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Všechna práva vyhrazena, žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv 
informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec  smluvního určení (tj. nad rámec 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, 
kopírovány, předkládány, převáděny do jakékoliv elektronické podoby nebo formy, 
nebo strojně zpracovány bez výslovného souhlasu zpracovatele. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: GRESIN INVEST, spol. s r.o. 
2. IČ: 251 08 867 
3. Sídlo firmy:  Na Výpichu 6  
  169 00 Praha 6 
 
 
4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Iva Loukotková - Ekoline 
  Ondříčkova 1960/2 
  400 11 Ústí nad Labem 
  mobil: 603 942 121  
  telefon: 475 622 613 
  mail: iva@ekoline.org  
 
  Číslo osvědčení o autorizaci 
  17676/3041/OIP/03 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I. Základní údaje 

1. Název záměru: 
 OBCHODNÍ CENTRUM STOCHOV 

2. Kapacita záměru: 
 Celková plocha pozemků:   5 252 m2 
 Celková zastavěná plocha objektů:   1 459 m2 
 Celkový obestavěný prostor:   7 425 m3 
 Plocha parkoviště:    700 m2 
 Počet parkovacích stání   56 PM 

3. Umístění záměru: 
 kraj:  Středočeský 
 okres:  Kladno 
 obec:  Stochov 
 katastrální území:  755 567 Stochov 
 p.p.č.:  445/1 k.ú. Stochov 
 PK:  225/1 k.ú. Stochov 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 Předmětem záměru je výstavba obchodního centra s parkovištěm pro osobní 
automobily ve městě Stochov. Kapacita navrhovaného parkoviště je 56 míst.  
 Jedná se o obchodní jednotku, která bude schopna poskytnout zákazníkům 
komplexní služby na vysoké úrovni. 
 Obchodní centrum bude umístěno v centrální části města pod objektem 
Sokolovny (dnešní tělocvičny). 
 Vlivem stavby nebudou prováděny žádné demoliční práce, jedná se 
v současnosti nezastavěný pozemek podél komunikace.  
 Pozemek pro výstavbu je z jižní strany ohraničen komunikací Družstevní. 
 Zájmové území se nachází v centrální části města Stochov severovýchodně od 
areálu středního odborného učiliště Stochov. Zájmové území je ze západní strany 
ohraničeno panelovou pěší komunikací, z jižní strany je pak ohraničeno komunikací 
S.K. Neumanna a z východní strany je ohraničeno komunikací družstevní, za kterou 
se nachází zástavba rodinných domů. Za severní hranicí zájmového území se 
nachází budova tělocvičny s přilehlým sportovním areálem, který je oddělen od 
zájmového pozemku oplocením.  
 Zájmové území je veřejně přístupné, pozemek není oplocen a nenachází se 
zde žádné opěrné zdi, ani budovy. Napříč pozemkem je od jihozápadní strany 
vedena nezpevněná pěší komunikace směrem ke sportovnímu areálu. Na zájmovém 
pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
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 Nejbližší bytová zástavba vzhledem k záměru je pak umístěna z východní 
strany za komunikací Družstevní. Jedná se o zástavbu rodinných domů.  
 Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní plochy a zemědělský 
půdní fond. Vlivem stavby dojde k trvalému odnětí těchto pozemků ze ZPF. 
K ovlivnění PUPFL realizací stavby nedochází.  
 Povrch pozemků pro výstavbu tvoří zatravněná plocha, která je místy i 
zpevněná pěší cestou. 
 Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné 
ve vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
 Dopravně bude celý objekt napojen vjezdem na komunikaci S.K. Neumanna a 
následně na dopravní systém města Stochov.  
 Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, 
pěší i dojezdovou vzdálenost, nájezd a parkování. 
 Stavba obchodního objektu s parkovištěm a s ním související výstavba 
komunikačního napojení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, 
není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá 
zvýšené požadavky na veřejnou dopravu. V bezprostřední blízkosti jsou situovány 
objekty komerčního a výrobního charakteru.  
 Město Stochov nedisponuje vlastním územním plánem. Uvedený záměr byl 
odsouhlasen Radou města Stochov dne 24.7. 2006, pod. č.j. MÚ/303/2476/DL, kde 
byla rovněž projednána prvotní zastavovací studie záměru. Z hlediska stanoviska 
města je uvedená aktivita v předmětném území prospěšná.  
 Možnost kumulace s jinými záměry je vzhledem k charakteru záměru 
pravděpodobná.  
 Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 Výstavbou dojde k vytvoření nového obchodního objektu poskytujícího 
občanům a návštěvníkům komplexní služby a bohatý sortiment zboží. 
 Realizace záměru předpokládá zajištění vyšší obchodní vybavenosti území, 
zlepšení a rozšíření nabídky služeb.  
 Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena 
v souladu s dopravním systémem města Stochov. 
 Areál je situován na pozemcích které jsou ve vlastnictví soukromých osob, 
připravena je smlouva o smlouvě budoucí kupní s investorem stavby.  
 Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako 
zemědělský půdní fond, ostatní plochy a komunikace. Vlivem stavby nedojde 
k ovlivnění PUPFL.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 Podkladem pro zpracování této části oznámení je úvodní studie „OBCHODNÍ 
CENTRUM STOCHOV“, zpracovatel Fabionnn, s.r.o., Praha a dále informace a 
podklady získané na Městském úřadě ve Stochově, Krajském úřadě Středočeského 
kraje, vlastní rekognoskací terénu a screeningem dotčeného území. 
 Navrhovaná stavba řeší výstavbu obchodního centra ve městě Stochov, včetně 
komunikačních vazeb a inženýrských sítí. Součástí zpevněných ploch bude též nové 
napojení na dopravní systém města a parkoviště pro 56 osobních automobilů.  
 Posuzovaný záměr – Obchodní centrum ve městě Stochov je umístěno na 
p.p.č. 445 (225/1), 709/2 (225/1 díl 2) k.ú. Stochov. 
 Z hlediska vyjádření města je uvedený záměr přípustný. 
 Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako 
zemědělský půdní fond, ostatní plochy a komunikace.  
 Uvedená lokalita se nenachází v NP či CHKO. Záměr není umístěn v CHOPAV, 
ani v zátopovém území.  
 Stavba se nenachází v  městské památkové zóně ani jejím ochranném pásmu.  
 Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. 
 Záměr není umístěn v žádném území chráněném dle zák. 114/1992 Sb., ve 
znění novel.  
 Ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná 
ochranná pásma nebude vytvářet. Stavba si vyžádá přeložky stávajících 
inženýrských sítí. 
 Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů a 
komunikačních vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající inženýrské 
sítě a připojení na komunikační systém města. 
 
Stavebně technické řešení 
 

Obchodní centrum je navrženo jako přízemní samostatně stojící objekt o 
celkových rozměrech 28,7 m x 48,7 m a výška objektu je 5,2 m k hraně atiky. Na 
západní straně je prodejna doplněná vlastním zázemím (sklady potravinové i 
nepotravinové, komunikace, manažersko – administrativní centrum, šatny a 
hygienické vybavení pro zaměstnance a zařízení pro stravování zaměstnanců). Na 
západní straně je vybudovaná zásobovací rampa o ploše cca 30 m2 a výšky 3,5 m, 
která je zastřešena a vedle ní je oplocený prostor cca 35 m2 s výškou oplocení 3,0 m.  

V jihozápadním rohu obchodního centra je umístěno energetické centrum o 
rozměrech cca 7,2 x 2,5 m obsahující náhradní zdroje UPS, plynovou kotelnu a 
rozvodnu NN. Kiosková trafostanice s rozvaděči VN a NN má samostatný objekt 
v jihozápadním rohu zájmového areálu velikosti cca 2,5 x 2,5 m a výšky cca 1,85 m. 
Vnější obvodový plášť hlavního objektu je navržený ze sendvičových kovových 
minerálních panelů. Výška atiky bude cca 0,3 m. 

Střešní konstrukce bude z ocelových profilových plechů ukládaných přímo na 
nosnou železobetonovou konstrukci. Tepelná izolace a hydroizolace bude k těmto 
ocelovým profilům přikotvena. 
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Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou 
ve střeše pravidelně rozmístěny nad celou  plochou  prodejní plochy. 
Hlavní vstup pro zákazníky do obchodního domu je vstupními dveřmi v hliníkových 
rámech. Nad hlavním vstupem je umístěna markýza upevněná na konzolách. 
 
Modulová koncepce budovy 

Základní modul podlaží obchodního domu je 14,0 m x 13,0 m, výška objektu je 
5,2 m. Konečné řešení rámové konstrukce bude sledovat vyrovnaný poměr mezi 
požadavkem na velikost otevřených ploch v obchodní části a na ekonomické 
provedení při použití menších rozestupů nosných sloupů. Světlá výška spodní hrany 
konstrukce je 3,0 m pod hranu vazníku. 
 
Dilatační úseky 

Celková velikost budovy vyžaduje provést v konstrukci dilataci tak, aby nosná 
konstrukce mohla odolávat bez poruch pohybu vyvolanému teplotní roztažností 
materiálů. Provedení dilatačních spár bude nutné v každé z níže uvedených částí 
objektu. 
 
Nosná konstrukce 

Hlavní nosná rámová konstrukce bude provedená z prefabrikovaného betonu. 
Stabilita bude zajištěna pomocí vetknutých sloupů, které umožní jednoduchou 
podporu střešních nosníků.  

Střecha bude provedena jako železobetonová konstrukce s mírným sklonem 
provedeným již vazníky. Na horní úroveň střešních vazníků bude umístěn profilovaný 
plech a bude kladena tepelná kotvená izolace s izolací vodotěsnou.   

Příslušné architektonické prvky budou provedeny ze stavební oceli, která bude 
podporovat prosklené plochy nebo lehké střešní materiály.  
 
Základové konstrukce 

Základy nosného systému sloupů budou základovými patkami nebo pilotami 
založenými na únosných vrstvách (v závislosti na doporučení podrobného 
inženýrsko-geologického průzkumu).  

Podlahová deska v objektu bude uložená na základové půdě. Deska bude 
zpracovaná vibrační technologií a její dilatace bude zajištěná dodatečně 
provedenými dilatačními spárami. Bude obsahovat šachty revizních míst vnitřních 
přípojek. Výztuž podlahové desky bude provedena z  rozptýlené výztuže ocelovými 
vlákny (drátkobeton). 

Pod vnějším pláštěm (nebo vnější konstrukci zdí) budou základové pasy. 
Podle potřeby budou provedené jako prefabrikované a budou uspořádané v souladu 
s požadavky na vedení přípojek a dalších inženýrských sítí.  
 
Doplňkové konstrukce 

Jako přídavné konstrukční prvky budou použity tyčové ocelové konstrukce 
kolem prostupů; tj. pro střešní prostupy, podporu vnějších obvodových plášťů (buď 
krytiny nebo dutinového zdiva podle situace) pro střešní stěny a podporu zařízení 
umístěných na střeše. Tyto přídavné konstrukční prvky budou provedeny ze stavební 
oceli nebo prefabrikovaného betonu v závislosti na umístění a volbě materiálu nosné 
konstrukce.  
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Příčky 
Příčky budou provedeny z lehkých suchých obkladových materiálů s nosnou 

sloupkovou konstrukcí (sádrokartonové). Příčky oddělující sklady a hlavní prodejní 
plochu budou vyzdívané.   
 

Stávající inženýrské sítě, které jsou vedené v dostupném okolí zájmového 
území 
 

Vodovodní potrubí - společnosti Středočeské vodárny, a.s. je vedeno za 
východní hranicí zájmového pozemku podél bližší strany komunikace Družstevní v 
dimenzi DN LT 80. Trasa tohoto vodovodu je v severovýchodním rohu zájmového 
pozemku ukončena hydrantem HS13, ze kterého je vedena přípojka přes severní 
stranu zájmového pozemku směrem k stávající budově tělocvičny. Další trasa  
vodovodu je vedena mezi jižní hranicí zájmového pozemku a komunikaci S.K. 
Neumanna v dimenzi DN AZB 100. Trasa vodovodu je cca v jedné polovině jižní 
hranice zájmového pozemku vedena dále směrem na jih do komunikace J.A. 
Komenského v dimenzi DN LT 80. 

 
Jednotná kanalizační stoka - společnosti Středočeské vodárny, a.s. je vedena 

za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci S.K. Neumanna v dimenzi DN MB 
700. Další jednotná kanalizační stoka je vedena za jihovýchodní hranicí zájmového 
pozemku v komunikaci Družstevní v dimenzi DN KT 300.  

Plynovodní rozvody - společnosti Středočeská plynárenská, a.s. jsou vedeny 
podél východní hranice zájmového pozemku v dimenzi DN STL 50. V jihovýchodním 
rohu zájmového pozemku je trasa plynovodu vedena dále směrem na východ v 
komunikaci Družstevní. 

 
Silnoproudé rozvody - VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jsou vedeny v 

komunikaci Jaroslava Šípka směrem na východ do komunikace S. K. Neumanna. 
Trasy vedeni NN jsou vedeny za západní hranicí areálu Středního odborného učiliště 
kde je umístěna transformační stanice. Další vedení NN se nachází podél obytných 
domů v komunikaci Jaroslava Šípka směrem na jih od zájmové lokality. Lze 
předpokládat, že se v blízkosti zájmového pozemku nachází rozvody NN k 
jednotlivým objektům ve vlastnictví fyzických osob. 

 
Slaboproudé rozvody - společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou 

vedeny za jižní hranicí zájmového pozemku podél komunikace S.K. Neumanna. 
Trasa slaboproudého vedení je dále vedena směrem na sever podél západní hranice 
zájmového pozemku. Trasa tohoto vedení je dále vedena přes severní stranu 
zájmového pozemku směrem na východ do komunikace Družstevní. Na stávající 
budově  tělocvičny je umístěn účastnický rozvaděč ÚR 5/30. 

 
Předpokládané připojovací body inženýrských sítí 
 

Napojení vody –  je možné na vodovodní řad v dimenzi DN AZB 100, který je 
veden v komunikaci S.K. Neumanna.  
 

