené v roce 2 000 (poskytnuté 
ŘSD):                    na ulici II/245      sčítací místo 1-4344  6 187 vozidel / 24 hodin 
Pro silnici II/245 je použito výše uvedených dopravních intenzit se zahrnutím přepočtu dle 
růstového koeficientu automobilové dopravy pro rok 2006 (sčítání z 2005 zatím není 
k dispozici).               
 
Situování areálu z hlediska 
silniční sítě  
(dle sčítání dopravy na 
dálniční a dálniční síti v roce 
2000) 
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Intenzity dopravy na příjezdové komunikaci a parkovišti prodejny potravin vychází z projektu 
a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (120 parkovacích míst). Na základě 
projektované kapacity prodejny potravin se nepředpokládá nárůst provozu vozidel na silnici 
II/245 a III/10162. Vycházíme z předpokladu, že vjezd a výjezd vozidel zákazníku na silnici 
II/245 využije 70 % vozidel a na silnici III/10162 využije 30 % vozidel. 
 
Předpokládaná dopravní intenzita  na příjezdu a výjezdu z parkoviště je dle projektu 
odhadnuta následující:  
Tabulka č.1 

  Dopravní trasy Vozidla 
Rok 2006 
voz/den 

po výstavbě 
   Vjezd a výjezd - silnice II/245 Osobní 420 
  Lehká nákladní 4 
  Těžká nákladní 2 
  Celkem 426 
   Vjezd a výjezd – silnice III/10162 Osobní 180 
  Lehká nákladní  
  Těžká nákladní  
  Celkem 180 
   Parkoviště prodejny  Osobní 600 
 Lehká nákladní  
 Těžká nákladní  
 Celkem 600 
   Zásobování prodejny  Osobní  
  Lehká nákladní 4 
 Těžká nákladní 2 
 Celkem 6 
 
 
Zatížení z areálu ve výhledovém období je uvažováno v plném rozsahu jako nárůst 
dopravních intenzit souvisejících s novou prodejnou potravin. Sledován je nejvíce negativní 
stav, je třeba konstatovat, že ne všechna doprava související s prodejnou potravin bude nová. 
Určitou část bude tvořit tzv. doprava souběžná či též nazývaná přetažená. Jsou to cesty, které 
jsou již na síti dnes a s otevřením areálu dojde pouze ke změně či doplnění cílů těchto cest. 
Konkrétně se jedná o pravidelné cesty do zaměstnání a o přesměrování cest v současnosti 
směrovaných po silnici II/245. Je uvažováno, že podíl této dopravy činí 30%.   
Pro zjištění nejvýše negativního vlivu z hlediska hlučnosti a emisí je sledován stav nejvíce 
negativní, tj. maximálního nárůstu zátěže dopravou v území. 
 
Vegetační úpravy 
V rámci stavby bude realizováno ozelenění plochy. Plochy bez realizované stavby objektu a 
parkoviště budou osázeny vhodnou zelení, zejména s ohledem na stávající stav lokality 
z hlediska širších územních vztahů. 
Druhová skladba výsadeb bude navržena s ohledem na situování výsadeb v jednotlivých 
částech území, druhová skladba bude projednána s dotčeným orgánem státní správy v rámci 
projekčního řešení přípravy stavby. 
 
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a 
vlastní provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.  
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Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků. Parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů 
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem 
vozidel. 
 
 
5. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
Kraj Středočeský 
Město Čelákovice     
 
 

6. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu 
 
Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů náleží předmětný záměr do 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.6 (Skladové a obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště 
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu).  
Záměr vyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.  
Příslušným úřadem je Středočeský krajský úřad. 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Záměr je situován na pozemcích p.č. 3571/1, 3909 v k.ú. Čelákovice.  
Tabulka č.3 

P.č. Kultura Výměra (m2) Vlastník 
3571/1 Orná půda 8437 10001  
3909 Ostatní plocha – silnice   
Celkem    

 
V rámci projektu bude rozsah stavby (záborový elaborát) přesně vymezen včetně rozčlenění 
ploch). Upřesněn bude zábor pro inženýrské sítě a dopravní napojení. 
Z výše uvedeného vyplývá, že dojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
 
Základní půdní charakteristiky 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:      2.21.12  
Z uvedené charakteristiky platí:  klimatický region zájmové oblasti 2 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
21 Hnědé půdy a drnové půdy, rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích velmi lehké a silně 

výsušné 
 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 
životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:        2.21.12  V.třída ochrany 
Půdy V.třídy ochrany je možné  využít pro výstavbu, jde o půdy s podprůměrnou produkční 
schopností. 
 

Velikost skrývek kulturních zemin 
Pro zjištění velikosti půd pro návrh skrývek ornice a stanovení kvality půd vzhledem k návrhu 
jejich dalšího využití po provedených skrývkách bude proveden terénní průzkum na 
pozemcích v lokalitě vymezené pro stavbu. Dle předběžného průzkumu se předpokládá 
skrývka zemědělského půdního fondu ve výši 0,20 m.  
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané 
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).  
Tyto vstupy budou v průběhu projekčních prací upřesněny. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Nebude dotčen zábor  lesních 
pozemků pro rekreaci nebo ke sportovnímu využití a využití území ve vzdálenosti  kratší než 
50 m od okraje lesa.  
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
Objekt prodejny potravin bude zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řadu, který vede 
podél silnice III/10162.Vlastní napojení objektu bude z vodovodního řadu navrtávkou shora 
pomocí systému HAWLE. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, kde bude  
prováděno  měření spotřeby vody. 
Měření odběru vody se navrhuje ve vodoměrné šachtě. V objektu se počítá se samostatnými 
větvemi pro obsluhovanou a samoobslužnou část. Na každé větvi bude osazeno podružné 
měření vody. TUV bude zajišťována elektrickým zásobníkovým ohřívačem. 
 
Spotřeba vody 
 
Samoobsluha: dvousměnný provoz (v jedné směně 9 osob) 
 
18 zaměstnanců prodejny vč. administr.      60 l/zam/sm. 
Úklid, mytí vozíků (odborný odhad)         400 l/den 
Qp1 = 18 x 60 + 400        1 480 l/den 
 
Obsluhovaný úsek: dvousměnný provoz (v jedné směně  4 osob) 
Přípravna masa a uzenin, úklid, mytí přepravek (odborný odhad)  500 l/den 
Qp3 = 8 x 80 + 2 x 60 + 500       1 260 l/den 
Qp1  +  Qp2 +   Qp3       = 1 480 + 120 + 1 260     2 860 l/den 
Qm  = 2 860 x 1,5        4 290 l/den 
Qh   = 4 290 x 1,8 : 12       644 l/hod = 0,18 l/s 
Qr  = 2,86 x 365        1 050 m3/rok 
 
Požární voda 
Protipožárně bude objekt zabezpečen osazením  kompletního systému  hydrantových skříní.  
Potřeba požární vody Qpož      2.5 l/s 
 
Užitková voda 
V nákupním středisku nebude užitková voda používána. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
 
El. přípojka bude ukončena na fasádě prodejny potravin, kde bude osazena hlavní skříň. Zde 
bude provedeno napojení hlavního silnoproudého vedení  obchodního střediska včetně měření  
Přípojka bude napojena na nově budovanou skříň PRIS. 
 
Spotřeba 
administrativa a zaměstnanci prodejny potravin    q1 = 0,9 kWh/zam/sm.  
zaměstnanci úseku řeznictví      q2 = 1,2 kWh/zam/sm.  
úklidová plocha       q3 = 0,8 kWh/100 m2   
 
Samoobsluha 
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18 zaměstnanců vč. administrativních 
Úklidová plocha        cca 900 m2 
Mytí vozíků (odborný odhad)      Wh/den 
Qs1 = 0,9 x 18 + 4,8 + (0,8 x 900/100)      kWh/den 
 
Obsluhovaný úsek 
4 zaměstnanci 
Úklidová plocha        230 m2 
Mytí přepravek (odborný odhad)      kWh/den 
Qs3 = 1,2 x 8 + 2 x 0,9 + 13,0 + (0,8 x 230/100)    2 kWh/den 
Qs1  +  Qs2   +   Qs3   = 28,2 + 1,8 + 26,2     kWh/den 
Qr =  56,2 x 365 x 10-3       Wh/rok 
 
 
Vytápění 
Vytápění objektu je navrženo ústředním vytápěním připravovaném centrálně v místnosti s 
kotli. Objekt bude zásobován zemním plynem STL  plynovou  přípojkou z venkovní 
stávajícího řadu. Přípojka je ukončena v kiosku HÚP na hranici pozemku kde bude probíhat 
měření zemního plynu. Plynovodní přípojka je na vržena z trub polyetylénových.  
Vnitřní plyn bude napojen na plynovodní přípojku. Měření odběru plynu je navrženo v HUP 
umístěném na hranici pozemku.  Rozvod plynu je navržen jako NTL v objektu  z ocelových 
trub černých svařovaných označených žlutou barvou, mimo objekt je rozvod navržen z trub 
polyethylénových. 
 
Výpočet spotřeby zemního plynu 
Hodinová spotřeba zemního plynu   
2 x plynový kotel VITOGAS o výkonu 48 kW    5,6 m3/h/1 ks 
Qh  = Qmax = 2 x 5,6       11,2 m3/h 
Max. denní spotřeba ( uvažuje se 12 h ) 
Qd = Qh x 12 = 11,2 x 12      134,4 m3/den 
Roční spotřeba plynu (1 920 h)      21 504 m3/rok 
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.  
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III. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Bodové zdroje emisí 
 
Zdrojem tepla pro nákupní středisko bude plynová teplovodní kotelna osazená dvěma kotly 
s atmosférickým hořákem. Pro prodejnu je  navržen plynový kotel se jmenovitým výkonem 
48 kW. Odtah spalin bude proveden kovovým třísložkovým kouřovodem DN 200 nad střechu 
vestavku. 
Předpokládá se spotřeba zemního plynu v množství 21 504 m3/rok (spotřeba zemního plynu s 
výhřevnosti 35 MJ/m3). Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použity emisní 
faktory (příloha č.5) z nařízení vlády č. 352/2002 Sb.. Emisní faktory pro výkon kotle do 200 
kW a roční spotřebě zemního plynu kotelny prodejna  - 21 504 m3/rok. 
Tabulka č.2            

Emise  
Emisní faktor Kotelna 2 x 48 kW 

 
Škodlivina 

kg/1 mil. m3 ZP mg/s kg/rok 
TZL  20 0,062 0,43 

SO2 9,6 0,030 0,21 
NOx 1 600 4,978 34,41 
CO 320 0,996 6,88 
OC 64 0,199 1,38 

Poznámka:  - TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
      CO - oxid uhelnatý, OC – organické látky 
 
Posouzení emisí je provedeno v souladu s požadavky platné legislativy (autorizovaná osoba 
v rámci projektu). 
 
Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu nákupního střediska  
 
Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující 
imisní limity : 
 
Limity dle platné legislativy 
Tabulka č. 3 

Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový Osmihodinový roční 
 µg.m-3 µg.m-3 

Oxid dusičitý (NO2) 40*  200*   
Oxidy dusíku (NOx)     30 
Oxid uhelnatý (CO)    10 000  
Benzen 5*     
Polycyklické aromatické 0,001*    
Uhlovodíky (PAH) vyjádřené     
Jako benzo(a)pyren     

 

Poznámka :  * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
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Při provozu prodejny potravin musejí být  sledované imise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého 
a uhlovodíků  a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny a to i v souladu všech producentů 
v území.   
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Čelákovice prováděno 
měření imisních koncentrací znečišťujících látek. 
Město Čelákovice, okres Praha-východ se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
podle nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší. 
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Čelákovice po roce 2006 je možno určit jen na 
základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2004 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách.  Předpokládané imisní pozadí v roce 2006 : 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 60 µg/m3 a průměrná roční  
    < 20  µg/m3 

-  oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace < 1 500 µg/m3 

-  benzen – průměrná roční koncentrace < 1 µg/m3 
-  benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,2 ng/m3 
 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových 
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů je  předpokládáno: 
provozovaná vozidla v roce 2006 budou plnit emisní úrovně : 10 % vozidel EURO 3, 25 % 
vozidel EURO 2, 35 % vozidel EURO 1 a 30 % konvenční (bez katalyzátorů). 
Tabulka č. 4 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2006   
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,330 0,032 0,024 
 Lehká nákladní vozidla 2,377 0,231 0,162 
 Těžká nákladní vozidla 40,002 0,875 0,728 
  CO (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 9,595 0,571 0,493 
 Lehká nákladní vozidla 8,703 1,067 0,958 
 Těžká nákladní vozidla 74,677 6,771 5,983 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,325 0,014 0,011 
 Lehká nákladní vozidla 0,029 0,004 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,402 0,033 0,021 

   benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 
 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,060 0,047 0,187 
 Lehká nákladní vozidla 0,039 0,035 0,095 
 Těžká nákladní vozidla 0,158 0,342 1,513 
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Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je možné emise 
produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně neovlivňující imisní 
stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy. K těmto intenzitám je připočtena 
doprava související s provozem na ulici II/245 (dle dopravních intenzit sčítání – přepočet z 
2000 na 2006).     
Dopravní intenzity v předmětné lokalitě byly zahrnuty dle údajů uvedených na straně 13-14 
tohoto oznámení.   
 
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 
rychlostech větru pro Čelákovice ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná 
metodika v bodě 2.0. 

 
Celková průměrná větrná růžice lokality Čelákovice : 
Tabulka č.5 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   4,12   3,35   6,48   6,83   3,82   5,44   8,97   7,27  20,02   66,30 
5,0   1,76   1,52   4,28   4,03   1,13   4,05   8,18   5,04    29,99 

11,0   0,12   0,12   0,24   1,15   0,03   0,52   0,85   0,68     3,71 
Součet   6,00   4,99  11,00  12,01   4,98  10,01  18,00  12,99  20,02   100,00 

 
Z uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy související s novým objektem 
pro posouzení vlivu nárůstu dopravy na obytnou zástavbu. 
Výpočtem (metodika SYMOS 97) jsou stanoveny výsledky pro imise oxidu dusičitého (NO2), 
oxidu uhelnatého (CO), benzenu a, benzo(a)pyrenu. Grafické vykreslení imisní zátěže okolí 
ze zdrojů areálu „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ po výstavbě je uvedeno 
v Rozptylové studii uvedené v části F. Doplňující údaje pro : 
 
- imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinové koncentrace   
- imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace   
- imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinové koncentrace 
- imise benzenu - průměrné roční koncentrace  
- imise benzo(a)pyrenu - průměrné roční koncentrace 
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Hodnocení hodinových a ročních koncentrací NO2 
Maximální hodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru představují nejnepříznivější 
stav, který může nastat. V okolí stavby „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na 
území 800 x 800 m bude nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého 
(NO2) v rozmezí 0,174 až 1,204 µg/m3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 
0,023 µg/m3.  
Imisní limity průměrné hodinové a roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) budou ve všech 
místech splněny u sledovaných zdrojů pro ochranu zdraví lidí. 
 
Hodnocení osmihodinových koncentrací CO  
Nárůst maximální osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého bude (CO) v rozmezí 
1,002 až 5,459 µg/m3.  
Imisní limit průměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého (CO) bude ve všech 
místech splněn u sledovaných zdrojů pro ochranu zdraví lidí. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
V okolí prodejny potravin bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzenu 0,0003 až 
0,0202 µg/m3.  
Imisní limit průměrné roční koncentrace benzenu bude ve všech místech splněn u sledovaných 
zdrojů pro ochranu zdraví lidí. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu bude v rozmezí 0,000 000 061 až 
0,000 003 816 ng/m3.  
Imisní limit průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu bude ve všech místech splněn u 
sledovaných zdrojů pro ochranu zdraví lidí. 
 
Tabulkový přehled koncentrací 
 
Oxid dusičitý (NO2) 
Tabulka č.6 

Maximální hodinová koncentrace Imisní limit   Imisní hodnoty 
µg/m3 

  Minimální 0,174 
  maximální 1,204 

200 

Průměrné roční koncentrace Imisní limit   Imisní hodnoty 
µg/m3 

  Minimální 0,001 
  maximální 0,023 

40 

 
Oxid uhelnatý (CO) 
Tabulka č.7 

Maximální osmihodinová koncentrace Imisní limit   Imisní hodnoty 
µg/m3 

  Minimální 1,002 
  maximální 5,459 

10 000 
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Benzen 
Tabulka č.8 

Průměrné roční koncentrace Imisní limit   Imisní hodnoty 
µg/m3 

  minimální 0,0003 
  maximální 0,0202 

5 

 
Benzo(a)pyren 
Tabulka č.9 

Průměrné roční koncentrace Imisní limit   Imisní hodnoty 
ng/m3 

  minimální 0,000 000 061 
  maximální 0,000 003 816 

1 

 
 
Rozptylová studie imisní situace umožnila posoudit dopad vlivu provozu stavby 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ po její dokončení na okolí. Na základě 
provedeného výpočtu je zjištěno, zda výše hodnocené stavy zajistí splnění imisních limitů pro 
oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren z nařízení vlády  
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, 
hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí. 
Z výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě prodejny potravin budou imisní limity ze 
sledovaných zdrojů (plynová kotelna a silniční doprava) na sledovaném území splněny a tím 
budou splněny i ve vzdálenějších bodech.  
 
Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace stavby bude u imisí ve sledované 
lokalitě ve výši: 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,20 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,02 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 5,46 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,02 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 004 ng/m3 

 
Stav imisního pozadí sledované lokality Čelákovice v roce 2006 je určen na základě 
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2004 a přijatá možná opatření 
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.   
 
Předpokládané imisní pozadí po roce 2006: 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 60 µg/m3 a průměrná roční 20 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 500 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,2 ng/m3 
 
Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí roku 2006) a imisních koncentrací 
z výstavby „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ budou výsledné imisní 
koncentrace škodlivin : 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 61,20 µg/m3 a roční 20,02 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 505,46 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 1,02 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,200 004 ng/m3 
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Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a 
benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Je možno konstatovat, že budou splněny všechny podmínky dle zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů a uvedením prodejny potravin do 
provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů. 
 
Plošné zdroje emisí  
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě 
půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností 
souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce.   
Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu, zejména v rámci 
prácí souvisejících s demolicemi.  
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není většího rázu, bude časově omezen na dobu 
vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace programu organizace výstavby 
bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.  
 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních 
strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, 
jejich technickém stavu  a době provozu a prachu z provozu vozidel na komunikacích.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu  
na cca 0,35 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických 
podmínek nebo nepříznivou organizací práce - ta bude významným faktorem eliminace 
možných vlivů.  
 
Za příznivých klimatických podmínek a situováním zájmové lokality se vliv stavebních 
činností ve významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude 
za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací a 
jejich průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po 
omezenou dobu výstavby v lokalitě.   
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové.    
 
Odpadní vody splaškové 
Přípojka splaškové kanalizace je navržena na stávající kanalizační stoku umístěnou v silnici 
III/10162.  
Množství splaškových vod     Qs = 2.9  m3/den 
Roční množství       Qr =  870.0 m3/rok 
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Dešťové vody 
 
Dešťová kanalizace bude  vedena do  kanalizačního řádu, který bude budován v rámci 
kruhové křižovatky.  
Dešťové vody z parkoviště budou napojeny na kanalizaci přes odlučovač ropných látek o min 
kapacitě 50 l/s. Na výstupu z odlučovače bude koncentrace ropných látek menší než 5 mg/l. 
Dešťové vody ze zásobovací rampy budou přečerpávány.  
Nezaolejované dešťové vody budou svedeny do zatrubněné vodoteče. 
 