Napojení splaškové kanalizace – je možné do jednotné kanalizační stoky 
v dimenzi DN MB 700, která je vedena za jižní hranicí zájmového pozemku v 
komunikaci S.K. Neumanna. 
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Napojení dešťové kanalizace – je možné do jednotné kanalizační stoky DN 
MB 700, která je vedena za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci S.K. 
Neumanna s tím, že část dešťových vod bude zasakována na zájmovém pozemku. 
Dále je předpoklad přečerpávání části dešťových vod ze zásobovacího dvora. 
 

Napojení plynu – je možné na plynovodní vedení v dimenzi DN STL 50, které 
je vedeno přes východní stranu zájmového pozemku směrem na jih do komunikace 
Družstevní.  
 

Napojení silnoproudu – je možné nasmyčkováním na trasu VN, která je 
vedena na jižní straně od zájmového pozemku v komunikaci Jaroslava Šípka.  
 

Napojení slaboproudu – je možné do účastnického rozvaděče ÚR 2/30 
umístěného na stávající budově tělocvičny za severní hranicí zájmového pozemku, 
nebo na kabelovou spojku 5/22 za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci 
S.K. Neumana.  
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 
 Počet celkového stání zákazníků 56 PM. 
 
Dispoziční řešení 
 Veřejné parkoviště je řešeno jako obousměrné. Provoz na parkovišti bude 
upraven osazenými dopravními značkami, které zamezí kolizním situacím na 
parkovišti. 
 Stání na parkovišti navrhujeme jako kolmé o rozměrech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5 
x 5) m s příjezdovou a odjezdovou uličkou o min. šířce 6,5 m. 
 Výškové poměry parkoviště vyplývají z konfigurace terénu  a osazení 
obchodního objektu (navrhujeme max. sklon parkovací plochy 2,1 %). Návrh 
dopravního značení v areálu předpokládá vodorovné vyznačení jednotlivých stání a 
organizaci dopravy. Spolu s informačním dopravním značením bude řešeno s dalším 
stupni  dokumentace. 

Zásobování 
 Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena ve sklonu 6 % (18 
m). Šířka zásobovací komunikace je navržena min. 9,4 m. 
 Ohraničení zpevněných ploch se navrhují vesměs z betonových obrub, které 
umožní i bezpečné svedení povrchové vody do uličních vpustí. Kraje chodníku budou 
lemovány betonovými obrubníky. 
 Plochy budou odvodněny do uličních vpustí, přes  odlučovač ropných látek 
napojeny přes retenční nádrž na stávající kanalizační systém. Dešťové vody budou 
po přečištění likvidovány vypouštěním do veřejné kanalizace. Vypouštění bude 
projednáno se správcem kanalizační sítě. 
 Na parkovišti bude vybudováno osvětlení umístěné na ocel. stožárech (intenzita 
osvětlení 7 lx na ploše). Kabely (Cu) ve vozovce budou umístěny v chráničkách. V 
celé trase kabelu bude umístěno  uzemnění. Osvětlení bude napojeno z rozvodné 
skříně a ovládáno soumrakovým spínačem. 
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Ozelenění a venkovní úpravy 
 Po ukončení výstavby, plochy které neslouží jako parkoviště a chodníky budou 
ohumusovány a osázeny dle projektu sadových prav, který bude projednán 
s Městským úřadem ve Stochově, odborem životního prostředí a Městským úřadem 
v Kladně, odborem životního prostředí. .  

Zplodiny 
 Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím plynového kotle o výkonu 170 
kW– malého zdroje znečišťování ovzduší.  
 V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však  podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí.  

Hluk 
 V důsledku zamýšlené investice dojde mírně ke zvýšení hladiny hluku v daném 
území a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  1/2007 
 Dokončení: 07/2007 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Kraj: Středočeský 
 Obec: město Stochov 

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 
Sb., ve znění novel 
 Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 
zák. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění novel. Stavba naplňuje zařazení dle přílohy č.1, kategorie II, bod 
10.15., sloupec B zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel a Metodického pokynu 
MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4.3. 2002. 
 

10. Výčet navazující rozhodnutí 
 

1. Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
2. Stavební povolení 
3. Kolaudační rozhodnutí 

 
 Rozhodnutí vydávaná ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění novel. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
 Posuzovaná stavba bude realizována v zastavěném území města Stochov. 
 Výstavbou budou dotčeny plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
plochy zemědělského půdního fondu, ostatní plochy a komunikace.  
 Realizací záměru dochází k záboru pozemků zemědělského půdního fondu 
ZPF. K ovlivnění PUPFL vlivem záměru nedochází. 
 Celková plocha pozemků:   5 252 m2 
 Celková zastavěná plocha objektů:   1 459 m2 
 Celkový obestavěný prostor:   7 425 m3 
 Plocha parkoviště:    700 m2 
 Počet parkovacích stání   56 PM 

 
p.p.č. 
PK 

kultura Výměra m2 

celková plocha parcely 
BPEJ 

445/1 
225/1 

Orná půda 5 252m2 4 25 14 

Celkem odnímaná plocha bude činit 5 252 m2 
 
BPEJ 4 25 14  
 
Klimatický region 4 
 
HPJ 25 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována 
klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a 
hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného 
pozemku, přičemž : 

a)   
klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 
pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí 
pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), 

b)   

hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných 
vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě 
výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle 
přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, 

c)   
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu 
zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného 
kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

d)   skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu 
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štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je 
vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. 

 
Na prvém místě vyjadřuje kód 4 příslušnost posuzovaného staveniště ke 
klimatickému regionu  MT 1 podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb. 
Charakteristika klimatického regionu 
Kód 
regionů 

Symbol 
regionů 

Charakte- 
ristika 
regionu 

Suma 
teplot 
nad 10 
oC 

Průměná 
roční 
teplota oC

Průměrný 
roční úhrn 
srážek v 
mm 

Pravdě- 
podobnost 
suchých 
veget. 
období 

Vláhová 
jistota 

4 MT 1 mírně 
teplý, 
suchý 

2400 –
2600 

7 - 8,5 450 - 550 30 - 40 0 - 4 

 
Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové 
seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou 
charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, 
zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 
hydromorfismu. 
V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 25 – hnědé půdy -
charakterizovanou následovně:   

 

25   
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a 
tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými 
poměry 

 
Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy: 

Sklonitost 
Kód Kategorie Charakteristika 
0 0 - 1o úplná rovina 
1 1 - 3o Rovina 
2 3 - 7o mírný svah 
3 7 - 12o střední svah 
4 12 – 17o výrazný svah 
5 17 – 25o příkrý svah 
6 25o Sráz 

Expozice - Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech 
kategoriích. 
Kód   Charakteristika 
0 rovina (0-1o) 
1 Jih (JZ-JV) 
2 východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) 

expozice všesměrná 
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3 sever (SZ-SV)  

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 
jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 
6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ 
- západ a jih se uvažují jako sobě rovné. V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě 
číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto: 

Kód Kategorie sklonitosti Kategorie expozice  
0 0 – 1 0 
1 2 0 
2 2 1 
3 2 3 
4 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
7 4 3 
8 5 – 6 1 
9 5 – 6 3 
 
Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy 

 
Číselný kód  Skeletovitost Charakteristika   
0 Bezskeletovité s celkovým obsahem skeletu do 10 % 
1 slabě skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 25 % 
2 středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 % 
3 silně skeletovité s celkovým obsahem skeletu nad 50 % 

 
Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 

do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm). 
Hloubka půdy Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou 

horninou, nebo silnou skeletovitostí. 
Kód   Charakteristika 
0 60 cm půda hluboká 
1 30 - 60 cm půda středně hluboká 
2 30 cm půda mělká 

 
Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a 

hloubky půdy takto: 
Kód Kategorie skeletovitosti Kategorie hloubky půdy  
0 0 0 
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1 0 – 1 0 – 1 
2 1 0 
3 2 0 
4 2 0 – 1 
5 1 2 
6 2 2 
7+) 0 – 1 0 – 1 
8+) 2 – 3 0 – 2 

9+) 0 – 3 
 0 – 2 

+)   Platí pouze u HPJ 40 a 41 
 

 U BPEJ 4 25 14 tedy na čtvrtém místě číslo 1 udává, že se jedná o pozemek 
sklonitosti 0 – 3, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a 
expozici rovněž 0 – což je všesměrná expozice.  
 

Čtyřka na posledním místě u  BPEJ udává kategorii skeletovitosti 2, což je 
půda  
2 středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 % 

  
U hloubky půdy  0 - 1, což je půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm. 

BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní 
databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě 
půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství 
prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné 
informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní 
ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, 
vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. Průměrnou 
mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit pedologickým průzkumem na místě. 

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a zaplatit 
příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. 
rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. S 
ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro 
zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev 
půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím 
projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah  přes 1 ha, ale do 10 
ha, v daném případě  příslušný okresní úřad Kladno. 
 V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné 
postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který 
pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak 
krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky. 
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 Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96. 

V daném případě posuzovaného staveniště, jak již bylo uvedeno, se jedná o  
BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 
č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy  III. třídu ochrany.  
 
 Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, 
v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  
 Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu 
zastavěn a kde přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy 
nelze předpokládat. V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo 
odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly 
podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. 
 Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
 V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
 Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy 
zpevněné nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby obchodního centra na půdu 
jako zanedbatelné.  
 Jedná se o stavbu uvnitř sídelního útvaru. Posuzovaná stavba nezasahuje do 
NP, CHKO. V blízkosti uvedeného záměru se nenachází ÚSES a ani území 
chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. 
 Posuzovaná stavba zasahuje do ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. 

2. Odběr a spotřeba vody 
 Areál obchodního centra bude napojen na veřejný vodovodní řad v ul. 
Družstevní. 
 Veřejný vodovod prochází podél východní hranice zájmového území. 
 Voda z veřejného vodovodu bude odebírána i během období výstavby. 
 Voda bude používána v sociálních zařízení objektu, v prodejnách, přípravnách 
potravin a jako požární voda. Celková spotřeba vody během provozu bude 322 
m3/rok, výpočet byl proveden dle směrnice č. 9/73.  
Výpočet spotřeby vody: 
 V obchodním centru se uvažuje s 24 zaměstnanci 
 
Denní spotřeba vody zaměstnanci 
 Qpz =  24 x 60 l/os.den = 1 440 l/den = 1,440 m3/den 
 Qpú = 200 l/den = 0,2 m3/den 
 Qpden = 0,2 + 1,440 = 1,642 m3/den 
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 Max. denní spotřeba vody 
 Qmax = Qp x 1,25 = 1,642 x 1,25 = 2,05 m3/den 
 
 Roční spotřeba vody (uvažuje se s provozem 312 dnů v roce) 
 Qr = Qpden x 350 = 1,642 x 350 = 575 m3/rok 
 Qmax = 2,3 l/s 
Bilance splaškových a dešťových vod 
 Množství splaškových vod 
 Qs =1,15 m3/den 
 Roční množství  
 Qr = 322 m3/rok 
 
 Množství dešťových vod 
 Qd = 320,6 l/s 
 Uvedená spotřeba bude bez problémů pokryta ze stávající kapacity veřejného 
vodovodu. Během období výstavby bude spotřeba vody podstatně nižší, její přesné 
vyčíslení není pro potřebu oznámení nutné. Výstavbou nebude vyvolána potřeba 
zřízení nových zdrojů vody.  

3. Surovinové a energetické zdroje 
 Při výstavbě objektu budou spotřebovávány hlavně stavební materiály, pohonné 
hmoty a mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. 
 Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů pro 
výstavbu důležitá ze tří hledisek: 

• Zda nejsou používány suroviny či materiály, které mohou způsobit 
negativní ovlivnění složek životního prostředí nebo zdraví obyvatel 

• Zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů 
pro těžbu surovin nebo nových provozů pro výrobu matriálů 

• Jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu 
 Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou výstavbu byla stanovena na 
základě odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné 
předpokládat, že budou využívány obvyklé stavební materiály - beton, sklo, ocel, 
hliník, cihly, keramika, atd. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví 
obyvatel a životního prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena 
v kolaudačním řízení. 
 Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné 
fázi stanovit. Materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě a 
výstavba obchodního centra ve Stochově není stavba takového rozsahu, aby 
ovlivnila trh se stavebními materiály a vyvolal potřebu zřizování nových lomů, příp. 
nových výrobních kapacit.  
 Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot a 
mazadel nelze v této fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové 
bilance prodeje pohonných hmot v regionu bude spotřeba pohonných hmot na 
staveništi zanedbatelná. Při případném přečerpávání pohonných hmot či manipulaci 
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s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku 
pohonných hmot do prostředí.  
 Zařízení staveniště bude připojeno na přívod elektrické energie. Potřeba 
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak významná. Spotřeba 
energie ve fázi výstavby bude výrazně nižší než během provozu prodejny. Veškerá 
potřeba elektrické energie bude bez problémů pokryta z kapacity stávajících 
elektrických rozvodů. 
 Provoz obchodního centra bude vyžadovat určité materiály a energie. Bude to 
zejména zboží, které se bude v objektu prodávat. Stavební a technické řešení objetu 
předurčí sortiment, který je možné v uvedených prostorách nabízet (nebo lépe 
řečeno, přímo vylučuje prodej zboží, pro které uvedené prostory nesplňují příslušné 
požadavky). Stavební řešení posuzovaného objektu bude standardní, z toho a ze 
zkušeností s podobnými objekty vyplývá očekávaný sortiment prodávaného zboží: 
potraviny, drogerie, drobné zboží a spotřební zboží.  
 Objekt bude vytápěn plynem. Pro zabezpečení přípravy vytápěcího média 
v objektu je navržen prostor plynové kotelny, kde bude umístěn plynový kotel o 
výkonu 170 kW. Potřeba plynu bude bez problémů pokryta kapacitou stávajícího 
plynovodu. Z hlediska zákona 86/2002 Sb., ve znění novel, o ovzduší se jedná o 
malý zdroj znečišťování ovzduší. 
 Posuzovaný objekt bude připojen na zemní rozvody elektrické energie, které 
procházejí podél hranice pozemku pro výstavbu. Pro zásobování objektu je určena 
distribuční síť, kterou v místě provozuje ČEZ, a.s.  
 Elektrické energie bude využívána pro osvětlení objektu, pohon elektrických 
spotřebičů, vzduchotechniky a pohon ostatních spotřebičů objektu.  
 Objekt bude napojen na stávající rozvody telefonních kabelů, které procházejí 
podél hranice pozemku pro výstavbu. 

4. Doprava 
 Dopravně bude prodejní areál napojen na komunikaci S.K. Neumanna na 
dopravní systém města.  
 Celé dopravní řešení bude projednáno s Policií ČR DI Správou Středočeského 
kraje a Městským úřadem v Kladně, odborem dopravy.  
 Součástí zpevněných ploch je parkoviště pro 56 osobních automobilů . 
 Novostavba obchodního areálu vyvolá do jisté míry nárůst dopravy na parkovišti 
a na příjezdových komunikacích.  
 Kapacita navrženého parkoviště byla posouzena autorizovaným architektem 
pro dopravní stavby a je plně i rezervně dostačující. Zbývající parkovací místa budou 
využita pro pokrytí parkovacího deficitu v přilehlé oblasti.  
 Dopravní zatížení komunikační sítě v okolí posuzovaného objektu bylo 
posouzeno v rámci hlukové studie. Hodnoty dopravního zatížení přilehlých silničních 
komunikací byly získány z podkladů ŘSaD ČR a z materiálů Městského úřadu 
Stochov, Městského úřadu Kladno, odboru dopravy a silničního hospodářství a dále 
materiálů Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy. 
 Zdrojem hluku v objektu obchodního centra je provoz technologických zařízení 
instalovaných v objektu prodejny tj. klimatizace a chlazení.  
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 Zdroje hluku budou v provozu včetně sobot a nedělí. Hluková studie je uvedená 
v příloze oznámení.  
 
5. Jiná infrastruktura: 

Inženýrské sítě 
 Napojení obchodního centra nebude vyžadovat plné vytvoření nových přípojek 
na stávající inženýrské sítě. Připojovací místa budou podrobněji řešena v projektové 
dokumentaci stavby. V maximální míře budou využity stávající přípojky inženýrských 
sítí.  

Vodovod 
 Projektovaná přípojka bude odbočkou napojena na veřejný vodovodní řád 
vedoucí v komunikaci Družstevní vedoucí podél zájmového území.  

Kanalizace 
 Objekt bude odvodněn do jednotné kanalizace s přepojením na městský 
kanalizační systém. Kanalizační stoka je vedena komunikací S.K. Neumanna 
v dimenzi DN MB 700. Další jednotná kanalizační stoka je vedena za jihovýchodní 
hranicí zájmového území v komunikaci Družstevní v dimenzi DN KT 300:   
 Areálová splašková kanalizace bude z kameninových kanalizačních trub ve 
spádu min.2 %. Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté 
litinovými poklopy. 
 Dešťové vody se střechy budou odváděny navrhovanou areálovou kanalizací 
se spádem minimálně 0,8 do jednotného kanalizačního systému. 
 Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté litinovými 
poklopy. 
 Kontaminované dešťové vody budou svedeny z parkovacích ploch kanalizací 
na odlučovač ropných látek se sorbčními filtry (např. typ AS-TOP 50VF nebo HAK 
Pardubice Betonbau). V odlučovači dojde ke snížení koncentrace NEL pod 1 mg/l .   

Plyn 
 Nový středotlaký plynovod je navržen z plastového potrubí a bude přiveden do 
prostoru kotelny. Ve výklenku na fasádě bude umístěn hlavní uzávěr pro kotelnu, 
regulátor tlaku plynu a turbinový plynoměr pro měření spotřeby plynu. Objekt bude 
vytápěn plynovým kotlem o jmenovitém výkonu 170 kW.  

Elektrická energie 
 Projektovaný záměr bude napojen na distribuční rozvod VN popř. NN 
Severočeské energetiky, a.s. Způsob napojení bude řešen v projektové dokumentaci 
stavby. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
 Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním 
provozem a jednak výstavbou obchodního centra. 
 Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako 
plošný (příp. několik bodových) a liniové zdroje znečišťování ovzduší. 
 Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací 
vznikat sekundární prašnost.  
 Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě 
staveb se běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby vhodným 
opatřeními uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu hmot 
nákladními automobily, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace 
stavebních prací v co nejkratším termínu. 
 Během provozu budou emise do ovzduší produkovány především 
automobilovou dopravou spojenou s využitím areálu. 
 Výduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolňovat neznečištěný vzduch. 
Bodové zdroje emisí 
 Bodový zdroj znečištění ovzduší je v rámci tohoto projektu představován 
plynovou kotelnou. 
 Předpokládaná spotřeba zemního plynu činí 28 700 m3/rok (spotřeba plynu 
s výhřevností 35 MJ/m3). 
 Objekt obchodního centra bude vytápěn plynem. Pro zabezpečení přípravy 
vytápěcího média v objektu, je navržen prostor plynové kotelny, kde je umístěn 
plynový kotel o výkonu 170 kW. Potřeba plynu bude bez problémů pokryta kapacitou 
stávajícího plynovodu. Z hlediska zákona 86/2002 Sb., o ovzduší se jedná o malý 
zdroj znečišťování ovzduší.  
 
Emise ze spalování zemního plynu. 

Ukazatel Množství emisí v kg/rok 
(hmotnostní tok škodlivin) 

TZL 0,4147 
CO 6,635 
NOx 33,177 
SO2 0,041 
CxHy 2,654 

 
 Posouzení emisí bude provedeno v souladu s požadavky platné legislativy 
(autorizovaná osoba v rámci projektu). 
 
Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu obchodního objektu  
 Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
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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 

Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana 
ekosystémů 

 aritmetický průměr    aritmetický 
průměr 

 roční denní hodinov
ý 

Osmihodin
ový 

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. 2005 (do data jsou dány meze 
tolerance) 
  * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze 
tolerance) 
  ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002 
 
 Při provozu 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.   
 Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů 
silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ 
MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). 
 

Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) 
  NO2 NOx 
 Rok 2005 2005 
 Osobní vozidla 0,054 2,275 
 Lehká nákladní vozidla 0,425 3,715 
 Těžká nákladní vozidla 1,553 22,271 
  
  CO benzen  
 Rok 2005 2005 
 Osobní vozidla 1,663 0,067 
 Lehká nákladní vozidla 2,323 0,009 
 Těžká nákladní vozidla 13,977 0,057 
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   benzo(a)pyren  
 Rok 2005  
 Osobní vozidla 0,000098  
 Lehká nákladní vozidla 0,000059  
 Těžká nákladní vozidla 0,000342  
 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.  

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
 Hodnota průměrných hodinových koncentrací představuje nejnepříznivější stav, 
který může nastat.  
 Hodnoty průměrných hodinových koncentrací byly stanoveny propočtem pro 
imise oxid dusičitý (NO2) v rozmezí 1,28  až 20,32 µg.m-3. 

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
 Průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) byly propočtem 
stanoveny v rozmezí 12,45 až 180,25 µg.m-3.   
 Hodnocení průměrných ročních koncentrací 
 U průměrných ročních koncentrací byly hodnoty orientačně vypočteny pro oxid 
dusičitý (NO2) v rozmezí 0,025 až 0,555 µg.m-3, pro oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 
0,75 až 14,38 µg.m-3, koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,018 až 0,375 µg.m-3, 
imise benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,00003 až 0,00047 ng.m-3. 
 Uvedeny jsou rozmezí zjištěných hodnot, z nichž je zřejmé vzhledem k výše 
uvedeným limitním hodnotám, že imisní limity budou ve všech místech splněny. Při 
porovnání velikosti imisní zátěže vůči limitům je možné považovat závěr, že limity 
budou dodrženy v předmětném území dle uvedeného orientačního odborného 
propočtu.  
 Hodnoty jsou vzhledem k limitům pod přípustnou úrovní.  
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. 
 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 prach 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. 
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Působení zdroje odborným odhadem je možné 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 situování 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 
 Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu a 
odpadních dešťových vod ze střechy objektu a z parkovacích ploch. 
 Při výstavbě objektu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním 
zařízení staveniště. Jejich zneškodňování bude probíhat v souladu s NV č. 82/1999 
Sb. Sociální zařízení bude buď napojeno na kanalizační řad nebo budou použita 
chemická WC. Množství odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby nelze 
v současné době přesně stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však 
není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění novel 
o vodách během výstavby vznikat nebudou. 
 Dešťové vody budou během výstavby budou zneškodňovány vsakem na terén, 
dle plánu organizace výstavby budou minimalizovány úniky ropných látek. 
 Během provozu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních, 
případně přípravnách potravin a úseků občerstvení objektu. Celkový objem 
splaškových vod z objektu bude 1,642 m3/den. Bude se jednat o klasické splaškové 
vody komunálního charakteru s následujícím znečištěním. 
Produkce splaškových vod z areálu 
Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den 
Vypouštěné hodnoty NL 55 g/EO/den 
 Z ploch střech a zpevněných ploch budou dotékat dešťové vody. Celkové 
množství dešťových vod V ( 320,6 l/s) je stanoveno na základě ročního úhrnu srážek 
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle 
vztahu: 

V = H . k . S 
 Z hlediska porovnání se stávajícím stavem nedojde výstavbou záměru 
k významnému navýšení množství odtékajících dešťových vod. 

3. Kategorizace a množství odpadů 
 Odpady vzniklé realizací záměru je možné rozdělit do dvou následujících 
skupin: 

• Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, 
odpady ze stavebních prací) 

• 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 
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Odpady vznikající při výstavbě  
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 

03 01  
O 

17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 
O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

O 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategor
ie 
odpadu

Očekáva
né 
množství  
(t/rok) 

Předpokláda
ný způsob 
zneškodnění

0202 
02 

Odpad  živočišných  tkání O 3 odborná 
firma 

0202 
03 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování 

O 3 odborná 
firma 

0203 
04 

Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, 
obilovin – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O 2 odborná 
firma 

0205 
01 

Mlékárenské odpady – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

O 1 odborná 
firma 

0206 
01 

Odpady z pekárenských výrobků –
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování 

O 0,2 odborná 
firma 

0207 
04 

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

O 0,01 odborná 
firma 

1301 
05 

Nechlorované emulze  N 0,02 odborná 
firma 

1302 
05 

Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

N 0,01 odborná 
firma 
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1305 
02 

Kaly z odlučovačů oleje N 0,2 odborná 
firma 

1305 
03 

Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná 
firma 

1501 
01  

Papírové a lepenkové obaly O 10 výkup 

1501 
02 

Plastové obaly O 3 výkup, 
odbor. firma 

1501 
03 

Dřevěné obaly O 5 výkup, 
odbor. firma 

1501 
04 

Kovové obaly O 0,5 výkup 

1501 
05 

Kompozitní obaly O 0,2 odborná 
firma 

1501 
06 

Směsné obaly O 0,1 odborná 
firma 

2001 
08 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
a stravoven  

O 0,01 odborná 
firma 

2001 
01 

Papír a lepenka O 5 výkup 

2001 
02 

Sklo O 0,2 výkup 

2001 
39 

Plasty O 0,8 odborná 
firma 

2001 
25 

Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná 
firma 

2001 
26 

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 
25 

N 0,01 odborná 
firma 

2002 
01 

Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná 
firma 

2003 
01 

Směsný komunální odpad O 60 odborná 
firma 

2003 
03 

Uliční smetky O 0,5 odborná 
firma 

2001 
21 

Zářivky a/nebo ostatní odpad 
s obsahem rtuti 

N 0,01 odborná 
firma 

 
 Původce bude dle povinností uvedených v zákona č. 185/2001Sb., ve znění 
novel, 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. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 Navržený záměr, realizovat obchodní centrum potravin, včetně parkoviště a 
dopravního napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by 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 nebo při havárii vozidel na přilehlých 
komunikacích. 
 Provozovatel objektu zpracuje 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, povrchových a podzemních vod. Možnost 
úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných 
látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.  
 Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován 
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních 
mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob 
nacházejících se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví 
obyvatel i mimo vlastní objekt areálu obchodního centra. Minimalizace vzniku požáru 
bude řešena standardními proti požárními opatřeními. V objektu bude instalován 
automatický systém signalizace a samočinného hašení požáru. Z hlediska možného 
vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost 
provozovatele objektu a jednotlivých nájemců o charakteru, množství a lokalizaci 
hořlavých látek v objektu. Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit 
pomocí zpracovaného provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován 
při každé změně sortimentu prodávaného zboží. Za dodržování provozního a 
havarijního řádu je plně odpovědný provozovatel objektu. S těmito řády je nutné 
podrobně seznámit zaměstnance prodejny a provádět pravidelné doškolování a 
cvičení. 

Ostatní výstupy 
 Hluk v lokalitě je posouzen samostatnou hlukovou studií, která je v příloze 
tohoto oznámení.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 

Širší zájmové území v okolí Stochova tvoří plochá sníženina údolí horního 
toku Loděnice a jejích drobných přítoků, omezená na jihu lesnatými svahy Lánské 
pahorkatiny a na severu rovněž převážně lesnatými svahy Džbánu. Toto geografické 
a morfologické vymezení a výskyt nerostných surovin mělo zásadní vliv na vývoj 
tohoto území v pásu mezi Kladnem a Novým Strašecím. Zjednodušeně jej lze 
charakterizovat jako urbanizované a člověkem silně ovlivněné území mezi relativně 
málo narušenými krajinnými celky Lánské pahorkatiny a Křivoklátska na jihu a rovněž  
přírodně cenným územím na svazích Džbánu. 

 
Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje 

známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného 
zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let 
(zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých 
vodotečí  (Tuchlovický potok, Loděnice)  Pro k.ú. Stochov a Honice  lze doložit velmi 
nízký  koeficient ekologické stability (KES = 0,023 resp. 0,10), daný zejména  velkými 
výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními 
terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným podílem zeleně. Takto definovaný 
koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně využívanému území.  