Množství dešťových vod 
 
Střecha + rampa  
Qdab = 1,0 x  0,1456 x 125      18,20 l/s 
Zpevněné plochy 
Qdc = 0,8 x 0,494 x 125      49,40 l/s 
 
Celkem Qd = 49,40  + 18,20      67,60 l/s 
 
 
3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

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

prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č.10 

Kód Druh odpadu Kategorie Způsoby 
nakládání* 

08 01 02 barva bez halogenov. rozpouštědel N AN 3/AN 5 
15 01 01 obalový papírový materiál, odp.papír O AN 3/AN 5 
17 01 01 Beton O AN 3/AN 5 
17 02 01 odpadní stav. dřevo O AN 3/AN 5 
17 02 03 odpadní plast O AN 3/AN 5 
17 05 01 výkopová zemina a kameny O AN 3/AN5 /AN1 
17 07 01 Směsný stavební odpad N AN 3/AN 5 
17 04 05 odpadní železo, ocel O AN 3/AN 5 
17 04 08 odpadní kabely O AN 3/AN 5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN 3/AN 5 

  
*  AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
 AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
 AN 5 - skladování  
 
Po dobu výstavby se předpokládá vznik poměrně větších objemů odpadu, převážně v 
kategorii ostatní - O.  
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Odpady budou vznikat nárazově s nároky především na kapacitu skladování. Bude se jednat 
zejména o materiál z úpravy plochy. Podle předběžných bilancí se nepředpokládají větší 
úpravy. Na budoucím dodavateli stavby bude požadováno, aby použitelné části těchto odpadů 
byly recyklovány a použity na vhodných místech výstavby (např. podkladní vrstvy apod.) 
Odpady kategorie N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se 
jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot, a obaly od nich, zbytky kabelů ap. 
Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů - odpadní papír, dřevo, železo a 
směsný stavební odpad. 
 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Tabulka č. 11 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství  
(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
02 02 02 Odpad  živočišných  tkání O 3 odborná firma 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 3 odborná firma 
02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin – 

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
O 2 odborná firma 

02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O 1 odborná firma 

02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,2 odborná firma 

02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,01 odborná firma 

13 01 05 Nechlorované emulze  N 0,02 odborná firma 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 0,2 odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 10 výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. 

firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 5 výkup, odbor. 

firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 08 Bologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O 0,01 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 60 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,5 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 
Celkem   95,62  

 
Za provozu se předpokládá vznik cca 96 tun odpadů ročně, ve stálé druhové skladbě. Odpady 
budou vznikat pravidelně v malých množstvích. Z vlastního provozu nákupního střediska se 
předpokládá pouze relativně malé množství odpadů převážně charakteru O (odpadní plasty - 
PE fólie, dřevo, obalový papír a lepenka). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností 
separovaného sběru a skladování.  
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V celém objektu prodejny potravin bude zajištěno třídění odpadu a jeho ukládání v souladu s 
platnými zákony a předpisy. Odpady charakteru N budou ukládány odděleně v uzavřených 
nádobách na odděleném místě pod uzavřením.  
Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně uveden v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 
Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s organizacemi, které mají povolení 
k likvidaci odpadů charakteru O, N. Smlouvy budou předloženy při kolaudaci objektu.  
Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek případně sorpčního 
materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně 
shromažďovány a  zneškodňovány odborně způsobilou firmou. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a 
kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich 
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 
nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní 
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat 
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat stavbu prodejny potravin v Čelákovicích v navrhované lokalitě 
včetně dopravního napojení není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko 
vyplývající z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Provozovatel objektu má zpracován a aktualizuje po realizaci předmětného záměru v lokalitě 
plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním 
provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí 
znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované 
do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště. 
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou 
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní 
stavby. 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno 
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude 
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení 
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou 
navrženy s požadovanou požární odolností.  
Únikové cesty budou zajištěny ze všech míst, kde se budou zdržovat zákazníci a pracovníci 
nákupního střediska.  
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Součástí budovy budou dále následující požárně bezpečnostní zařízení:  
- elektrická požární signalizace,  
- samočinné odvětrací zařízení (pro odvod kouře a tepla při požáru),  
- evakuační rozhlas,  
- nouzové osvětlení.  
 
Při výstavbě prodejny potravin může dojít k následujícím haváriím: 
• únik motorového oleje nebo nafty či benzínu (protiopatření - kontrola technického stavu a 
pravidelná údržba vozidel a stavebních mechanismů), 
• srážka vozidel s mechanismy nebo mezi sebou (protiopatření - dodržování pravidel 
silničního provozu v areálu, snížení max. povolené rychlosti na 20 km/hod), 
• zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci s pohonnými hmotami (protiopatření - 
pravidelné poučení pracovníků o bezpečnosti práce s PHM a dodržování bezpečnostních 
norem a  předpisů). 
 
Ve všech prostorech budou instalována všechna požárně bezpečnostní zařízení – dotčené 
prostory budou vybaveny elektrickou požární signalizací a samočinným odvětracím 
zařízením. 
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5. Hluk 
 
Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému 
pohledu na lokalitu. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 

provozu obchodního centra a  hluk z provozu dopravních systémů  
 
Hluk v době výstavby  
 
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, 
tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na 
danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou 
pouze v omezeném časovém období, stavba souvisí s demolicí stávajících objektů – zejména  
nádrže, jímky. Stavba bude řešena po omezenou dobu realizace.    
V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. Hodnoty 
hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu odpovídá 
využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku. Vypočtené hladiny 
hluku jsou uvedeny v hlukové studii uvedené v příloze tohoto oznámení - hladina celkového 
hluku (doprava + stacionární zdroje).  
 
Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Tabulka č.12 

Číslo 
zdroje 
hluku 

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

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

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

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

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

 
Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Tabulka č.13 

Číslo 
zdroje 
hluku 

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

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

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

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

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

 
Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 
provozu obchodního střediska a  hluk z provozu dopravních systémů  
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Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Vnit řní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.14 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

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

22.00 až 6.00 h 
0* 

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

Po dobu používání +10 

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

Po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu používání +20 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.15 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostory ostatních 
staveb a chráněné 
ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 
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1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk  
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech 
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 
 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
 
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
a v ochranném pásmu drah. 
 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává 
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněných  venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení. 
 
Pro zájmové území platí: 
 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                        Den    LAeq = 50 dB(A)  
Hluk z veřejných komunikací  Den    LAeq = 55 dB(A) 
 
Vliv stacionárních zdrojů a dopravy byl posouzen pro denní dobu (provoz prodejny je dle 
projektu pouze v denní době).  
 
Hluk z provozu prodejny   
 
Stacionární zdroje 
V době provozu prodejny není očekávána hluková zátěž okolí. Veškerá vzduchotechnika je 
řešena tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty a nebylo obtěžováno obyvatelstvo – 
situování, směrování. Tyto požadavky jsou stavebně technickým řešením realizovatelné.   
 
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny 
vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku: 
 vzduchotechnická zařízení – odvod vzduchu z prodejny – ventilátory, kondenzátor  
 chlazení klimatizační jednotka (sací otvor klimatizační jednotky) 
 
Dle údajů hodnot uvedených zdrojů je možné uvést:  
hodnota vzduchotechnického zařízení (VTZ)  57 dB(A) – 1 m od jednotky 
kondenzát chlazení – 48 dB(A) – do vzdálenosti 5 m od zdroje lze snížit otáčkami až na 34 
dB(A) 
 
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
Uplatněn je akustický výkon obdobného  nákupního střediska, konkrétní typ teplovzdušných 
jednotek a odtahového ventilátoru bude řešen v projektu. 
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Pro toalety může být uplatněn ventilátor o následujících charakteristikách: 
Tabulka č.16 

Okt.pásmo  
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Ventilátorky 
DM 

 WC 37 dB 42 dB 55 dB 53 dB 50 dB 41 dB 

 
Uvedené hodnoty jsou použity v rámci hlukové studie – stacionární zdroje. 
 
 
Hluk z provozu dopravních systémů  
 
Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě 
podrobného počítačového modelu a vzhledem k objektům obytné zástavby byly vypočteny 
očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z 
dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou 
„Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 
06/1991). Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního 
programu HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  
Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má 
zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., 
RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu 
Laeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-
3272-13.2.9695 z 21.2. 1996. 
Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 
4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším 
posouzení). 
Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma 
LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní 
hodnotou. 
 
Pro výpočet hluku související s dopravou (dopravní intenzity stávající dopravy na ulici 
Kostelecká, doprava související s provozem nákupního střediska) jsou použity ve výpočtu 
hodnoty vymezené na stranách 13 – 15 tohoto oznámení. 
 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
V zájmové lokalitě bylo vytipováno pět kontrolních (referenčních) bodů v nejbližším okolí 
lokality nákupního střediska. Chráněné objekty bydlení v bezprostřední blízkosti zájmové 
lokality nejsou situovány. 
 
Objekt č.1 nový objekt  bydlení na ulici Volmanova (7-podlažní) 
Objekt č.2       objekt bydlení za benzinovou pumpou – (3-podlažní) 
Objekt č.3 chráněný venkovní prostor zahrádek západně od silnice III/10162 
Objekt č.4 připravovaný chráněný venkovní prostor jižně od prodejny potravin 
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Situování chráněných objektů je zřejmé z grafického znázornění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledována je hluková zátěž: 
A.Stávající stav 
B. Nový stav: 
   B.1 Pouze provoz prodejny potravin (parkoviště + stacionární zdroje) 
 B.2 Provoz prodejny potravin a doprava na ulici II/245 a III/ 10162 
 B.3 Pouze stacionární zdroje - noc 
 
Výsledky výpočtu  
A.Stávající stav 
Tabulka č. 17 
 
Kontrolní bod 

 
Doprava na II/245 a III/10162 

 Den 
 LAeq dB(A) 
1 - nový objekt  bydlení na ulici Volmanova  59,3 
2 - objekt bydlení za benzinovou pumpou  57,5 
3 - chráněný venkovní prostor zahrádek západně od 
silnice III/10162 

55,6 

4 - připravovaný chráněný venkovní prostor jižně od 
prodejny potravin 

52,7 
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B. Nový stav: 
B.1 Pouze provoz prodejny potravin (parkoviště + stacionární zdroje) 
B.2 Provoz prodejny potravin a doprava na ulici II/245 a III/ 10162 
Tabulka č. 18 

B.1 Pouze provoz 
prodejny potravin 
(parkoviště + stacionární 
zdroje) 

B.2 Provoz prodejny potravin 
a doprava na ulici II/245 a 
III/ 10162 
Doprava / stac.zdr. / celkem 

 
Kontrolní bod 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 - nový objekt  bydlení na ulici Volmanova  42,9 59,8 / 1,5 / 59,8 
2 - objekt bydlení za benzinovou pumpou  42,9 58,4 / 0,6 / 58,4 
3 - chráněný venkovní prostor zahrádek západně od 
silnice III/10162 

41,7 55,6 / 3,5 / 55,6 

4 - připravovaný chráněný venkovní prostor jižně od 
prodejny potravin 

35,9 53,4 / 9,1 / 53,4 

 
B.3 Pouze stacionární zdroje - noc 
Tabulka č. 19 

 
B.3 Pouze stacionární zdroje - noc 

 

 
Kontrolní bod 

LAeq dB(A) 
1 - nový objekt  bydlení na ulici Volmanova  1,5 
2 - objekt bydlení za benzinovou pumpou  0,6 
3 - chráněný venkovní prostor zahrádek západně od 
silnice III/10162 

3,5 

4 - připravovaný chráněný venkovní prostor jižně od 
prodejny potravin 

9,1 

 
Objekty nebudou provozem stacionárních zdrojů ovlivněny. 
 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem 
dopravní zátěže a provozu stacionárních zdrojů postihující nový předpokládaný provoz 
v zájmovém území překračovat povolené hodnoty.  
Objekt prodejny potravin je situován mimo přímý dosah objektů bydlení. Stávající objekty 
bydlení (chráněné objekty) jsou situovány za silnicí II/245, která je významnějším zdrojem 
hluku.  
Kontrolní bod byl zvolen i ve venkovním chráněném prostoru západně situovaného 
zahrádkářského prostoru a v prostoru jižně od připravované stavby, kde jsou připravovány 
nové stavby. Tento venkovní chráněný prostor nebude provozem prodejny potravin ovlivněn 
nad přípustnou úroveň – limitní hodnoty nebudou překročeny. 
  
K navýšení hlučnosti v jednotlivých sledovaných kontrolních bodech z provozu v rámci 
nového objektu nedojde k významnému nárůstu oproti stávajícímu stavu. Nárůst o 0,1 až 0,5 
dB(A) je neznatelný, je možné konstatovat, že uvedené hladiny jsou pro sluch nevýznamné.  
Hlučnost v lokalitě souvisí s provozem na silnici II/245, jak je dokladováno i výsledky 
hlukového posouzení. Hluková zátěž u objektů podél této silnice souvisí se stávající dopravou 
a nárůst dopravy návštěvníků objektu prodejny neovlivní stávající stav nad únosnou úroveň. 
Objekty severně nebudou hlukem dotčeny jak je dokladováno v hlukové studii uvedené 
v příloze v  části F Doplňující údaje – Hluková studie  grafickým rozložením izofon. 
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Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území 
doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě. 
Vzhledem k situování zájmového území mimo přímý dosah obytné zástavby se takový stav 
nepředpokládá. 
 
 
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1  Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Předmětné území je v současnosti částí zemědělského pozemku jižně od silnice II/245. Na 
ploše vymezené pro stavbu prodejny potravin je v současnosti zemědělská půda s bylinným 
patrem – zemědělsky neobdělaná.   
 
Dopravní provoz území nebude negativně ovlivněn. Dopravní napojení prodejny potravin je 
situováno přímým napojením na silnici II/245 a místní komunikaci III/10162. V území je 
připravována stavba okružní křižovatky zahrnující silnici II/245, III/10162 a ulici Sokolovská 
(město Čelákovice). 
 
Dosavadní využití území není dle posouzení situace a začlenění lokality dle územního plánu 
města v rozporu s možným využitím území.  
 
Záměr není v rozporu s možnými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území města 
Čelákovice.   
 
 
1.2  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba prodejny potravin není územím 
s trvalými přírodními zdroji (dle provedeného průzkumu skutečného stavu území).  
Záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na 
přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 
 
Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových 
zdrojů či přírodních bohatství.  
Město Čelákovice není součástí území ochrany z hlediska vodních zdrojů.  
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Realizací předmětného záměru nebude přímo ovlivněn prvek územních systémů ekologické 
stability. 
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- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 Sb. a zák.č. 
218/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
 
Situace chráněných území 
 

Hrabovská čerňava –národní přírodní rezervace (zbytek polabské čerňavy s typickými 
společenstvy) 
213 - přírodní rezervace Lipovka (přirozená Polabská doubrava) 
1083 – přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (Odstavené labské meandry s bohatou květenou, 
ptačí hnízdiště) 
59 – přírodní památka Černý orel (starý přirozený pojizerský les) 
 
Tato území jsou situována mimo jakýkoliv dosah předmětného záměru. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast 
Zájmové území není součástí takového území.  
 
- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku.  
 
- na významné krajinné prvky  
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek 
chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb.  
 
V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou registrovány chráněné stromy.  
 
Žáden prvek nebude záměrem negativně dotčen ani ohrožen stavbou nebo provozem 
realizovaného záměru.  
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Stávající stromové patro podél ulice II/245: 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Pouze v prostoru kolem silnice II/245 je situováno několik jedinců v linii podél silnice – 
ovocné stromy, ořech. 
 
Porost na předmětné lokalitě 
 

 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo 
archeologickými památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.  
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je situováno mimo centrální části města Čelákovice, jeho umístění neznamená 
bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území, jde o lokalitu (jak je zřejmé z přehledné 
situace) umístěnou v území mimo přímý dosah obytné zástavby. Obytná zástavba je situována 
severně od silnice II/245. V lokalitě jižně je dle informace investora připravována nová 
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výstavba – tato nebude ovlivněna provozem prodejny potravin, jak je dokladováno 
rozptylovou a hlukovou studii za předpokladu realizace stavby ve sledovaném rozsahu.  
 
Cílovým návrhem je záměr, který je řešen s ohledem na zabezpečení vybavenosti 
komplexním prodejem zboží na ucelené ploše uplatňován investorem v oblastech měst 
charakteru odpovídajícího městu Čelákovice.   
Celkové řešení území v navazujícím prostoru bude jako občanská vybavenost příznivou 
charakteristikou. Hustě zalidněná zástavba v předmětném území je situována v odstupové 
vzdálenosti a nebude záměrem dotčena nad únosnou míru. Skutečnost vlivu na obytnou 
zástavbu je dokladována propočtem emisí škodlivin a hlukovou zátěží vyjádřenou v hlukovém 
posouzení výše uvedeném. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita není plochou v minulosti zatěžovanou nebo ovlivněnou starou zátěží. Jde o 
zemědělsky obdělávaný pozemek.  
 
 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno 
charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.   
Zhodnocením (propočtem) produkovaných škodlivin a dle odpovídajících závěrů rozptylové 
studie a odstupové vzdálenosti od objektů bydlení nejblíže situovaných je možné konstatovat, 
že velikost zátěže bude v mezích  pod limitními (přípustnými)  hodnotami. 
V zájmovém území nezhorší nový objekt se započtením všech dopravních charakteristik 
neúměrně stávající hlukovou zátěž zejména ve vztahu k obytné zástavbě. Škodliviny 
emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez nadměrného 
ovlivnění nejblíže situovaných antropogenních systémů.  
Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace uvedených vlivů je technologická kázeň 
provozovatele zařízení a zejména provozu souvisejících se zásobováním.  
Významný podíl budou mít také motorizovaní zákazníci v souvislosti s dodržováním 
vymezených pravidel pohybu dopravních prostředků v lokalitě. Na základě studií obdobných 
situací je možné v komplexním posouzení situace v předmětném území konstatovat, že 
doprava osobních vozidel byla posouzena v předpokládané zátěži. 
Dle závěrů jednotlivých částí tohoto oznámení (emise, hluk, dopravní napojení, situování 
záměru) je možné konstatovat, že nebude narušen pro obyvatelstvo faktor pohody.  
Objekt prodejny potravin posuzované velikosti a situování faktor pohody neúměrně v lokalitě 
neohrozí.  
 
Faktor pohody může být lokálně narušen při výstavbě, zejména při přípravě lokality pro 
stavbu a dopravou stavebního materiálu a při pohybu mechanismů v území v době stavby. 
Tato skutečnost bude eliminována organizací práce a dopravním napojením lokality.  
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Rovněž oblast možného osvětlení z provozu vozidel na parkovišti a osvětlení parkovacích 
míst a objektu nebude znamenat pro okolní obydlí významný negativní vliv zejména 
vzhledem k odstupové vzdálenosti a k typu  stávajících navazujících charakteristik území.  
Rovněž oblast bezprostředně navazující na plochy parkovišť nebude ovlivněna  osvětlením 
vzhledem k typu umístění objektů a charakteru řešení zájmové plochy. 
 
� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
Klima předmětného území nebude negativně ovlivněno. Dle závěru zpracovatele tohoto 
oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou zátěž ovzduší.  
Za předpokladu řešení vytápění s využitím topného média zemní plyn, organizace pohybu 
vozidel na parkovišti a přijetí uvedených opatření doplněných technologickou kázní je možné 
záměr považovat pro dané území za únosný.  
 
� Vlivy na vodu                                                                              
Záměr je situován mimo povrchové vodoteče a rybníky. Charakter odvodnění oblasti z širšího 
pohledu nebude ovlivněn. Vodoteč Labe nebude ovlivněna.  
Přímo zájmová lokalita je situována mimo hranice záplavového území. Charakter odvodnění 
oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn.  
Odvod odpadních vod splaškových a dešťových je v zájmovém území řešen.  
Kanalizační řád bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody bude projektem prověřena. 
Provozovatel objektu bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu.  
Parkoviště bude vybaveno lapolem zajišťujícím záchyt znečištěných dešťových vod nebo 
havarijního stavu na parkovišti.  
 
V novém objektu nebudou používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly 
ohrozit prostředí.  
 