 
Lesnatost území kolem Stochova je velmi nízká, je prakticky soustředěna na 

ojedinělé remízy a větrolamy a antropogenní porosty (sady) v okolí sídel. Za 
nejvýznamnější lze z tohoto pohledu považovat smíšené porosty v trati „Na 
Stochovské hoře“ a „Konopas“ severozápadně od Stochova  Jde většinově o bory se 
smrkem, místy o smíšené lesy s dubem, lípou, javory, habrem, místy příměs 
modřínu, borovice černé, buk, akát, jasan. Ve vlhčích polohách podél toku Loděnice 
a jejích přítoků se dochovaly fragmenty olšin  místy s jasanem, vrbou,  jindy 
s výraznou obměnou na topoly. Podél polních cest a na ojediněle zachovaných 
mezích v zemědělských monokulturách jsou zastoupeny křovinaté porosty s růží 
šípkovou, hlohem, ovocnými stromy apod.  

 
 Vlastní území kolem Stochova je relativně chudé na významnější mimolesní 
porosty dřevin, především liniových a některých soliterních prvků, místy s výraznější 
vazbou na cestní síť či vlastní zástavbu (zejména zahrady, případně bloková a uliční 
zeleň, náměstí, parky),  nejbližším porostem jsou zmíněné plochy v oblasti mlýna 
Konopas , břehový doprovod Loděnice a jejích přítoků (vrby, topoly, olše, jeřáb, 
jasan). 
 
 Fytogeograficky leží  zájmové území na rozhraní dvou fytogeografických 
oblastí – termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum 
(Thermobohemicum) a  fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) 
fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi 
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Bohemici). V severní části obvodu je to fytogeografický okres Džbán, zbývající část 
území spadá do fytogeografického okresu č. 32 Křivoklátsko. 
 

Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO 
Křivoklátsko, nebo do území přírodního parku Džbán. Významná je i údolní niva a tok 
Loděnice, která je v daném území páteřní prvkem sytému ekologické stability. 
  
 Zájmové území je velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněné 
ploché údolí horního toku Loděnice přestavovalo urbanizační osu, kolem které se 
soustředila zástavba sídel i páteřní komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici 
I/606, která spojovala Prahu a Karlovy Vary a podél které jsou soustředěny všechna 
významnější sídla v území – Nové Strašecí, Rynholec, Stochov, Tuchlovice a 
Kamenné ‚Žehrovice. Po výstavbě přeložky – rychlostní komunikace I/6 – její význam 
poklesl, přesto však obě tyto komunikace představují výrazné liniové prvky v krajině. 
Územím rovněž prochází železnice Kladno – Rakovník, na kterou jsou napojeny 
četné vlečky, které sloužily k obsluze blízkých dolů. Železniční tratě a jejich náspy a 
zářezy představují rovněž výrazný prvek v krajině.  Významná je i hustota 
nadzemních liniových vedení. 
 
 Zcela zásadní význam pro tvářnost krajiny měla těžba nerostných surovin. 
Jedná se zejména o těžbu uhlí a žáruvzdorných jílovců. Těžbou vznikly rozsáhlé 
vytěžené prostory (oblast Rynholce), dále odklizy a haldy po těžbě uhlí a projevily se 
zne významným způsobem vlivy poddolování. Za nejvýznamnější lze označit 
morfologicky dominantní haldu dolu Tuchlovice (dř. Nosek) a dále zbytky po těžbě 
dolem Čs. Armády v Rynholci (v současnosti z části rekultivován). Kromě vytěžených 
prostor a hald se v území značně projevily i poklesy vlivem poddolování, zejména 
v oblasti Záplav (vliv těžby dolů Wanieck v Srbech a dolu Tuchlovice), které zásadně 
změnily tvářnost krajiny, Důsledkem byl vznik prolákliny a jezera Záplavy na místě 
původně vysušeného Turyňského rybníka. Čerpání důlních vod rovněž ovlivňovalo 
místní vodoteče. Těžba nerostných surovin měla za následek i intenzivní urbanizaci 
území, která se nejvíce projevila právě v oblasti Stochova a Honic, kde vzniklo v 60. 
letech rozsáhlé hornické sídliště, tvořící dnes centrum Stochova. 
  
  Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky pouze ornou půdu 
(agrocenózy polí). Souborně jde o antropicky významně pozměněná stanoviště. 

 
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná poměrně malá členitost 

krajiny v otevřených enklávách polí, s mírnými elevacemi a depresemi, částečně 
vymodelovaným údolím Loděnice a jejích přítoků. Severně od údolí začíná 
dynamičtější reliéf jižních svahů Džbánu, které údolí poměrně příkře omezují, na jihu 
se svah údolí mírně zvedá na zalesněné svahy Lánské pahorkatiny. Výrazným 
pohledovým prvkem širšího území je silniční tah I/6 a I/606, s doprovodnými 
urbanizačními prvky sídel, a dále dominantní kužel haldy dolu Tuchlovice. Významný 
je i podíl liniových nadzemních vedení VN a VVN.  
 

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s plošnou zástavbou 
v návaznosti na stávající výstavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, 
který je v nejbližším území již velice výrazně zastoupen.  
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Z hlediska dalšího rozvoje krajiny v širším zájmovém území bude konverze 
těžby uhlí a sní spojená nutnost diverzifikace zaměstnanosti. S tohoto pohledu bude 
významná změna orientace zaměstnanosti do lehké výroby. Z pohledu trvale 
udržitelného rozvoje by nové aktivity měly vhodně navazovat na stávající zástavbu či 
využívat areály a pozemky dotčené těžbou nerostných surovin.  
 
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, 
poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  
součástí zemědělského půdního fondu. 

Celé okolí posuzované stavby má silně urbanizovaný ráz a nová zástavba 
navazuje na centrální část města.  

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno 
považovat za velmi nepravděpodobné. Záměr neprodukuje technologické odpadní 
vody, produkce splaškových vod je poměrně malá a jsou společně s částí dešťových 
vod svedeny do veřejné kanalizace. Následky případná havárie při technologické 
nekázni či havárii v dopravě jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými 
technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Obdobné 
platí pro podzemní vody, kdy lze hodnotit rizika vůči ochrannému pásmu na severu 
zájmového území. Zde je riziko minimalizováno i hydrogeologickými poměry (kolektor 
hydraulicky chráněný vrstvou jílovitého eluvia slínovců, zakleslá hladina podzemní 
vody). Zásoby podzemní vody lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska 
(zásoby jsou řazené do II. Kategorie z důvodů zvýšených obsahů dusíkatých látek, 
železa a manganu) i kvantitativního hlediska (nízká vydatnost zdrojů). Vodní zdroje 
v oblasti jsou z tohoto důvodu nevyužívané. 

 
V širším posuzovaném území se nacházejí ložiska surovin (černé uhlí a 

žáruvzdorné jílovce), výstavbou však nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 
439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon). Posuzovaný areál leží mimo dobývací 
prostory a chráněná ložisková území.  
 
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  
 
Územní systém ekologické stability 
 

Podklady místního ÚSES pro Stochov a okolí jsou k dispozici v materiálu: 
Generel lokálního systému ekologické stability pro katastrální území obcí Doksy, 
Družec, Honice, Kačice, Kamenné Žehrovice, Stochov a Tuchlovice, který zpracoval 
arelier U21 Praha. 
 
 Zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se 
zde výrazné liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/6, silnice 
II/606) a projevily se zde výrazným způsobem vlivy těžby uhlí a žáruvzdorných jílovců 
(lomové jámy, odvaly, skrývky, poklesy poddolováním). Území je poměrně výrazně 
urbanizováno (hustá zástavba sídel), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského 
obhospodařování pozemků. Kostra ekologické stability je proto velmi řídká a 
koeficient ekologické stability velmi nízký. 
 Páteří ekologické stability širšího území je tok Loděnice, který představuje 
regionální biokoridor. Přes les Smýčenina a území v okolí Žiliny je napojen na 
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biocentrum CHKO Křivoklátsko. Z regionálního biocentra Záplavy má pak dvě vazby 
na lesní koplexy kolem Kladna ( přírodní park Džbán). Na lokální úrovni jsou tři 
biokoridory vázané na vodní toky (v sosiekoregionu III/8) a jeden suchého typu 
vedený přes hřeben, spojující nivu Loděnice se Smečenskou roklí (v sosiekoregionu 
II/15).Celým zájmovým územím prochází hranice vyšších geomorfologických 
jednotek a fytogeografických regionů a území je proto značně různorodé.Střídají se 
zde rovinné partie s údolními zářezy, teplé polohy s chladnými inverzními, vlhké až 
močálovité plochy s extrémně suchými svahy. 
 Území leží na hranicích sosiekoregionů II/15 Džbán s biochorou II/15/1 Nivy 
vodních toků a III/8 Křivoklátská vrchovina s biochorami III/8/2 Mírně teplé členité 
pahorkatiny a III/8/3 Mírně teplé ploché pahorkatiny a III/8/4 Členité vrchoviny. 
 
 V biochoře II/15/1 je regionální větev ÚSES vymezena podél Loděnice. Jedná 
se o regionální biokoridor č.22, vedený podél toku Loděnice přes rybník Záplavy až 
k mokřadu  Kalspot (biocentrum), dále pak pokračuje přes les Smýčenina a potoce 
Výmola. V nivě vodních toků se vyskytují olše, vrby, ostružníky, lípy, jasany bez a 
topol. V bylinném patře kopřivy, rákos, bolševník, rmen, svízel, aj. V lokálním měřítku 
navazuje biokoridor č.26 Ke Konopasu – vlhkomilná doprovodná vegetace při drobné 
vodoteči. Stromový doprovod je tvořen hlavně olší lepkavou, v bylinném krytu 
převažuje kopřiva, chrastice, ostřice, pýr a rákos. Na biokoridorech jsou lokální 
biocentra č.2 K háji (břehové porosty Loděnice s olší, vrb v bylinném patře 
s rákosem, vrbovkou a kopřivami) a č. 3 U Žlabů (lesní porost z olší, klenu a jasanu, 
v keřovém a bylinném patře bez, ostružník, kopřiva, kuklík a bršlice. 
 
Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky 
 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr 
je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu 
nedochovaly. 

 
Registrované významné krajinné prvky se na staveništi ani v jeho okolí 

nenachází. 
 
Nejbližším zvláště chráněným územím přírody je tak CHKO Křivoklátsko, jejíž 

hranice probíhá po okraji lesa jižně od Lán a přírodní rezervace Záplavy na toku 
Loděnice. Území typu přírodního parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 
Sb se nachází zhruba 1,5 km severně (hranice probíhá za tělesem silnice I/6) – 
přírodní park Džbán. 

Na území Stochova lze dále zmínit památný strom – Svatováclavský dub – 
který však nebude záměrem nijak ovlivněn. 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

V bezprostředním okolí posuzované výstavby obchodního centra se 
nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická 
naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně 
dotčeny . Areál se nachází již mimo historické jádro Stochova na okraji zástavby z 50 
– 60 let. 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel    Obchodní centrum Stochov 

 32

Území jádra Stochova lze hodnotit jako historicky významné. Podle pověsti je 
Stochov označován jako rodiště sv. Václava, a na jeho počest měla být zasazena 
dubová ratolest, z níž vzešel nynější tzv. „svatováclavský dub“ na historické 
Stochovské návsi. Obec, resp. stochovský hrad, je zmiňován i v kronice Václava 
Hájka z Libočan jako sídlo Neklanovo z roku 870. Nejstarší písemně doložená 
zmínka o Stochově pochází z roku 1316, osídlení území však je mnohem starší, 
doložené archeologickými nálezy z doby keltské (laténské hradiště na východním 
okraji města, patrné pouze zbytky valů). Ve středověku byl Stochov v držení různých 
majitelů, od roku 1591 koupil Stochov Jaroslav Bořita z Martinic a v majetku tohoto 
rodu zůstává obec až do roku 1948. V padesátých letech tohoto století začala 
v souvislosti s těžbou uhlí na dole Nosek (dříve Jaroslav, nyní Tuchlovice) západně 
od historické části obce výstavba hornického sídliště a po jeho dokončení 
v šedesátých a sedmdesátých letech dosáhl Stochov nejvyššího počtu obyvatel – 
6500. V roce 1967 byl Stochov povýšen na město. Dnešní Stochov vznikl spojením 
historické obce s obcí Honice a osadou Slovanka. Administrativně k městu náleží i 
nedaleká obec Čelechovice. 

Z historicky cenných staveb lze zmínit kostel sv. Václava, původně gotický ze 
14. století, později přestavěn na barokní (1744, údajně podle návrhu K.I. 
Diezenhofera), věž pochází z roku 1832. Za kostelem je památný svatováclavský dub 
(torzo dubu letního s obvodem kmene 850 cm, výška 14,5 m odhadované stáří 700 – 
1000 let). V Honicích je pozdně empírová kaple z první poloviny 19 století a barokní 
socha sv. Jana Nepomuského. Na jihovýchodním okraji města, v areálu plemenářské 
stanice, se nachází další památný strom – javor klen s obvodem kmene 265 cm a 
výškou 17 m. K historicky cenným stavbám pochází i dům č.p. 4 – zděná přízemní 
chalupa z poloviny 19 století. 

Jiné kulturně historicky cenné objekty a území (např. zámek Lány s oborou) 
jsou již natolik vzdáleny, že považujeme za samoúčelné je popisovat.          

Vzhledem k pozici areálu odlehle od historického jádra obce 
nepředpokládáme zastižení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem 
na staré  osídlení lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve 
znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný  ústav památkové péče o 
posuzované aktivitě. 
 
Území hustě zalidněná 
 

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a služeb se 
posuzovaná oblast nachází v poměrně hustě zalidněném území mezi Kladnem a 
Novým Strašecím. Původně izolované obce rostly zejména s rozvojem průmyslové 
výroby a těžby nerostných surovin na kladensku a novostrašecku. Širším zájmové 
území bylo tak poměrně hustě zalidněno – města Nové Strašecí a Stochov, obce 
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Lány a Kačice jsou soustředěna v údolí Loděnice a 
jejích přítoků v poměrně úzkém pásu lemovaném na severu již poměrně řídce 
osídleným územím přírodního parku Džbán a na jihu územím CHKO Křivoklátsko, 
kde lze konstatovat rovněž poměrně řídké osídlení v rámci středočeského kraje.  