� Vlivy na hlukovou situaci 
Hlučnost z technologie, zejména vzduchotechnických zařízení je garantována příslušným 
dodavatelem těchto zařízení v souladu s hygienickými požadavky. Hluk ve venkovním 
prostředí z provozu těchto zařízení se nepředpokládá, jak vyplývá i ze závěrů hlukové studie.  
Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studií se závěrem, 
že požadované limity pro území budou dodrženy. Průkaznost tohoto konstatování bude možné 
ověřit měřením hlučnosti po zahájení provozu a ustálení dopravních skutečností (zátěže) 
v území. Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti chráněných objektů (objekty bydlení) 
není předpoklad potřeby tohoto ověření. 
 
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
Stavba je situována na zemědělském půdním fondu. Ornice bude skryta dle pedologického 
průzkumu a půda uplatněna dle dispozic příslušného orgánu ochrany půdního fondu. 
Předmět záměru nesouvisí s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde k havarijnímu 
úniku.  
 
� Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy                                                                    
V rámci přípravy záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
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V současnosti je pozemek určený pro stavbu s porostem bylinného patra ve složení 
odpovídajícím původnímu využití pozemku k zemědělským účelům, v současnosti 
zemědělsky nevyužívaném. 
 
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: 
 
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis 
stolonifera (psineček výběžkatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans 
(zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka 
luční), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší 
tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium 
vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Galium mollugo (svízel 
povázka), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),Chrysanthemum leucanthemum 
(kopretina bílá), Chenopodium  album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), 
Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella 
saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční) 
Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Potentilla alba (mochna bílá), Poa nemorosa (lipnice 
hajní), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna 
husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Saponaria officinalis (mydlice lékařská), 
Sinapis arvensis (hořčice rolní), Sinapis alba (hořčice bílá) 
Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum 
officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium repens (jetel plazivý) 
Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense 
(jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), 
Verbascum thapsiforme (divizna velkokvětá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek). 
 
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování (v proluce mezi objekty) se nenacházejí žádné 
druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a 
218/2004 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, 
jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení 
jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň 
ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy, které budou řešit výsadbu vhodné zeleně. 
Zeleň bude mít ochranný a estetický charakter.   
 
Realizací tohoto záměru vegetačních úprav bude situování stavby nového objektu v lokalitě 
po zapojení vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno.  
 
� Vlivy na krajinu                                     
Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna. V rámci města bude na ploše v současnosti 
nevyužívané realizována stavba prodejny potravin související s občanskou vybaveností, bez 
přímého vlivu na krajinné systémy s respektováním ploch souvisejících s bezprostředním 
okolím lokality.  Objekt lokalitu stavebně doplní. 
 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
 
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného ovzduší, vlivu hlukové 
zátěže, produkce odpadů, vlivu na pracovní prostředí zaměstnanců a   vlivu na sociální vztahy 
a psychickou pohodu. 
Proces hodnocení zdravotního rizika byl složen z  určení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  
charakterizace rizika. 
Pozitivní je nárůst pracovních míst v oblasti i přes omezené množství pracovních míst, 
zabezpečení uceleného zásobování obyvatel na příznivé cenové úrovni zabezpečené zejména 
vybudováním konkurenčního prostředí.  

 
Odhad rizik pro exponované obyvatelstvo  

Identifikace nebezpečnosti 
Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na 
základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace 
záměru byla hodnocením zdravotních rizik sledována produkce škodlivin.  
Z hlediska posouzení vlivu fyzikálních  faktorů byl sledován hluk.  
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů 
Oxidy dusíku  
Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro 
kvalitu ovzduší v Evropě,  Část III  Anorganické škodliviny - Oxid dusičitý“. V tomto  
materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při 
koncentraci 2 820 µg.m-3 NO2, změny  plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při 
koncentracích vyšších než l 880 µg.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny 
vyvolány koncentracemi vyššími než 900 µg.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska 
expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům 
objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 µg.m-3. Průměrná 
denní koncentrace IHd  nesmí překračovat l00 µg.m-3 NO2, průměrná celoroční koncentrace 
IHr je stanovena v hodnotě 80 µg.m-3 NO2, krátkodobá koncentrace IHk by neměla 
překračovat koncentraci 200 µg.m-3 NO2. 
Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je 
dokladováno rozptylovou studií. 

 
Tuhé znečišťující látky : 
Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu  funkce a kvality řasinkového epitelu v horních 
dýchacích cestách, což může vyvolávat  hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení 
schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek  pro vznik zánětlivých změn v důsledku 
bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení  často přechází  do fáze chronické   
- vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového  systému. Vyšší výskyt 
těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří  lidé 
a lidé s nemocemi dýchacího a  srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle 
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hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující:  IHk (Kmax) 

- 500  µg.m-3, IHd (Kd) - 150  µg.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60  µg.m-3 . 

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány. 
 
Oxid siřičitý  
Nepříznivé zdravotní projevy zvýšené expozice SO2 jsou obdobné  jako projevy TZL. 
Zvýšená nemocnost dětí je zaznamenávána při  ročních koncentracích vyšších než 70  µg.m-3. 
Denní koncentrace vyšší než 250  µg.m-3 se podílejí na zvýšení akutních respiračních 
onemocnění. Přípustné normy dle platné legislativy: IHk (Kmax) - 500  µg.m-3,  IHd (Kd) - 150  
µg.m-3, IHr (průměrná roční koncentrace) - 60  µg.m-3 .  

Uvedené hodnoty nebudou dosahovány. 

 
Oxid uhelnatý 
Zdravotní projevy, které vyvolává  expozice oxidu uhelnatého  vyplývají z jeho zvýšené 
afinity k hemoglobinu a tvorbě karboxyhemoglobinu. Při vyšších koncentracích CO ve 
volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních záchvatů ischemické choroby 
srdeční. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a 
právních norem: IHk (Kmax) - 10 000  µg.m-3,  IHd (Kd) - 5 000  µg.m-3,  IH8hod. - 3 000  µg.m-3 

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je 
dokladováno rozptylovou studií.  
 

Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
 
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní 
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994) 
Tabulka č.20  

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

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

 

Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovým posouzením. Hodnoty hlukové 
zátěže v zájmovém území způsobené provozem prodejny potravin nepřekračují maximální 
povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků hlukové studie.   
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno. Záměr stavby „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ bude možný 
bez nadměrného ovlivnění nejblíže situovaných objektů bydlení.  
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Předpokladem je technologická kázeň provozovatele zařízení a zejména přepravce 
(zásobování) a návštěvníku nákupního střediska.  
Tyto požadavky jsou do jisté míry zaručeny přístupem provozovatele objektu.   
 
V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit 
krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů 
doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní 
zóna významně dotčena nad únosnou míru. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat prodejnu potravin v Čelákovicích ve vymezeném prostoru 
nebude znamenat negativní dopad na okolní prostory. Tento závěr je dokladovaný výše 
uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, menší velikostí předmětné stavby a počtem  
parkovacích míst.  
Způsob řešení stavby a umístění nákupního střediska v území eliminuje vliv vůči zasaženému 
území a populaci.   
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací objektu nákupního střediska a souvisejícího 
parkoviště není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření pro dobu přípravy 
 
- Architektonický vzhled objektu bude řešen  v souladu s požadavky regulativů územně  

plánovací dokumentace na základě stavebního řešení objektu. 
 
- Zpracováno bude dopravní řešení napojení areálu se zhodnocením technických parametrů  

vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem k předpokládanému provozu) a 
dopravnímu napojení. 

 
- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na 

dopravní provoz související se silnicí II/245.  
 
- Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace s estetickým 

a hygienickým charakterem a zohledněním typu vegetace nejblíže situovaných lokalit.  
 
- Řešeno bude situování odlučovače ropných látek pro zabezpečení eliminace případného 

úniku ropných látek do prostředí, projednán bude s vodohospodářským orgánem typ 
odlučovače s ohledem na garantovaný obsah ropných látek na výstupu.  

 
- Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení 

vodohospodářských poměrů v území.  
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Opatření v období výstavby 
 
- Dodržována bude technologická kázeň ze strany dodavatele stavby, organizace výstavby 

bude  řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území a tak, aby zejména 
hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel 
před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně realizací oddělujících 
bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti, vypínáním motorů nákladních vozidel 
a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných emisí a emisí 
hluku do okolí apod.   

 
- Provedeny budou skrývky kulturních zemin, se zeminami bude nakládáno v souladu 

s požadavky zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně půdního fondu dle dispozic orgánu ochrany 
půdního fondu. 

 
- Na výstupu odpadních vod dešťových na parkovišti bude instalován odlučovač olejů. 
 
- Dodrženy budou předepsané požadavky na sadbu vycházející z projednání s dotčeným 

orgánem státní správy (druhová skladba, velikost obvodu kmínku, kořenový bal, kůly, 
hnojení, výměna substrátu, ochrana kmene).   

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

limity   kanalizačního řádu. 
 
- Dešťové vody z parkovišť budou předčištěny (odlučovač ropných látek). 
 
- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na 

zásobování,  osobní auta návštěvníků a pohyb chodců.  
 
- Prováděna bude pravidelná údržba vysázené zeleně. 
 
- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách, 
352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů). 

 
- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
- Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou 

kontrolu a údržbu odlučovače.   
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení.  
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby byly v tomto oznámení zvažovány varianty: aktivní nulová 
varianta, varianta umístění v jiné lokalitě a varianta předkládaná oznamovatelem. 
Aktivní nulová varianta by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Možnost 
umístění objektu – hledisko geografické - bylo  řešeno invariantně. 
Varianta předkládaná oznamovatelem je  ekologicky přijatelná. 
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry 
minimalizace uvedených impaktů.  
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou a 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

 
Přehledná situace, měřítko 1 : 10 000  
 
Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, 07/2005 

Dle LL Engineering spol.s r.o. 
  

Rozptylová studie Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, Ing.Fiedler, 
07/2005 

 
Hluková studie Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, EPRO, 07/2005 
 

 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem stavby je realizace obchodního objektu se samoobslužným prodejem a parkovištěm 
pro zabezpečení přístupu pro návštěvníky obchodního objektu. Záměr doplní stávající 
občanskou vybavenost v uvedené kategorii služeb v předmětném území.  
Stavba je situována na pozemcích p.č.3571/1 a 3909 v k.ú. Čelákovice. Uvedené území je 
v souladu s územním plánem města Čelákovice (vyjádření  města č. 133/2005 z 21.7.2005, 
Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice – V rybníčkách, na pozemku parc.č. 3571/1, 
k.ú. Čelákovice).  

Lokalita, v níž je stavba prodejny potravin připravována, je situována na jihozápadě města 
Čelákovice mezi silnicí II/245 Brandýs nad Labem Praha a III/10162 (Matenice – Počernice). 
Budoucí areál prodejny potravin je napojen na stávající silniční sítˇpomocí dvou vjezdů a 
výjezdů. První připojení je navrženo ze silnice III/10162, tento vjezd je určen pouze pro 
zákazníky. Druhé napojení je navrženo z komunikace II/245. Toto napojení slouží jak pro 
zákazníky, tak i pro zásobování prodejny potravin.  
Způsob a rozsah nabídky objektu je určen především pro zákazníky motorizované, ale také 
pro zákazníky pěší. Stavba bude tvořit občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení 
vybavenosti ve městě  Čelákovice. Severně od zájmové lokality na ulici Sokolovská se 
nachází objekt PENY marketu. Tento objekt bude nabídkou nově navržené prodejny doplněn.  
Při návrhu stavby  byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, nájezd, parkování, a to 
z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu. Vstup do prodejny je 
navržen jako bezbariérový, poblíž vchodu jsou situována parkovací místa (6 parkovacích 
míst) určená pro handicapované zákazníky.  
 
Objekt prodejny  je navrhován jako přízemní samostatně stojící budova obdélníkového tvaru 
o půdorysu prodejny se zázemím 56,2 x 25,3 m (1 456 m2). Svým průčelím a zákaznickým 
vstupem je objekt orientován na sever ve směru k silnici II/245.  
Před objektem obchodního domu je navrženo parkoviště pro motorizované zákazníky - 
celkem 120 vozidel (2,50 x 5,00 m), včetně 6-ti pro imobilní zákazníky (3,5 x 5,0 m).  
Dispoziční uspořádání objektu zabezpečuje sloučení samoobslužného a pultového prodeje. 
Objekt je rozdělen do dvou úseků, které tvoří kompaktní celek. Navržen je společný vstup do 
samoobslužné a obslužné části  z boční strany obchodní jednotky. Tento vstup je navržen jako 
bezbariérový umožňující přístup i invalidním zákazníkům.  
Řešení vnitřního prostoru projekt řeší s ohledem na provoz obchodní jednotky. Místnosti jsou 
navrženy s ohledem na účelné plnění předepsaných požadavků při zachování vyššího 
standardu prodeje. 
Zásobování obslužného úseku je navrženo z boční strany  objektu. Toto řešení rozděluje 
zázemí na část sociální ( šatny,  sprchy a WC ) a část kde se zpracovává maso a uzeniny. 
V prodejně se neuvažuje s bouráním masa. Maso se bude dodá vat již předem zpracované na 
části, které se na provozovně rozporcují na jednotlivé menší části. Případně se naváží a 
vakuově zabalí do balíčků.  Přípravna masa a uzenin jsou od sebe odděleny. Přípravna masa 
bude klimatizována na +5o C. V příjmu zboží je umístěna přenosná chladnička, která slouží 
jako sklad  reklamovaného zboží. 
Sortiment potravin ( 60-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu) zahrnuje pečivo, chléb a 
trvanlivé pečivo – balené, nápoje alkoholické a nealkoholické, cukrovinky, kávu, čaj, 
kompoty, džemy, olej a koření, konzervy, balené ovoce a zelenina, mléčné výrobky, mražené 
a chlazené zboží, balíčkované maso, uzeniny, sýry, mouku, rýži a cukr.  
Sortiment nepotravinářského zboží (40-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu) je 
tvořen non – food.  
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Zásobování samoobslužné části prodejny bude prováděno přes rampu nákladními tahači 
s chladícím návěsem a to max. 1 x denně před vlastním otevřením prodejny nebo podle 
potřeby.   
Do obslužného úseku bude zboží naváženo středními nákladními vozy s chladírenskou 
nástavbou dle potřeby a to maximálně 2 x za týden. 
Zboží bude z velkoskladu přepravováno v boxech rozděleného podle jednotlivých druhů a 
bude přímo naváženo do prodejního prostoru. Přeprava  mraženého a chlazeného zboží bude 
probíhat v termoboxech kde vydrží přednastavená teplota min 12 hodin. Mražené zboží, 
zelenina a ovoce bude uloženo v mrazírně. Pro uskladnění  mléčných výrobků bude sloužit 
chladící box. Volné prostory  v zázemí slouží  pouze k manipulaci zboží před navezením do 
prodejny. 
Drogistické zboží bude ihned navezeno z kamiónu do prostoru  samoobsluhy kde bude 
ukládáno do regálů. 
S nástupem zaměstnanců se neuvažuje přes prodejní prostory, zaměstnanci půjdou přímo  přes 
sociálně - skladové zázemí do šaten. Šatny a hygienické  zázemí prodejny jsou navrženy a 
dimenzovány tak aby splňovalo  veškeré předpisy. 
Chladírenská technologie zahrnuje agregáty k výrobě chladu (umístěny ve strojovně chlazení) 
a zařizovací předměty (chladírenské vitríny, vana a pulty).  
Vykoupené prázdné skleněné obaly a zbylý obalový materiál budou denně odváženy do 
centrálního skladu.  
Prostory obchodní jednotky budou denně čištěny pomocí mycího stroje.  
Navržená obchodní jednotka má přímou návaznost na velkosklad ze kterého bude plynule 
zásobována. Drogerie a nepotravinářské zboží bude přímo zaváženo na prodejní plochu a 
nebude skladováno v manipulačním prostoru. 
V samoobsluze se počítá s diskontním způsobem prodeje, proto  většina druhů zboží při 
zavážení do prodejny nepotřebují žádnou  popř. minimální úpravu . 
Sklady pro chlazené a mražené zboží odpovídají teplotou  a vlhkostí prostředí uloženému 
druhu potravin dle hygienických  norem a předpisů. 
Celkový počet pracovníků je 9+4 osoby v jedné směně, provoz prodejny je navržen ve dvou 
směnách. Předpokládaná otvírací doba: pondělí - sobota 
Areál prodejny potravin bude napojen  na stávající komunikační systém přes dva vjezdy a 
výjezdy  (min. š. 8 m). První vjezd a výjezd bude sloužit pro příjezd a odjezd zákazníků a  
bude ze silnice III/10162. Toto napojení umožňuje obousměrné odbočení.  
Druhý vjezd a výjezd je navržen ze silnice II/245. Napojení bude sloužit pro vjezd a výjezd 
zásobování a zákazníků. Rovněž toto napojení umožňuje dle návrhu obousměrné odbočení.  
 
Napojení na inženýrské sítě 
Pitná voda 
Obchodní jednotka bude zásobována vodou ze stávajícího vodovodního řadu, který vede 
podél silnice III/10162.Vlastní napojení objektu bude z vodovodního řádu navrtávkou shora 
pomocí systému HAWLE. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, kde bude  
prováděno  měření spotřeby vody. 
Odpadní vody 
Přípojka splaškové kanalizace je navržena na stávající kanalizační stoku umístěnou v silnici 
III/10162. Dešťová kanalizace bude  vedena do  kanalizačního řádu který bude budován 
v rámci kruhové křižovatky. Dešťové vody z parkoviště budou napojeny na kanalizaci přes 
odlučovač ropných látek o min kapacitě 50 l/s. Na výstupu z odlučovače bude koncentrace 
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ropných látek menší než 5 mg/l. Dešťové vody ze zásobovací rampy budou přečerpávány. 
Nezaolejované dešťové vody budou svedeny do zatrubněné vodoteče. 
Elektrická energie 
El. přípojka bude ukončena na fasádě prodejny potravin, kde bude osazena hlavní skříň. Zde 
bude provedeno napojení hlavního silnoproudého vedení  obchodního střediska včetně měření  
Přípojka bude napojena na nově budovanou skříň PRIS. 
Vytápění 
Vytápění objektu je navrženo ústředním vytápěním připravovaném centrálně v místnosti s 
kotli. Objekt bude zásobován zemním plynem STL  plynovou  přípojkou z venkovní 
stávajícího řadu. Přípojka je ukončena v kiosku HÚP na hranici pozemku kde bude probíhat 
měření zemního plynu. Plynovodní přípojka je na vržena z trub polyetylénových. Roční 
spotřeba plynu bude 21 504 m3/rok. Odvod spalin je navržen prostřednictvím rour odtahů 
kotlů nad střešní prostor. 
 
Intenzity dopravy nákupního střediska    
Je počítáno s dopravní zátěží 3 – 4 vozidla / parkovací místo za den, což znamená při 120 
parkovacích místech 360 – 480 vozidel za den, tj. 36 až 48 vozidel za hodinu. Na základě 
tohoto předpokladu uvádím, že míra dopravní zátěže bude dle zkušeností s obdobnými 
objekty a parkováním na jejich parkovištích v uvedeném rozsahu.  
Zásobování: 1 vozidlo nákladní s přívěsem / 24 hodin, 2 střední nákladní vozidla 
Návštěvníci:  360 – 480 vozidel za den, tj. 36 až 48 vozidel za hodinu / den v obou směrech u  

objektu prodejny potravin.    
Z výše uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy na silnici v lokalitě 
související s novým objektem.  

 
Vegetační úpravy 
V rámci stavby bude realizováno ozelenění plochy. Plochy bez realizované stavby objektu a 
parkoviště budou osázeny vhodnou zelení, zejména s ohledem na stávající stav lokality 
z hlediska širších územních vztahů. 
Druhová skladba výsadeb bude navržena s ohledem na situování výsadeb v jednotlivých 
částech území, druhová skladba bude projednána s dotčeným orgánem státní správy v rámci 
projekčního řešení přípravy stavby. 
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní 
provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků. Parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů 
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem 
vozidel. 
 