Vlastní území Stochova lze členit na historickou část a městskou část Honice, 
kde lze konstatovat spíše vesnický charakter osídlení s převažující nízkopodlažní 
zástavbou koncentrovanou podél páteřní komunikace, a na západní až jihozápadní 
část, kterou tvoří hornické sídliště tvořené převážně středněpodlažními činžovními 
domy a občanskou vybaveností (kulturní dům, sportovní hala, škola, hornické učiliště 
apod.).  
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Nejbližší obytnou zástavbou k uvedenému záměru je zástavba rodinných 
domů za komunikací Družstevní. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
Ovzduší a klima 
 
 Podle schématu klimatických oblastí leží Stochov v okrsku B 2 -  mírně teplý, 
mírně suchý, převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: 
suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný 
roční úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 
30, vláhová jistota 2 - 4. 
  Průměrná doba slunečního svitu ve Stochově činí cca 1600 hodin a postupně 
klesá o cca 10 hodin ročně. Roční srážkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním 
srážek v měsících květen až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s 
minimem srážek v lednu. 
 Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní.  Oblast je charakteristická 
teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných 
hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze 
oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v 
posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve vegetačním období 
350 - 400, v zimním 150 - 200. Patrný je dlouhodobý pokles ročních úhrnů srážek - 
srážkový deficit, který má regionální charakter. 
 Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet 
dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Oba faktory mají klesající tendenci. 
 Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  lednu (-2) - (-3), v 
červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc). 
 
 Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se 
zhoršenými rozptylovými podmínkami. Převládající větry vanou z jihozápadu 
(odborný odhad větrné růžice je v tabulce jejich průměrná rychlost je 4 - 5 m/s. 
Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve 
vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý 
charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na 
zimní měsíce. 
 
Tabulka  Větrná růžice pro oblast Stochova 
 
Třída 
rychl.vět
ru m/s 

          
   S 

         
  SV 

 
    V 

 
   JV

 
    J 

 
  JZ 

 
    Z 

 
  SZ 

 
CALM 

 
CELK. 

  1,7   3,14  6,14  4,98  3,95  7,76  11,3  4,02  5,81  17,48  64,58 
  5,0      1, 

73 
3,62  1,91  1,23  4,14  12,5  3,17  3,96   32,42 

  11,0   0,14  0,15  0,06 0,03  0,10  1,49  0,81  0,22      3,0 
Součet  5,01 10,0  7,01  5,21 12,0  25,3  8,00  9,99  17,48 100,0 
 
 Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje 
vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, 
elektrárna Mělník a některé velké průmyslové komplexy (Neratovice, Lovosice, CEVA 
Beroun). Okres Kladno je řazen vyhláškou MŽP č.41/1992 Sb. k oblastem 
vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší. 
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 Z lokálních zdrojů je to především vliv těžby uhlí - areál dolu Tuchlovice a 
halda – zdroj polétavého prachu.  S konverzí výroby POLDI  ustoupil do pozadí vliv 
průmyslové aglomerace Kladna. Lokálně je rovněž nezanedbatelný vliv spalování 
tuhých paliv v okolní neplynofikované  zástavbě a střední zdroje (plynové kotelny na 
území Stochova.. Jako hlavní faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší, lze označit 
dopravu – páteřní regionální tahy I/6 a II/606. Frekvence dopravy na místní síti je 
poměrně malá, přesto lze její vliv na pozadí škodlivin zahrnout.  
  
 Kvalita ovzduší ve Stochově není pravidelně sledována imisním měřením 
mobilní monitorovací stanice OHES ani měřením na stacionárních stanicích. 
Průměrné roční koncentrace IHr lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných 
částech okresu pro polétavý prach 15-20 �g/m3, pro oxid siřičitý SO2 18-20 �g/m3, 
pro oxidy dusíku na 20 – 25 �g/m3. To jsou hodnoty výrazně pod přípustnými 
imisními limity. Překročení limitních koncentrací je výjimečné, překračovány bývají 
krátkodobé imisní limity zejména v ukazateli polétavý prach. 
  
 Lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je poměrně dobrá, 
k čemuž přispívají  velmi dobré rozptylové podmínky, absence větších lokálních 
zdrojů znečištění a relativně nízká místní frekvence dopravy. 
 
Geomorfologie, geologie a půda 
 

Geomorfologicky patří posuzované staveniště do Poberounské soustavy V - 
Brdské podsoustavy VA, a leží na rozhraní dvou geomorfologických celků – 
Křivoklátské vrchoviny VA3 (resp. podcelku Lánská pahorkatina VA3B) a Džbánu 
VA1.  

Oba celky z převládajícím pahorkatinným rázem a velkou hustotou zalesnění 
od sebe odděluje mělce zaříznuté údolí horního toku Loděnice a jejích přítoků.  

Zájmové území leží na lokální morfologické elevaci ve výšce 458 m n.m.na 
velmi mírném svahu v horní části plochého údolí Loděnice a má tak spíše parovinný 
ráz, který je na severu poměrně ostře omezen svahy Džbánu a směrem k jihu 
pozvolna vystupuje členitější reliéf Lánské pahorkatiny. Údolí Loděnice je v této části 
pouze velmi slabě zalesněno, souvislejší porosty se omezují pouze na okolí vodních 
toků a izolované remízy. Zájmové území leží na nevýrazném hřbetu, který odděluje 
údolí Loděnice a boční mělké údolí jejího přítoku – Tuchlovického potoka. Vlastní 
reliéf staveniště je rovinný, mírně svažitý se sklonem k severu. Výrazné 
geomorfologické tvary se v blízkém okolí nevyskytují.  

 
 Z regionálně geologického hlediska lze oblast situovat jihovýchodní okraj 
svrchního karbonu Kladensko - rakovnické pánve. Karbonské horniny jsou  v 
zájmovém území překryty mladšími uloženinami, zejména sedimenty svrchní křídy a 
kvartérními sedimenty. Původně souvislý křídový pokryv byl erozní činností  vodních 
toků denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. V denudačních oknech, 
zejména na dnech údolí, vystupují na povrch sedimenty svrchního karbonu. Na 
jednom z denudačních reliktů křídových sedimentů leží i zájmové území.  
 
 Bezprostředně v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen 
sedimenty svrchní křídy, zejména písčitými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu a 
pískovci svrchního cenomanu. Mocnost křídových sedimentů dosahuje v této části 
cca 30 - 40 m. V podloží turonských slínovců bělohorského souvrství bývají vyvinuty 
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glaukonitické a křemenné pískovce svrchního cenomanu perucko – korycanského 
souvrství.. Turonské slínovce jsou pevné, lavicovitě odlučné, při povrchu silně 
rozpukané a rozvětralé v jílovitopísčité eluvium se zbytky rozvětralé horniny. Lokálně 
se v nich vyskytují i prokřemenělé, větrání odolné polohy písčitých spongilitů. 
Podložní pískovce jsou zastoupeny převážně křemennými pískovci s vložkami 
jemnozrnných jílovitých pískovců a prachovců.  
  V podloží křídových sedimentů jsou jílovitopísčité sedimenty svrchního 
karbonu. Jedná se převážně o pískovce a jílovité pískovce tzv. kladenského 
souvrství, což je bazální uhlonosné souvrství svrchního karbonu. Petrograficky se 
jedná o komplex slepenců, pískovců, jílovců a prachovců s vyvinutými uhelnými 
slojemi a s výrazně cyklickou stavbou.  Mocnost sedimentů karbonu je v této části 
pánve značná a pohybuje se kolem 300 m. Sedimenty karbonu vystupují ve dně 
údolí Loděnice a Tuchlovického potoka. 
 Mladší sedimentární pokryv tvoří sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní 
sprašové hlíny o mocnosti 2 m, výjimečně větší. Kvartérní sedimenty jsou vyvinuty 
zejména ve sníženinách křídového reliéfu.a byly minulosti využívány k těžbě 
cihlářských hlín.  Významné jsou antropogenní sedimenty  - násypy, navážky  a 
haldy po těžbě nerostných surovin. V údolních nivách vodotečí se uplatňují fluviální 
náplavové sedimenty charakteru povodňových hlín a relikty pleistocenních eolických 
sedimentů drobně kamenitého či štěrkovitého charakteru s vápnitým tmelem.  
 
 Bezprostředně v zájmovém území (v areálu staveniště Nativel) je mocnost 
kvartérních sedimentů poměrně malá, a nepřesahuje 1 - 1,5 m. Následuje eluvium 
slínovců, tj. rozvětralý povrch skalního podloží, které představují písčité jíly se zbytky 
rozvětralých slínovců, mocné cca 2 m. Skalní podklad tvoří lavicovitě odlučné, 
navětralé písčité slínovce, místy se vyskytují polohy odolnějších spongilitů. Slínovce 
jsou poměrně silně rozpukané do systému zhruba na sebe kolmých puklin, které jsou 
významné z hlediska proudění podzemní vody. 
 Tektonické poměry jsou poměrně dobře objasněny. V horninách karbonu je 
vyvinut systém tektonických poruch a příkopových propadlin zhruba SSZ - JJV 
směru, který byl ověřen při těžbě uhlí. Uvedený sytém byl aktivován při terciérních 
neotektonických pohybech, takže postihl i křídové sedimenty. Některé z takových 
tektonických systémů byly aktivovány důlní činnosti, což se projevovalo deformacemi 
terénu na povrchu (poklesové kotliny, lineární prolomy). Tyto projevy se však 
v prostoru staveniště nevyskytují, protože nebyl postižen vlivy důlní činnosti. 
 
 Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto: 
00,0 - 01,0 m  deluviální a  sprašové hlíny 
01,0 - 03,0 m  eluvium písčitých slínovců, písčitý jíl se zbytky slínovců 
03,0 - 30,00 m  písčité slínovce - opuky,křída - turon  
30,0 - 40,00 m  jílovité pískovce až slepence, křída - cenoman  
40,00 - 350, ....  střídání pískovců, jílovců a aleuropelitů, svrchní karbon, 

kladenské souvrství 
Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku v mapové části (příloha č.5) 

 
 
Z hlediska typologie zemědělských půd jsou v zájmovém území zastoupeny 

převážně hnědé půdy na substrátech křídových hornin (slínovce, pískovce), které 
jsou vázány většinou na elevace reliéfu a dále pak hnědozemě na substrátu 
polygenetických a sprašových hlín, které se vyskytují ve sníženinách v údolí 
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Loděnice. V menší míře lze zaznamenat i půdy illimerizované. V okolí drobných 
vodních toků převažují nivní půdy. 

 
Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) se v případě 

hnědozemí jedná o potenciál velmi vysoký až vysoký, u hnědých půd střední až 
nízký, u ilimerizovaných půd a kyselých hnědých půd pak nízký. 

Z hlediska ovlivnění půdy reliéfem se jedná o členité pahorkatiny bez 
výraznějších terénních tvarů – slabší ovlivnění ZPF. 

 
 Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly 

listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují 
téměř všechny horniny skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf. 
Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní 
zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních 
podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu. 

 Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným 
substrátem je nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina 
(polygenetická hlína). Hnědozemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n.m. na 
plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy i vrchovinách. 
 Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se 
agronomickou hodnotou blíží černozemím. Proti černozemím mají výhodu, že jsou 
méně náchylné k vysychání. 

Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu 
ochuzována o jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do 
hlubších půdních horizontů.  Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený 
eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela zlikvidován 
(přiorán). V hloubce 30 - 50 cm je mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont 
iluviální, obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát. 

 
 
Hydrogeologie a hydrologie 
 
 Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně složité. V území lze odlišit 
několik zvodní. Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou, vázanou jednak na 
puklinově propustné písčité slínovce turonu a jednak na převážně průlinově 
propustné pískovce cenomanu. Vzhledem k tomu, že oba křídové kolektory nejsou 
hydraulicky odděleny, lze předpokládat komunikaci obou zvodní. 
 V karbonských horninách rozlišujeme několik významných kolektorů, 
navzájem oddělených nepropustnými horninami (izolátory). Celý systém karbonu je z 
hydrogeologicého hlediska velmi složitý komplex, který není nutno v rámci této 
dokumentace detailně popisovat, neboť nemůže být stavbou nijak ovlivněn. 
 Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území zastihnout v poměrně velkých 
hloubkách cca 10 m pod povrchem. Jedná se o vodu vázanou na puklinový systém 
turonských slínovců. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a 
koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této zvodně je 
převážně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze očekávat pouze na 
tektonicky predisponovaných zónách. Zvodeň je dotována převážně atmosférickými 
srážkami přes sedimentární a zvětralinový plášť. Odvodňována je prameny (vývěry) 
na svazích erozivních údolí, kde je obnažena báze křídových hornin. V zájmovém 
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území se jedná o drobné vodoteče pramenící na severu zájmového území, které 
tvoří pravostranné přítoky Loděnice. 
 V pokryvných útvarech nelze vyloučit, zejména v době jarního tání a 
intenzívnějších srážek, výskyt lokálních zavěšených zvodní o zanedbatelné 
vydatnosti. Takové zvodně mají  výrazně sezónní charakter. 
 Z hlediska chemismu se jedná  o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - 
síranového typu s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. 
Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. V širším 
okolí však lze konstatovat a zvýšené obsahy běžného antropogenního 
anorganického znečištění, zejména dusičnanů a síranů.  
 

 
Z hydrografického hlediska se zájmové území nachází v povodí Loděnice 

(číslo hydrologického pořadí 1-11-05-007. Oblast ze nachází na horním toku 
z vodohospodářského hlediska významné vodoteče, jejíž pramenná oblast leží 
severozápadně v oblasti Řevničova. Na horním toku Loděnice je zřízena celá řada 
rybníků z rybochovnými i rekreačními funkcemi (Třtický, Bucký,Punčocha, Mlýnský, 
Červený, Loděnický) V zájmovém území se žádné vodní plochy nenachází, nejbližší 
vodní plochou je rybník Záplavy (také Duryňský rybník). V dotčeném dílčím povodí 
Loděnice přijímá dva drobné bezejmenné pravostranné přítoky. Tyto drobné 
vodoteče bezprostředně odvodňují zájmové území a jejich pramenná oblast leží na 
výchozech křídových hornin severně od posuzovaného areálu. Pramenná oblast 
těchto vodotečí je chráněna ochranným pásmem vodního zdroje. Obě tyto vodoteče 
mají minimální průtok v řádu prvních l/s. Kvalita vody v Loděnici je negativně 
ovlivněna jednak plachy z okolních polí, jednak byla v minulosti negativně ovlivněna i 
vypouštěním nedostatečně čištěných odpadních vod ze zemědělských provozů 
(mlékárna Kačice) a obcí. 

 
Další ovlivněné povodí je horní tok Tuchlovického potoka (1-11-05-008, jehož 

pramenná oblast leží v oblasti Rynholce. Tuchlovický potok, jakožto pravostranný  
přítok Loděnice je recipientem odpadních vod z oblasti Stochova, které jsou do něj 
odváděny přes městskou ČOV. Tato vodoteč bude rovněž recipientem odpadních 
vod z posuzovaného areálu. 
 
Fauna a flóra  
 
 Fytogeograficky leží  zájmové území na rozhraní dvou fytogeografických 
oblastí – termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum 
(Thermobohemicum) a  fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) 
fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi 
Bohemici). V severní části obvodu je to fytogeografický okres Džbán, zbývající část 
území spadá do fytogeografického okresu č. 32 Křivoklátsko. 

Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO 
Křivoklátsko, nebo do území přírodního parku Džbán. Významná je i údolní niva 
Loděnice, která je v daném území páteřní prvkem sytému ekologické stability. 

 
Flora zájmového území. .Plocha zájmového území stavby se nachází v návaznosti 
na již existující haly Nativel v oploceném areálu. Plocha je ladem ležící pole, 
vykazuje v současné době charakter bylinotravních lad, místy ruderalizovaných, 
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s výskytem vytrvalých plevelů. S ohledem na dobu orientačního biologického 
průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy: 
 

Byliny: pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), 
lipnice luční (Poa pratensis), lipnice roční (Poa annua), ovsík vyvýšený 
(Arrhenatherum elatius), sveřep jalový (Bromus sterilis), bojínek luční (Phleum 
pratense), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), heřmánkovec přímořský 
(Matricaria maritima), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl 
(Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), 
lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), bodlák obecný (Carduus acanthoides), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), šťovík tupolistý 
(Rumex obtusifolius), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), jetel plazivý (Trifolium 
repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-
pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), jitrocel větší (Plantago major), jitrocel 
kopinatý (Plantago lanceolata), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
ostružiník ježiník (Rubus caesius), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), mochna 
pětilístek (Potentilla reptans), vikev plotní (Vicia sepium), vikev tenkolistá (Vicia 
tenuifolia), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vrbka úzkolistá 
(Chamaenerium angustifolium), mák vlčí (Papaver rhoeas), svízel přítula (Galium 
aparine), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), 
rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolium), rozrazil rezekvítek (Veronica 
chamaedrys), locika kompasová (Lactuca serriola), kuklík městský (Geum urbanum), 
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), vrbovka chlumní (Epilobium collinum), 
bolševník bršť (Heracleum sphondylium), hluchavka nachová (Lamium purpureum), 
hluchavka bílá (Lamium album), violka rolní (Viola arvensis), růže šípková (Rosa 
canina), pryšec obecný (Euphorbia esula), pryskyřník prudký (Ranunculus acer), 
rožec rolní (Cerastium arvense), podběl obecný (Tussilago farfara), řepka ozimá, 
pšenice ozimá. 
 

Fauna zájmového území. Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené 
stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem ve vegetačním období byly zjištěny 
většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. 
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny 
podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený 
druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).  Konkrétní výstupy 
terénního šetření lze shrnout následovně: 
 
• savci – hraboš polní (Microtus arvalis), předpoklad výskytu kuny skalní (Martes 

foina) vzhledem k blízkosti lidských sídel.  
• ptáci – kos černý (Turdus merula), straka obecná (Pica pica), vrabec domácí 

(Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus). Při průzkumu byl vyrušen 
párek koroptve polní (Perdix perdix) - §, který odlétl na sousední pole. 

• plazi - výskyt ještěrky obecné (§§) na sušších plochách méně zarostlých vegetací 
nebyl prokázán.  

• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé 
charakteristické druhy vybraných skupin, např. 

 motýli - okáč zední (Lasiommata megera), okáč bojínkový (Melanargia 
galathea), babočka paví oko (Nymphalis io), babočka kopřivová (Aglais 
urticae), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), bělásek zelný (Pieris 
brassicae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni). 
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 brouci - střevlíčci rodů Pterostichus, Agonum, kovaříci rodů Agriotes a 
Athous, běžné druhy krasců rodu Anthaxia, blýskáčci rodu Meligetes,  
kovaříci rodu Athous, Corymbites, střevlíčci rodu Agonum, střevlíčci 
Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus, Pterostichus cupreus, 
Pterostichus vulgaris, mandelinky rodů Lema, Melasoma a Timarcha, 
krytonosec zelný, páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné 
(Coccinella septempunctata), slunéčko dvoutečné (Coccinella bipunctata), 
z mandelinek zástupci rodu Timarcha, krytohlavové (Cryptocephalus sp.), 
nosatci  rodu Sitona.   
 dvoukřídlí - masařky rodu Sarcophaga, muchničky (Simulium sp.) a 
pakomáři (Chironomus sp.). 
 blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenec černý (Lasius 
niger) s několika mraveništi na zájmové ploše, pilatky rodu Argya, kutilky 
rodu Ammophila. Ojediněle poletující čmeláci (Bombus sp.)  §.  
 rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), kobylka luční (Roeseliana 
roeselii), cvrček polní (Gryllus campestris). 
 ploštice - kněžicovití (Pentatomidae), vroubenkovití (Coreidae) a jiné 
skupiny. 
 křísi -  pěnodějky - pěnodějka nížinná (Cercopis sanguinolenta). 

• další bezobratlí - ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), ulity 
páskovek (Cepaea sp.).  

 
Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj 

populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 
395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. 
 

Vyskytující se chráněná koroptev polní (§) nebude stavbou hal příliš ovlivněna, 
neboť je vázána na širší území a přilehlé polní plochy s drobnou rozptýlenou zelení. 
Při zahájení stavebních prací se koroptve přesunou na klidnější místa, kterých zde 
mají dostatek. 

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní 
opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme 
zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období. Průzkum fauny byl 
konán v odpoledních hodinách dne 7.6.2002. 
 
Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz 
 

Podklady místního ÚSES pro Stochov a okolí jsou k dispozici v materiálu: 
Generel lokálního systému ekologické stability pro katastrální území obcí Doksy, 
Družec, Honice, Kačice, Kamenné Žehrovice, Stochov a Tuchlovice, který zpracoval 
arelier U21 Praha. 
 
 Zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se 
zde výrazné liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/6, silnice 
II/606) a projevily se zde výrazným způsobem vlivy těžby uhlí a žáruvzdorných jílovců 
(lomové jámy, odvaly, skrývky, poklesy poddolováním). Území je poměrně výrazně 
urbanizováno (hustá zástavba sídel), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského 
obhospodařování pozemků. Kostra ekologické stability je proto velmi řídká a 
koeficient ekologické stability velmi nízký. 
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 Páteří ekologické stability území je tok Loděnice, který představuje regionální 
biokoridor. Přes les Smýčenina a území v okolí Žiliny je napojen na biocentrum 
CHKO Křivoklátsko. Z regionálního biocentra Záplavy má pak dvě vazby na lesní 
koplexy kolem Kladna ( přírodní park Džbán). Na lokální úrovni jsou tři biokoridory 
vázané na vodní toky (v sosiekoregionu III/8) a jeden suchého typu vedený přes 
hřeben, spojující nivu Loděnice se Smečenskou roklí (v sosiekoregionu II/15).Celým 
zájmovým územím prochází hranice vyšších geomorfologických jednotek a 
fytogeografických regionů a území je proto značně různorodé.Střídají se zde rovinné 
partie s údolními zářezy, teplé polohy s chladnými inverzními, vlhké až močálovité 
plochy s extrémně suchými svahy. 
 Území leží na hranicích sosiekoregionů II/15 Džbán s biochorou II/15/1 Nivy 
vodních toků a III/8 Křivoklátská vrchovina s biochorami III/8/2 Mírně teplé členité 
pahorkatiny a III/8/3 Mírně teplé ploché pahorkatiny a III/8/4 Členité vrchoviny. 
 
 V biochoře II/15/1 je regionální větev ÚSES vymezena podél Loděnice. Jedná 
se o regionální biokoridor č.22, vedený podél toku Loděnice přes jezero Záplavy až 
k mokřadu  Kalspot (biocentrum), dále pak pokračuje přes les Smýčenina a potoce 
Výmola. V nivě vodních toků se vyskytují olše, vrby, ostružníky, lípy, jasany bez a 
topol. V bylinném patře kopřivy, rákos, bolševník, rmen, svízel, aj. V lokálním měřítku 
navazuje biokoridor č.26 Ke Konopasu – vlhkomilná doprovodná vegetace při drobné 
vodoteči. Stromový doprovod je tvořen hlavně olší lepkavou, v bylinném kritu 
převažuje kopřiva, chrastice, ostřice, pýr a rákos. Na biokoridorech jsou lokální 
biocentra č.2 K háji (břehové porosty Loděnice s olší, vrb v bylinném patře 
s rákosem, vrbovkou a kopřivami) a č. 3 U Žlabů (lesní porost z olší, klenu a jasanu, 
v keřovém a bylinném patře bez, ostružník, kopřiva, kuklík a bršlice. 
 

Pozice vůči staveništi dokládá výřez v mapové části oznámení. Vlastním 
lokalita výstavby je otevřeným polem a postagrálními lady, tedy antropogenně 
podmíněnými biotopy, STG 2AB3, tedy hemiologotrofní, hydricky normální. Lokalita 
výstavby není v kontaktu se skladebnými prvky ÚSES. 
 Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná poměrně značná 
různorodost, daná pozicí území na styku dvou geomorfologických celků – 
Křivoklátské vrchoviny(resp. Lánské pahorkatiny) a Džbánu, na jejichž styku je 
výrazná sníženina – ploché údolí horního toku Loděnice. Tato plochá deprese 
pánevního charakteru, modelované erozivní činností vodních toků v horninách 
svrchní křídy, je na severu poměrně ostře morfologicky ohraničena příkrými svahy 
Džbánu. Na jihu je přechod do pahorkatinného reliéfu Lánské pahorkatiny pozvolný. 
Zájmové území má tak charakter ploché sníženiny s nevýraznými plochými 
elevacemi oddělující hlavní údolí Loděnice od severněji ležícího údolí Tuchlovického 
potoka. Zájmové území leží na této protáhlé elevaci oddělující obě zmíněná údolí.   
 Zájmové území je velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněné 
ploché údolí horního toku Loděnice přestavovalo urbanizační osu, kolem které se 
soustředila zástavba sídel i páteřní komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici 
I/606, která spojovala Prahu a Karlovy Vary a podél které jsou soustředěny všechna 
významnější sídla v území – Nové Strašecí, Rynholec, Stochov, Tuchlovice a 
Kamenné ‚Žehrovice. Po výstavbě přeložky – rychlostní komunikace I/6 – její význam 
poklesl, přesto však obě tyto komunikace představují výrazné liniové prvky v krajině. 
Üzemím rovněž prochází železnice Kladno – Rakovník, na kterou jsou napojeny 
četné vlečky, které sloužily k obsluze blízkých dolů. Železniční tratě a jejich náspy a 
zářezy představují rovněž výrazný prvek v krajině.  
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 Zcela zásadní význam pro tvářnost krajiny měla těžba nerostných surovin. 
Jedná se zejména o těžbu uhlí a žáruvzdorných jílovců. Těžbou vznikly rozsáhlé 
vytěžené prostory (oblast Rynholce), dále odklizy a haldy po těžbě uhlí. Za 
nejvýznamější lze označit morfologicky dominantní haldu dolu Tuchlovice (dř. Nosek) 
a dále zbytky po těžbě dolem Čs. Armády v Rynholci (v současnosti z části 
rekultivován). Kromě vytěžených prostor a hald se v území značně projevily i poklesy 
vlivem poddolování, zejména v oblasti Záplav (vliv těžby dolů Wanieck v Srbech a 
dolu Tuchlovice), které zásadně změnily tvářnost krajiny, Důsledkem byl vznik 
prolákliny a jezera Záplavy na místě původně vysušeného Turyňského rybníka. 
Čerpání důlních vod rovněž ovlivňovalo místní vodoteče. Těžba nerostných surovin 
měla za následek i intenzivní urbanizaci území, která se nejvíce projevila právě 
v oblasti Stochova a Honic, kde vzniklo v 60 letech rozsáhlé hornické sídliště, tvořící 
dnes centrum Stochova. 
  

Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky pouze ornou půdu 
(agrocenózy polí). Z jihu je ohraničeno stávající zástavbou v zóně s výrobními 
objekty a občanskou vybaveností (stávající areál Nativel, požární zbrojnice, sportovní 
areál). Na severu je budoucí areál ohraničen polní cestou a remízem, za kterou 
pokračují zemědělsky využívané pozemky. Na východě je pozemek omezen 
příjezdovou komunikací, zaníž je z části obytná zástavba Stochova – 
středněpodlažní činžovní domy. Na západě je rovněž současně zemědělsky 
využívaná půda. 

Souborně jde o antropicky významně pozměněná stanoviště. Z hlediska 
ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti 
na stávající výstavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je 
v nejbližším území již výrazně zastoupen.  

Je nutno však pokládat za důležité, že  neznamená realizaci výškově 
dominantních objektů nebo areálů, jde však o dostavbu většího komplexu 
horizontální dominance, poměrně velkého měřítka, výstupem je zvýraznění hmoty 
objektu haly. Od navrhované zástavby lze předpokládat vznik patrné  změny 
z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění 
nového areálu do území komplexními sadovými úpravami a o potřebu 
architektonického členění velkých ploch. 

 
Jiné charakteristiky a radonové riziko: 
  

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového 
rizika charakterizovat následovně: Podle této mapy se lokalita nachází v oblasti 
nízkého až středního radonového rizika. Na sedimentech karbonu lze očekávat spíše 
vyšší hodnoty emanací a střední radonové riziko, na plošinách budovaných 
turonskými opukami pak nízké radonové riziko. Anomálie emanací jsou vázány na 
výchozy tektonických poruch, kde nelze vyloučit i vysoké radonové riziko. Obdobné 
anomálie představují některé odvaly po těžbě uhlí a jílovců a deponie škváry a 
popílků ze spalování uhlí. Nejznámější v tomto směru byla halda bývalého dolu ČSA 
v oblasti Rynholce. 