H. Příloha Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací 
 
Vyjádření  města č. 133/2005 z 21.7.2005, Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice – 
V rybníčkách, na pozemku parc.č. 3571/1, k.ú. Čelákovice  
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Širokosortimentní 
prodejna potravin Čelákovice“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
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F. Doplňující údaje 
 
Přehledná situace, měřítko 1 : 10 000  

 
Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, 07/2005 
Dle LL Engineering spol.s r.o. 
  
Rozptylová studie Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, Ing.Fiedler, 07/2005 
 
Hluková studie Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice, EPRO, 07/2005 
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A. Mapy Čelákovice, měřítko 1 : 5 000 s následujícími imisemi : 
 
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinové koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace   
- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinové koncentrace 
- Imise benzenu - průměrné roční koncentrace  
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrné roční koncentrace 
 
B. Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií  
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1.0  Úvod  
 
Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv realizace stavby 

„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na okolí (ochrana zdraví lidí). 
Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro „Oznámení záměru“ ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zpracování rozptylové studie zadala  
Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov, která je zpracovatelem 
„Oznámení záměru“ dle zákona č. 100/2001 Sb..   
 
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Širokosortimentní 

prodejna potravin Čelákovice“ a to pro rok 2006, po výstavbě celého areálu. Realizace stavby 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ je situována v intravilánu města Čelákovice při silnici 
II/245 a III/10162. 
 

Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“, po výstavbě :  

 
• Plynová kotelna prodejny potravin o výkonu 96 kW (2 x 48 kW) 
• Silniční doprava ze silnice II/245 (vjezd a výjezd pro zákazníky a zásobování) a 

III/10162 (vjezd a výjezd pro zákazníky), na parkovišti prodejny potravin a na 
komunikaci pro zásobování  

 
Výpočtem obdržíme nárůst imisních koncentrací ve sledované lokalitě v důsledku výstavby 

„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ (nové zdroje znečišťování ovzduší 
dle zákona  
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), k stavu stávajícího imisního pozadí města 
Čelákovice. Nejsou zde hodnoceny ostatní bodové, plošné a liniové zdroje v okolí.  

 
 

Emisní charakteristika zdroje 
 
• Plynová kotelna prodejny potravin o výkonu 96 kW (2 x 48 kW) slouží pro potřeby 

vytápění (prostřednictvím vzduchotechniky v prodejně a otopnými tělesy v sociální části 
objektu). Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 21 504 m3/rok. Jedná se o malý 
zdroj znečišťování ovzduší.  

• Silniční doprava ze silnice II/245 a III/10162, na parkovišti prodejny potravin a 
na komunikaci pro zásobování. Areál bude dopravně napojen jednak ze silnice II/245 
(vjezd a výjezd pro zákazníky a zásobování) a dále ze silnice III/10162 (vjezd a výjezd 
pro zákazníky). 

 
Plynové kotle produkují znečišťující látky : tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), 

oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a jiné anorganické a organické látky. Silniční doprava 
produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý 
(NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické 
látky.  
 

Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise : 
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- oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen a 
benzo(a)pyren. 
 

Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2006 po realizaci stavby 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ z pohledu ochrany zdraví lidí pro oxid dusičitý (NO2), 
oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren. 
 
 

Lokalizace zdroje a charakteristika oblasti výpočtu 
 
Stavba „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ je situována na pozemcích, k.ú. 

Čelákovice a to jižně od křižovatky silnic II/245 a III/10162 a severně od železniční trati ČD. Na sever 
za silnici II/245 se nachází čerpací stanice pohonných hmot a za ní na ul. Volmanova, Sokolovská a 
Spojovací se nachází nejbližší trvalá obytná zástavba. Umístění areálu „Širokosortimentní prodejna 
potravin Čelákovice“ (označené oranžově) a topografie jeho okolí je znázorněna v mapách 
s výslednými imisemi. Převládající směr proudění vzduchu v lokalitě zdroje je západní, severozápadní 
a jihovýchodní (viz větrná růžice). 

 
 

Imisní charakteristika lokality 
 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Čelákovice prováděno 
měření imisních koncentrací znečišťujících látek. 
 

Město Čelákovice, okres Praha-východ se nenachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší podle nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Čelákovice po roce 2006 je možno určit jen na 

základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2004 a přijatá 
možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách.  Předpokládané imisní pozadí v roce 2006 : 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 60 µg/m3 a průměrná roční < 20 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace < 1 500 µg/m3 

- benzen – průměrná roční koncentrace < 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,2 ng/m3 
 
 

 
2.0  Způsob výpo čtu a metodika  
 

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 
zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden softwarem 
SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
 
Metodika výpo čtu umož ňuje : 
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů 
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost 
  pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky    
  názorně zpracovat výsledky výpočtu 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní       
  vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
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- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého 
 
Pro každý referen ční bod je možno vypo čítat základní charakteristiky zne čišt ění ovzduší : 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se       
  mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu    
  na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)  
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy    
  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti  
  větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- roční průměrné koncentrace 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity) 

 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 

stanovit četnost výskytu směru větru pro azimut od 0o do 359o  při všech třídách stability a třídách 
rychlosti větru. Výpočet je proveden pro1o. Klimatické vstupní údaje se týkají období jednoho roku. 
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr (5,0 m/s) a 
3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována ve standardní 
meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilní 

klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
 

I. superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných    
  inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném   
  půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu. 

II. stabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena    
  inverzními situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého  
  roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu. 

III. izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.    
  V chladném období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě  
  v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené  
  rozptylové podmínky. 

IV. normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená  
  síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  
  Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší  
  četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý   
  rozptyl znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních   
  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 

  
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 

zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matic hodnot výškopisu v 
požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu je zahrnut vliv převýšení v malých 
vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. Ve výpočtu je zahrnut 
tvar křivky, po které stoupají exhalace, a proto je možno počítat i uvedenou problematiku. Vyskytuje-li 
se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové 
převýšení vleček vzrůstá.  
 
 Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se o chemické procesy, při nichž se látka často katalytickou reakcí, 
mění na jinou, nebo o fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dělí na mokrou a suchou depozici, podle 
způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky 
na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání těchto látek padajícími srážkami. Výsledná 
koncentrace v sobě zahrnuje korekce na depozici a transformaci. 
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 Výpočet zahrnuje i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší ve vyšších 
nadmořských výškách. V atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů 
nemůže dostat. Výpočet obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, 
které jsou odvozeny z  měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa. 
 
 
Výpočet koncentrací z liniových zdroj ů 
 
 Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Liniový zdroj  
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů, které respektují tvar komunikace. Emisní zatížení 
komunikace se zadává v délkové intenzitě emise [ g/s.m]. 
 
 
Imisní limity pro zne čišťující látky 
 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 

způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou stanoveny následující imisní limity : 

0 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční  
    µg.m-3   

 oxid dusi čitý (NO 2) 40*  200*    
 oxid uhelnatý (CO)    10 000   
 benzen 5*      
 polycyklické aromatické 0,001*      
 uhlovodíky (PAH) vyjád řené       
 jako benzo(a)pyren       

Poznámka :  - imisní limity mají platnost od 1.1. 2005    
  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze 
tolerance)   
 
 
 
3.0  Podklady pro výpo čet 
 
 
3.1  Podklady meteorologické  

 
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 

rychlostech větru pro Čelákovice ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika 
v bodě 2.0. 
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Celková průměrná větrná růžice lokality Čelákovice : 
 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   4,12   3,35   6,48   6,83   3,82   5,44   8,97   7,27  20,02   66,30 
5,0   1,76   1,52   4,28   4,03   1,13   4,05   8,18   5,04    29,99 

11,0   0,12   0,12   0,24   1,15   0,03   0,52   0,85   0,68     3,71 
Součet   6,00   4,99  11,00  12,01   4,98  10,01  18,00  12,99  20,02   100,00 

 
 
 
3.2  Podklady o zdrojích  
 

Podklady obsahují údaje o stavbě „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“, podklady 
o stavebních objektech a parkovišti prodejny potravin. Byl předán mapový podklad – přehledná 
situace areálu. Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých zdrojů emisí byl zvolen 
jihozápadně od areálu „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ u silnice III/10162.  

 
V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97”, provedené ČHMÚ Praha a EKOAIR 11/2002 jsou 

pro výpočet imisí oxidu dusičitého použity emise oxidy dusíku s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise 
NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené koncentrace NOx a pro velké vzdálenosti až 90 %.  
 
Parametry zdroj ů znečišťování ovzduší :  
 

Plynová kotelna prodejny potravin (jmenovitý výkon 96 kW) 
• dva kotle Viessmann Vitogas 100 o jmenovitém výkonu 48 kW na zemní plyn  
• výška komínů - 8 m, průměry ústí - 2 x 100 mm 
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 5,6 m3/h  
• předpokládaná celková spotřeba zemního plynu - 21 504 m3/rok 
• objem spalin v komíně - 2 x 0,0187 Nm3/s 
 
Silni ční provoz 
 

Intenzity dopravy na příjezdové komunikaci a parkovišti prodejny potravin vychází z projektu a 
zkušenosti s provozem u obdobných areálů (120 parkovacích míst). Na základě projektované kapacity 
prodejny potravin se nepředpokládá nárůst provozu vozidel na silnici II/245 a III/10162. Vycházíme 
z předpokladu, že vjezd a výjezd vozidel zákazníku na silnici II/245 využije 70 % vozidel a na silnici 
III/10162 využije 30 % vozidel. 
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Dopravní trasy Vozidla Rok 2006 
voz/den 

po výstavbě 
  Vjezd a výjezd - silnice II/245  Osobní 420
    Lehká nákladní  4

    Těžká nákladní  2

    Celkem 426

  Vjezd a výjezd – silnice III/10162  Osobní 180
    Lehká nákladní  

    Těžká nákladní  

    Celkem 180

  Parkovišt ě prodejny   Osobní 600
   Lehká nákladní  
   Těžká nákladní  

   Celkem 600

  Zásobování prodejny   Osobní 
    Lehká nákladní  4
   Těžká nákladní  2

   Celkem 6
 
Emise 

 
 Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5) 
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb.. Emisní faktory pro výkon kotle do 200 kW a roční spotřebě zemního 
plynu kotelny prodejna  - 21 504 m3/rok. 
 

Emise  
Emisní faktor Kotelna 2 x 48 kW 

 
Škodlivina 

kg/1 mil. m3 ZP mg/s kg/rok 

TZL  20 0,062 0,43 
SO2 9,6 0,030 0,21 
NOx 1 600 4,978 34,41 
CO 320 0,996 6,88 
OC 64 0,199 1,38 

Poznámka:  - TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
      CO - oxid uhelnatý, OC – organické látky 
 Postup výpočtu emisí z emisních faktorů je zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala 
plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobce. Emisní limity je nutno plnit 
v souladu s platnou legislativou. 
 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek 
MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu -
provozovaná vozidla v roce 2006 budou plnit emisní úrovně : 10 % vozidel EURO 3, 25 % vozidel 
EURO 2, 35 % vozidel EURO 1 a 30 % konvenční (bez katalyzátorů). 
 
 Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2006   
   NO2 (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
  Osobní vozidla 0,330 0,032 0,024 
  Lehká nákladní vozidla 2,377 0,231 0,162 
  Těžká nákladní vozidla 40,002 0,875 0,728 
   CO (g/km.voz.) 
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  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
  Osobní vozidla 9,595 0,571 0,493 
  Lehká nákladní vozidla 8,703 1,067 0,958 
  Těžká nákladní vozidla 74,677 6,771 5,983 
   benzen (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
  Osobní vozidla 0,325 0,014 0,011 
  Lehká nákladní vozidla 0,029 0,004 0,003 
  Těžká nákladní vozidla 0,402 0,033 0,021 
    benzo(a)pyren ( µµµµg/km.voz.) 
  Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 
  Osobní vozidla 0,060 0,047 0,187 
  Lehká nákladní vozidla 0,039 0,035 0,095 
  Těžká nákladní vozidla 0,158 0,342 1,513 
 

Jednotlivé silnice byly rozděleny na elementy (úseky) o délce 10 m, které respektují tvar 
komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na parkovišti a v obci. 
 
 
 
3.3  Podklady o sledovaných bodech  
 

V okolí areálu „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ byla pro výpočet imisní zátěže 
vybrána síť 1 089 bodů (33 x 33 bodů) se vzdálenostmi mezi body 25 x 25 m a to na území 800 x 800 
m. Osa X je orientována od západu na východ a osa Y je od jihu na sever, zdroje (plynové kotle a 
silniční doprava) jsou umístěny v modelované oblasti. Toto území charakterizuje nejbližší okolí areálu 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ a je nejvíce ovlivněno jednotlivými emisemi.  

 
Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých bodů byl zvolen jihozápadně od areálu 

„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ u silnice III/10162 - souhlasně s bodem 3.2. 
 
 
 
4.0  Výpočet a souhrn výsledk ů 
 

Výpočet je proveden pro emise - oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren a to pro stav : 
 
• Plynová kotelna prodejny potravin o výkonu 96 kW (2 x 48 kW) 
• Silniční doprava ze silnice II/245 (vjezd a výjezd pro zákazníky a zásobování) a 

III/10162 (vjezd  
a výjezd pro zákazníky), na parkovišti prodejny potravin a na komunikaci pro 

zásobování  
 

Takto jsou zadány v provedeném výpočtu. Výpočtem (metodika SYMOS 97) 
získáme výsledky pro imise oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (CO), benzenu 
a, benzo(a)pyrenu. Výpočet byl proveden nad sledovaným územím 800 x 800 m ve 
výšce 2 m nad terénem. Tím je umožněno grafické vykreslení imisní zátěže okolí ze 
zdrojů areálu „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ po výstavbě (viz 
přílohy - mapy Čelákovice, měřítko 1 : 5 000) pro : 
 
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinové koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace   
- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinové koncentrace 
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- Imise benzenu - průměrné roční koncentrace  
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrné roční koncentrace 
 
 
 
5.0  Hodnocení výsledk ů 
 
 
5.1  Hodnocení hodinových a ro čních koncentrací NO   2 
 
 Maximální hodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může nastat. 

 
Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou respektují směr a 

četnost proudění větrů.                                    
 
Imisní limit               Koncentrace prům.hodinové    prům.roční  
          (µg.m-3) 
oxid dusičitý (NO2)    200             40  
 

V okolí „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na území 800 x 800 m bude nárůst 
maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,174 až 1,204 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,023 µg.m-3, viz příloha - vykreslené maximální 
hodinové a roční imisní koncentrace. 
 

Imisní limity pr ůměrné hodinové a ro ční koncentrace oxidu dusi čitého (NO 2) budou ve 
všech místech spln ěny u sledovaných zdroj ů pro ochranu zdraví lidí. 
 
 
 
5.2  Hodnocení osmihodinových koncentrací CO  
 
 Průměrné osmihodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax 
(maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může nastat. 
Imisní limit      Koncentrace prům.osmihodinová (µg.m-3) 
oxid uhelnatý (CO)       10 000     

 
V okolí „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na území 800 x 800 m bude nárůst 

maximální osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého (CO) v rozmezí 1,002 až 5,459 µg.m-3, 
viz příloha - vykreslené maximální osmihodinové imisní koncentrace. 
 

Imisní limit pr ůměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého (CO) bude ve všech 
místech spln ěn u sledovaných zdroj ů pro ochranu zdraví lidí. 
 
 
 
5.3  Hodnocení ro čních koncentrací benzenu  
 
Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou respektují směr a 

četnost proudění větrů. 
 
Imisní limit      Koncentrace prům.roční (µg.m-3) 
benzen         5 
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V okolí „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na území 800 x 800 m bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisí benzenu 0,0003 až 0,0202 µg.m-3, viz příloha - vykreslené 
průměrné roční imisní koncentrace. 
 

Imisní limit pr ůměrné ro ční koncentrace benzenu bude ve všech místech spln ěn u 
sledovaných zdroj ů pro ochranu zdraví lidí. 
 
 
 
5.4  Hodnocení ro čních koncentrací benzo(a)pyrenu   
 
Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou respektují směr a 

četnost proudění větrů. 
 
imisní limit      Koncentrace prům.roční (ng.m-3) 
PAH vyjádřené jako benzo(a)pyren     1     
 

V okolí „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ na území 800 x 800 m bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,000 000 061 až  
0,000 003 816 ng.m-3, viz příloha - vykreslené průměrné roční imisní koncentrace. 
 

Imisní limit pr ůměrné ro ční koncentrace benzo(a)pyrenu bude ve všech místech spln ěn 
u sledovaných zdroj ů pro ochranu zdraví lidí. 
 
 
 
5.5  Tabulkový p řehled koncentrací  
 
 Oxid dusi čitý (NO 2) 
 Maximální hodinová koncentrace  Imisní limit 
 

Imisní hodnoty  
µµµµg/m 3 

 minimální 0,174 
 maximální 1,204 

200 

 Průměrné ro ční koncentrace Imisní limit 
 

Imisní hodnoty  
µµµµg/m 3 

 minimální 0,001 
 maximální 0,023 

40 

 Oxid uhelnatý (CO)  
 Maximální osmihodinová koncentrace Imisní limit 
 

Imisní hodnoty  
µµµµg/m 3 

 minimální 1,002 
 maximální 5,459 

10 000 

 Benzen  
 Průměrné ro ční koncentrace Imisní limit 
 

Imisní hodnoty  
µµµµg/m 3 

 minimální 0,0003 
 maximální 0,0202 

5 

 Benzo(a)pyren  
 Průměrné ro ční koncentrace Imisní limit 
 

Imisní hodnoty  
ng/m 3 

 minimální 0,000 000 061 
 maximální 0,000 003 816 

1 



 

ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNA POTRAVIN ČELÁKOVICE                  07/2005 Ing.Jarmila Paciorková 

65 
 

 
 
 
 
 
6.0  Závěr 
 

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit dopad vlivu provozu stavby 
„Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ po dokončení na okolí. Na základě provedeného 
výpočtu je možno získat přehled, zda výše hodnocené stavy zajistí splnění imisních limitů pro oxid 
dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým 
se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí. 

 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Širokosortimentní prodejna 

potravin Čelákovice“ budou imisní limity ze sledovaných zdroj ů (plynová kotelna a silniční doprava) 
spln ěny  na sledovaném území 800 x 800 m. Tím jsou splněny i ve vzdálenějších bodech.  

 
Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace stavby „Širokosortimentní prodejna 

potravin Čelákovice“ bude u imisí ve sledované lokalitě ve výši : 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,20 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,02 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 5,46 µg/m3 

- benzen – průměrná roční koncentrace 0,02 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 004 ng/m3 
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Čelákovice v roce 2006 je určen na základě 

odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2004 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách.  Předpokládané imisní pozadí po roce 2006 : 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 60 µg/m3 a průměrná roční 20 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 500 µg/m3 

- benzen – průměrná roční koncentrace 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,2 ng/m3 
 
 

Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí roku 2006) a imisních koncentrací 
z výstavby „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ budou výsledné imisní koncentrace 
škodlivin : 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 61,20 µg/m3 a roční 20,02 µg/m3 
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 505,46 µg/m3 

- benzen – průměrná roční koncentrace 1,02 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,200 004 ng/m3 

 
Tím budou spln ěny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a 

benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Závěrem je nutno podotknout, že vypočtené hodnoty maximálních imisních koncentrací 
(hodinové a osmihodinové) představují nejnepříznivější stav, který může kdy nastat. Nelze metodou 
rozptylové studie určit konkrétní stavy, které nastávají za běžných meteorologických podmínek 
v průběhu roku - naměřené průměrné hodnoty bývají nižší. Maximální imisní koncentrace (hodinové a 
osmihodinové) vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné 
podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, 
v nočních a ranních hodinách a  je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší. 
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuji vydat povolení 

orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a 
o změně některých dalších zákonů. Použité řešení je nejvýhodnější z hlediska ochrany 
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ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a 
v důsledku realizace stavby „Širokosortimentní prodejna potravin Čelákovice“ a její 
uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů. 
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H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
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