Toto hodnocení je možné pokládat za orientační a bude doplněno při 
podrobném geologickém průzkumu, kde bude v ploše staveb s předpokladem pobytu 
osob vyhodnoceno radonové riziko dle platných metodik. 
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 Zatížení území hlukem lze považovat za relativně nízké. V zájmovém území 
se nenachází významné stacionární zdroje hluku. Charakter výroby i ostatních 
činností v zóně je nerušivý bez významnější expozice hluku. Zdroje hluku se omezují 
pouze na výstupy vzduchotechnických zařízení či jiné běžné technologické celky 
s poměrně malým akustickým výkonem. Rovněž intenzita dopravy na místních 
komunikacích je poměrně malá, což podmiňuje poměrně velmi nízkou úroveň 
dopravního hluku. 
 
 Staré ekologické zátěže (kontaminovaná území, staré skládky apod.) nebyly 
v zájmovém území identifikovány a vzhledem k využití území je ani 
nepředpokládáme. 
 
Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. 
 

Sídelní útvar Stochov nemá doposud schválen územní plán. Ten byl 
rozpracován do stadia návrhu v roce 1998. Koncepce daná tímto návrhem byla 
v dalších letech revidována a přepracována v letech 2001-2 návrhem konceptu 
územního plánu. Tento materiál je v současné době ve stadiu projednávání. 

 
Návrh konceptu předpokládá v tomto území (tj. v zóně na okraji Stochova 

západně od ulice U stadionu aj. Tundra) smíšenou zónu s možností nerušivé výroby. 
Na jihu zóny je stávající občanská vybavenost (sportovní hala a stadion), na severu 
zóny je prostor pro nerušivou výrobu (stávající areál NATIVEL, plochy pro výhledové 
rozšíření nerušivé výroby). Zóna je omezena na severu polní cestou, za kterou 
navazuje území s návrhem obytné zástavby rodinných domků. Na západě, podél 
okraje zástavby Stochova, lemuje zónu izolační zeleň. 

Z hlediska koncepce dopravy předpokládá návrh zklidnění centra města, tj. 
převedení dopravy z ulice J.Šípka a Mírového náměstí do paralelních ulic 
S.K.Neumanna a Hornické.které jsou v současnosti rekonstruovány.  

 
Koncepce, kterou sleduje navrhovaný územní plán, logicky využívá územní 

rezervy na západě Stochova s cílem zcelení souvislé zástavby do urbanisticky 
souvislých a logicky navazujících celků. Lze proto konstatovat soulad posuzovaného 
záměru s navrhovaným konceptem územního plánu.  
 

Architektonické památky, archeologická naleziště 
 Záměr je uvažován na v současnosti nevyužívaných pozemcích v centrální 
části města Stochov. 
 V dotčené lokalitě se mohou vyskytovat archeologická naleziště. Pozemek pro 
výstavbu obchodního centra nespadá do území městské památkové rezervace ani 
jejího ochranného pásma. 
 Při stavbě je nutné respektován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Zemní práce budou prováděny až po uskutečnění archeologického průzkumu.  
 Na ploše budoucího staveniště se nenachází žádný památkově chráněný 
objekt.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 
 Posuzovaná stavba Obchodního centra ve městě Stochov je novostavbou 
obchodu a služeb.  
 Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním 
zdrojem negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat především o hluk a 
případné emise znečišťujících látek do ovzduší především z provozu parkoviště a 
zásobování prodejen. Dá se však předpokládat, že provoz objektu obchodního 
centra bude mít minimální negativní vliv na okolí.  Veškeré významnější stacionární 
zdroje hluku (náhradní zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umístěny uvnitř 
objetu. Objekt obchodního centra nebude mít negativní vliv na povrchové ani 
podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. Stavbou 
nebude ovlivněn krajinný ráz.  
 Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem 
hluku. Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící 
v okolí staveniště. Při výstavbě nebudou ovlivněny podzemní vody. Výstavba 
neovlivní flóru, faunu ani ekosystémy. 
 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu a 
rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce. 
Tabulka – Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie  
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo x   
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  x  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vlivy na půdu  x  
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné 

zdroje 
  x 

D.I.7. Vlivy na flóru a faunu    x 
D.I.8. Vlivy na krajinu  x  
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   x 

Vysvětlivky:  I. –  složka velkého významu, nadstandardní přístup 
  II. –  složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

  III.–  složka méně důležitá, rámcové hodnocení 
 Složky životního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru 
záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v 
okolí realizace záměru. Složky obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou 
v urbanizovaném prostředí vždy důležité a je zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, 
i když v rámci projektovaného záměru byly vzhledem k místním podmínkám 
kategorizovány částečně jako složka běžného významu.  
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 V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky 
působení – krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, 
neutrální, negativní, přičemž velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, 
neutrální 0, negativní –1, velmi negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I 
jsou ve výsledné matici násobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II 
koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III K1.III = 0,5. Krátkodobé působení vlivů je 
násobeno koeficientem K2 = 0,5. 
 Vzhledem k tomu, že zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování 
oznámení neznámé, byl ke složce životního prostředí v kategorii I, a to pouze u 
obyvatelstva, přiřazen neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován 
koeficientem K1.I. 

 

Vlivy na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
 Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké 
množství především ve vyspělých státech Evropy, není známa skutečnost, že by při 
výstavbě či provozu těchto provozoven mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. 
Přímá rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší 
zástavbě, pokud by při stavbě a provozu projektovaného areálu nebyla dodavatelem 
stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací 
stavby z hlediska hluku a prašnosti, otevření současných protihlukových zábran před 
dokončením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby od lokality je 
však toto riziko prakticky vyloučeno. 
 Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze 
například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních 
předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých 
negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace 
těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela 
bezvýznamné.  
 Pracovníci provádějící výstavbu areálu i zaměstnanci prodejen musí být po 
jejím uvedení do provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními 
předpisy, provozními řády a havarijními plány. 
 Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz prodejny 
kladný vliv na obyvatelstvo, především pro projíždějící motoristy. Bude zde umožněn 
rychlý nákup levného zboží, především potravin pro běžnou potřebu, např. ovoce a 
zeleniny, pečiva, mléčných výrobků i drobného drogistického zboží apod. například 
při návratu z víkendu, služební cesty atd.  
 Výstavba projektovaného areálu také pozitivně ovlivní úpravu místa stavby 
výsadbou vhodné zeleně. 
 Ze sociálního hlediska je rovněž přínosem skutečnost, že realizace záměru 
přinese nové pracovní příležitosti v rámci vlastních nebo koncesních prodejen a 
pravděpodobně i další nárůsty počtu zaměstnanců v kooperujících a dodavatelských 
firmách a centrálním skladu firmy i pro brigádníky. Navíc otevření areálu 
nepředpokládá zánik pracovních míst v okolí. 
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Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 
 Nejbližšími obytnými objekty je bytová zástavba za komunikací Družstvní. 
Vzhledem k vzdálenosti bytové zástavby od zájmového území se nepředpokládá, že 
by projektovaný záměr mohl ovlivnit obyvatelstvo. 
 Ani v době výstavby obchodního centra s parkovištěm ovlivnění obyvatel 
nenastane. Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém případě dodrženy. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 
Jak již bylo uvedeno, vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se 

účinky záměru na obyvatele neprojeví. Nelze vyloučit nepřímé působení určitých 
specifických vlivů, jejichž působení je individuální a které jsou obtížně 
specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou skupinu obyvatel. 

Faktory pohody 
 K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě 
prodejen, a to především prašností a hlukem dopravních mechanizmů, vzhledem ke 
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby nedojde. Staveništní hluk přesto lze omezit 
výběrem stavebních firem s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy 
na současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný. 
 Při vlastním provozu prodejny půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro 
účely posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie. 
 Nově vzniklá zeleň naváže na okolní zeleň. 

Působení vlivů 
Krátkodobý horizont 
 Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické 
limity z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. 
Při určitých stavebních činnostech totiž nelze zcela hluku zamezit. V tomto případě 
však bude negativně působit stavba areálu na projíždějící motoristy, nikoliv však 
z hlediska hluku, ale spíše dopravy (provoz nákladních automobilů a jejich 
odbočování do areálu mohou tranzitující motoristé vnímat negativně). 
 Negativně by mohlo být rovněž motoristy vnímáno znečišťování komunikace při 
výjezdu nákladních vozidel ze staveniště. 
 Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně 
ovlivněni nebudou.  
 Dále bude ovlivněna skupina obyvatel žijící v okolí komunikací transportu 
stavebního materiálu. Tento vliv však bude přijatelný, jelikož hygienické limity pro 
hluk ze stavební činnosti budou dodrženy. Denně na lokalitu po dobu výstavby 
přijede průměrně v pracovní dny 5 těžkých a 20 lehkých nákladních automobilů. 
Skupinu obyvatel, která bude transportem materiálu ovlivněna, lze však obtížně 
specifikovat, jelikož bude materiál transportován z různých destinací. Nicméně tento 
vliv bude vzhledem ke stávajícímu zatížení městské komunikační sítě nevýznamný. 
Střednědobý a dlouhodobý horizont 
 Vzhledem k velké vzdálenosti stacionárních (dvakrát plynová kotelna 1 000 
KW) i mobilních zdrojů znečištění ovzduší (automobily) projektovaného obchodního 
centra nedojde k ovlivnění obytné zástavby těmito zdroji.  
 Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání prodejny ani hlukem z dopravy 
vyvolané provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou. 
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 Místní občané provoz prodejny budou vnímat pozitivně; zvýší se pro ně 
možnost nákupů a nebudou odkázání na stávající prodejní kapacity. Pozitivně budou 
vnímat možnost operativních nákupů především motoristé projíždějící po komunikaci 
I/9. 
 V následující tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány. 
Tabulka  – Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoc
ení 

 
I.1 

Hluk a 
prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, poměrně 
nevýznamný, okolní obyvatele 
prakticky neovlivní  

 
-1,0 

I.2  Hluk 
z provozu  
areálu 

přímé, 
trvalé 

neutrální, okolní obyvatele neovlivní -0,50 

I.3 Úprava 
okolní 
zeleně 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, významný, vznik nové 
zeleně, posílení funkce izolační 
zeleně  

1,5 

I.4 Zastavění 
zelené 
plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní až neutrální, stávající 
území je ruderalizováno   -0,5 

I.5 Sociální  
a 
ekonomické 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, vyšší zaměstnanost, 
zvýšení 
možnosti nákupů 

1,5 

I.6 Jiný vliv neznámé,  
trvalé? 

negativní?, neznámý v době 
zpracování oznámení 

-1 

Celkové hodnocení 0,0 
 

Vlivy na ovzduší 

Imisní koncentrace sledovaných látek 
 Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě areálu, a to především v 
důsledku vyšší prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanizmů. Jedná se o 
zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena 
vhodnou organizací celé stavby.  
 Působení těchto vlivů potrvá maximálně 12 měsíců. 
 Při vlastním provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin 
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobními automobily zákazníků 
obchodního centra. Dalším zdrojem emisí bude plynový kotel objektu (170 kW). Kotel 
na zemní plyn bude produkovat především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky.  
 Sledované území se nachází v  přijatelné imisní situaci pro všechny základní 
znečišťující látky, v území nedochází k překračování platných imisních limitů.  
 Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci NO2 a jiných látek nebudou 
vlivem provozu obchodního centra překračovány, vlastní provoz navrhované stavby 
přispěje k imisním koncentracím malou měrou a neznamená negativní ovlivnění 
území nad únosnou mez. Celkové množství emisí ze zdrojů, které budou náležet 
provozu stavby, nezpůsobí nárůst stávající imisní zátěže území. Realizací stavby a 
jejím provozem se nesníží stabilita posuzovaného území, nebude narušena jeho 
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kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se dá výhledově počítat se zlepšením 
imisní situace předpokládaným snížením emisní vydatnosti dopravního proudu 
(v případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku na výrobce vyvíjen stálý 
legislativní tlak ke snižování produkce znečišťujících látek). 
 Z hlediska v současné době platných, tj. nově přijatých pravidel pro ochranu 
ovzduší, lze v daném území provoz tohoto zařízení připustit. Provoz stavby se na 
kvalitě ovzduší v jejím okolí neprojeví takovým způsobem, který by znamenal 
nebezpečí překročení stanovených imisních limitů pro základní znečišťující látky a to 
zejména pro NO2. Ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že 
projektovanou stavbu obchodního centra lze z hlediska dopadů na ovzduší realizovat 
a provozovat v té míře, v jaké je předložena k posouzení.  

Význačný zápach 
 Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z projektovaného areálu 
budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle 
zákona o ovzduší a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických 
předpisů. Proto lze předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani 
zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí. Klima stavbou ovlivněno 
nebude. 

Jiné vlivy 
 Jiné vlivy nejsou známy. 
Tabulka – Vlivy na ovzduší 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

II.1 Prach při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodob
é 

negativní vliv, zmírňující opatření 
dostupná (organizace stavby, 
kropení) 

-0,5 

II.2 Emise při 
provozu 

přímé, 
trvalé 

neutrální až negativní vliv, limity 
nebudou překročeny 

-0,5 

Celkové hodnocení -1,0 
  

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk, vibrace 
 Lze konstatovat, že provoz plánovaného obchodního centra neovlivní hlukové 
poměry v oblasti u nejbližší obytné zástavby, které jsou jednoznačně určeny stávající 
dopravou po S.K. Neumanna a po navazujících komunikacích. 
 Hlukové poměry od stavební činnosti související s  výstavbou plánované 
prodejny budou před nejbližší obytnou zástavbou v úrovni pod limitní hodnotou  65 
dB stanovenou pro časový úsek dne od 7 - 21 hodin. V době od 21 – 7 hodin, kdy 
platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost z hlediska hluku 
provádět. 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 
 V projektovaném areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření. Jiné vlivy výstavby a provozu areálu nejsou známy. 
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 Shrnutí vlivu výstavby a provozu areálu z hlediska hluku je zhodnoceno 
tabelárně. 
Ostatní vlivy stavby nejsou známy. 
Tabulka – Hluková zátěž  

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

III.1 Hluk při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodob
é 

negativní až neutrální, obytná 
zástavba je vzdálená, limity 
nebudou překročeny 

-0,5 

III.2 Hluk při 
provozu 

přímé, 
trvalé 

dtto 0 

Celkové hodnocení -0,5 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 
 Výstavbou projektovaného areálu nedojde ke změnám v odvodnění oblasti.  
 Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických 
charakteristik 
 Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  

Vliv na jakost vody 
 Provoz areálu obchodního centra neovlivní kvalitu vod podzemních ani 
povrchových. Jakost kvality podzemních i povrchových vod pouze teoreticky může 
ovlivnit provoz parkoviště především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci 
tohoto jevu jsou navrhována dostatečná technická opatření (nepropustné podloží 
zpevněných ploch a odlučovač ropných látek – lapač ropných látek). Při úniku 
menšího množství ropných látek bude nutné použít vhodný sorbent.  
 Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat 
odstavováním vozidel na nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou 
strojů. 
 Vlivy na vodu jsou v podstatě neutrální – viz následující tabulku. 
Tabulka – Vlivy na vodu  

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

IV.1 Úkapy PHM 
při výstavbě 

přímé,  
krátkodob
é 

negativní až neutrální, prakticky 
však vyloučeno uvedenými 
opatřeními 

0 

IV.2 Snížení vsaku 
srážkových 
vod 

přímé 
trvalé 

negativní až neutrální, 
propustnosti prostředí nízké 

0 

 
IV.3 Ovlivnění 

recipientu 
přímé, 
trvalé 

neutrální, lokalita bude 
odkanalizována přes odlučovače 
ropných látek a ČOV 

0.0 

Celkové hodnocení 0,0 
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Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
 Záměr má být realizován na pozemcích, které jsou v současné době v katastru 
nemovitostí vedeny z části jako zemědělský půdní fond a sice jako plochy orné půdy. 
Z tohoto důvodu bude nutné provést trvalé odnětí půdy ze ZP. 
 Realizace nepředpokládá ovlivnění PUPFL.  
 Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, 
v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  
 Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
 V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
 Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy 
zpevněné nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby obchodního centra na půdu 
jako zanedbatelné. 

Povrchové úpravy 
Výstavba prodejen, parkoviště a komunikací budou vyžadovat zemní práce 

spojené s jejich zakládáním. Přebytečná zemina bude odvezena mimo areál. 

Znečištění půdy 
 Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících aut je vyloučeno, 
protože zde bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes 
lapače ropných látek. 
Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu zastavěn 
a kde přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze 
předpokládat. V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo 
odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly 
podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
 Lokální změna místní topografie nenastane. Místní terénní úpravy spojené se 
zakládání stavebních konstrukcí ji neovlivní. 
 V souvislosti se stavbou obchodního centra se neplánují významnější zemní 
práce nebo přesuny hmot, které by mohly zasáhnout do utváření georeliéfu. Ať již 
vytvořením depresí, nebo naopak zasypáním depresí či roklí v okolí, nebo 
vytvořením umělého pahorku porušujícího stávající krajinný ráz nebo georeliéf. 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel    Obchodní centrum Stochov 

 51

Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující tabulce. 
Tabulka  – Vlivy na půdu 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoc
ení 

V.1 Zemní práce přímé,  
krátkodob
é 

neutrální, humózní horizont bude 
využit při budování zeleně, 
přebytečná zemina bude 
odvezena 

0 

V.2 Zvýšení 
rozlohy 
zpevněné 
plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní, bude však 
kompenzováno novou zelení 

-1 

V.3 Úprava 
ruderalizovan
é plochy 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, současný stav není 
vyhovující 

1 

Celkové hodnocení 0 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Vliv na charakteristiky horninového prostředí 
 V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není reálná 
perspektiva jejich nálezu. 
 Z geologické stavby vyplývá, že v zájmovém území by hypoteticky v úvahu 
mohly připadat výskyty stavebních surovin – písků a štěrkopísků. Orientačním 
vyhodnocením v minulosti provedených vrtů však dospíváme k názoru, že příkryvné 
poměry a zvláště variabilita a značné zahlinění štěrků a písků je nepředurčuje 
k prioritnímu využívání, které by mělo přednost před jiným využitím území. Navíc 
možnost využití intravilánu obce k těžbě štěrkopísků považujeme za krajně 
hypotetickou. 
 Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast též nepovažujeme za zvlášť 
příhodnou. Podmínky pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva 
nebo pro podzemní uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem 
vhodné (spíše naopak). 

Vliv stavby na nerostné zdroje 
 Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné 
významné vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její 
realizace mohla ohrozit surovinovou základnu regionu. Z hlediska využití pozemků se 
nejedná (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o změnu, stavba bude realizována 
v intravilánu obce na pozemcích, které jsou i v současnosti zastavěné. V 
zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostných surovin a 
nevyhrazené suroviny přináleží k pozemku. Z geologické stavby území plyne, že 
nález nerostných surovin, jež by v lokalitě mohly tvořit výhradní ložisko nerostné 
suroviny (v ekonomicko-právním slova smyslu) je krajně nepravděpodobný. 
Hypoteticky by bylo možné uvažovat o těžbě štěrkopísků v lokalitě. Příkryvné poměry 
a kolísavá a nevalná kvalita suroviny však tento záměr staví z ekonomických důvodů 
do skutečně spíše hypotetické roviny. Navíc těžbu štěrkopísků v intravilánu obce 
bychom rozhodně nepovažovali za smysluplné preferovat před navrhovaným 
využitím pozemku. 
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Změny hydrogeologických charakteristik 
Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality neovlivní.  

Vliv na chráněné části přírody 
 Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při dodržení 
veškerých podmínek na žádná chráněná maloplošná i velkoplošná území negativní 
vliv.  

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
 Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním 
odpadů. Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 
Tabulka – Vlivy na horninové prostředí 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VI.1 Zemní práce, 
zakládání 

přímé,  
krátkodob
é 

neutrální, ovlivněn pouze 
zvětralinový plášť, bezvýznamný 
vliv 

0 

VI.2 Změna 
konzistence 
půdy 

přímé,  
dlouhodo-
bé 

neutrální, nutno však vzít do úvahy
při zakládání objektů 0 

  Celkové hodnocení 0 

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy 

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 
 Realizací navrženého záměru nedojde k odstranění žádných porostů. Nedojde 
ke snížení plochy rostlé zeleně, ale oproti současnému stavu bude zřízena nová 
zeleň, která naváže na zeleň mimo zájmové území včetně zeleně izolační.   
 Definitivní návrh sadových úprav bude vypracován v souladu s požadavky 
dotčených orgánů státní správy. Při návrhu zeleně bude respektován způsob využití 
území. 
 Na základě provedeného místního šetření a detailním screenigem plochy 
záměru v případě fauny a flory nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů, jedná se o 
běžné osazenstvo, spíše stepní společenství, částečně ruderalizovaného stanoviště 
s prakticky nulovým podílem stromového patra. Toto společenství bude nahrazeno 
živočišnými druhy, které nejsou sensitivní na člověka a automobilový provoz.  

Poškození ekosystémů 
 Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jeho okolí. 
Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska 
ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  
 Při provozování areálu obchodního centra bude na lokální ekosystém působit 
jak vlastní provoz areálu, v menší míře i práce spojené s jeho údržbou (úklidové 
práce a péče o zelené plochy a pod.). V nově upravených plochách zeleně se usídlí 
někteří běžní pěvci a drobní savci (plch, veverka), kteří již v blízkém okolí sídlí a jimž 
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bude nová zeleň vyhovovat. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé, pohyb lidí a 
automobilů tolerují. 
 Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít 
navrhovaný areál negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno 
tabelárně. 
Tabulka – Vliv výstavby a provozu prodejny na flóru, faunu a ekosystémy 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VII.1 Vliv na flóru a 
faunu v době 
výstavby 

přímé,  
dlouhodobé 

negativní, stávající fauna bude 
z pozemku nucena migrovat na 
jiné lokality 

-1 

VII.2 Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

přímé, trvalé pozitivní, současný stav bude 
zlepšen v souvislosti s rozšířením 
nových ploch zeleně, kde se usídlí 
fauna zvyklá na člověka 

1 

VII.3 Vliv na 
potravinový 
řetězec fauny 

přímé, 
krátkodobé 

významný, pokud nebude dodržen 
provozní řád a bude umožněn 
přístup hlodavcům k potravinám a 
odpadům 

-0,5 

  Celkové hodnocení -0,5 

Vlivy na krajinu 
 Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých ekologických 
podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je podstatně ovlivněn 
lidskou činností v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen souborem 
typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány.  
 Vnímání krajiny je individuální a vždy subjektivní. Při tom se uplatňují nejen 
zrakové vjemy, které jsou nejdůležitější, ale i vjemy sluchové a pachové, dále 
například i reminiscence individuálních životních událostí, které určitý momentový 
vjem může vyvolat. Zatímco antropogenní krajinné prvky, které na někoho působí 
rušivě, mohou být vnímány pozitivně, jakákoliv přírodní a vyvážená scenérie může 
být vnímána negativně, pokud při momentovém vjemu na člověka například působí 
negativně intenzivní automobilová doprava. Z těchto ve zkratce uvedených důvodů 
vyplývá, že posuzování těchto vlivů je zatíženo vyšší subjektivitou. 
 Pro posouzení vlivu projektovaného areálu obchodního centra na krajinný ráz a 
estetické charakteristiky území lze záměr hodnotit dle určujících objektivních faktorů 
krajinného rázu území, a to z několika hledisek: 
 Narušení stávajícího poměru krajinných složek. Výstavbou projektovaného 
areálu nedojde k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné míry 
modifikovány vznikem nových umělých krajinotvorných prvků v okolí zájmového 
území.  
 Narušení vizuálních vjemů. Projíždějící motoristé změnu oproti současnému 
stavu zaznamenají.  
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 V následující tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány. 
Tabulka – Vlivy na krajinu 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VIII.1 Nová 
charakteristika 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, nový 
architektonický  
prvek v urbanizované krajině 

1 

VIII.2 Blízké,  střední  
pohledy 

přímé, 
trvalé 

neutrální, vnímáno odlišně, 
spíše však pozitivně 

0 

VIII.3 Změna využití 
území 

přímé, 
trvalé 

nelze stanovit, vnímáno 
odlišně různými skupinami 
obyvatelstva, nová zeleň 
bude vnímána pozitivně 

 
0 

  Celkové hodnocení 1 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 
 Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nepříznivě ovlivněny 
žádné památkově chráněné budovy ani architektonické či archeologické památky. 
 Na ploše budoucího záměru se v současné době nachází místy zpevněná 
plocha a místy ruderální trávník. 
 V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude 
proveden záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o 
negativní vliv, protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale 
skutečnost, že by mohly být získány nové poznatky o historii osídlení této části 
města).  
Tabulka – Vlivy na majetek a památky 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

 
IX.1 Zjištění 

archeologický
ch artefaktů 

přímý, 
krátkodobý 

v případě nálezu negativní, 
bude však zmírněn 
záchranným 
archeologickým průzkumem 

1 

Celkové hodnocení 1 
 
Vlivy na dopravu 
 Při výstavbě projektovaného areálu obchodního centra dojde k dočasnému 
zvýšení pohybu vozidel v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních 
mechanismů a v důsledku dopravy stavebního materiálu. Výstavba obchodního 
centra včetně obslužných komunikací a parkoviště potrvá maximálně 6 měsíců. 

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci  
 Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit 
jako relativně malý. 
 Rovněž z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit rovněž 
jako malý.  
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 
 Posuzovaný záměr výstavby Obchodního centra ve městě Stochov nebude 
vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 

Územně plánovací opatření 
• Projektovaný areál obchodního centra ve městě Stochov s parkovištěm 

je v souladu s Návrhem územního plánu města a v souladu se 
souhlasem Rady města Stochov.  

• Při zpracování projektové dokumentace záměru bude nutno respektovat 
další související předpisy. 

• V následujícím textu jsou specifikována opatření, která je nutno pro 
realizaci záměru zohlednit: 

• Zpracováno bude dopravní řešení napojení areálu se zhodnocením 
technických parametrů vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice 
vzhledem k předpokládanému provozu). 

• Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, 
zejména s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými 
komunikacemi a objekty s trvalým bydlením.  

• Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové 
vegetace s estetickým a hygienickým charakterem a zohledněním typu 
vegetace nejblíže situovaných lokalit.  

Technická opatření pro ochranu vod 
• Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska 

zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.  
• Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků 

průzkumu stanovit způsob provádění zemních prací.   
• V průběhu stavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních 

mechanismů, a to především z hlediska možných úkapů všech 
provozních náplní,  

• Srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných 
látek, 

• U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, 
vybudovat nepropustnou plochu. 

• Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude 
pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.   

Technická opatření pro ochranu půdy 
• Omezit během výstavby negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 

techniky a provozem staveniště. Udržovat dobrý stav stavební techniky, 
mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše, 

• sejmout eventuální svrchní vrstvu půdy ze stavebního pozemku a využít 
ji pro definitivní sadové úpravy, 

• využít přebytečnou kulturní vrstvu půdy, včetně stávající deponie na jiné 
lokalitě dle požadavků státní správy. 
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Technická opatření pro ochranu ovzduší 
• Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě 

vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního 
zkrácení doby výstavby, 

• snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které 
budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny, 

• optimalizovat provoz plynového kotle dle návodů výrobce tak, aby nebyly 
zohledněny maximální výkonové parametry kotle, nýbrž nízké emise. 

• měřit prostřednictvím oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 
86/2002 Sb. minimálně po každém druhém roku provozu kotle účinnost 
spalování, denoxů a stav spalinových cest plynové kotelny (jedná se o 
malý zdroj znečištění). 

Technická opatření na ochranu před hlukem 
• V dalším stupni projektové přípravy upřesnit a konkretizovat rozsah 

případných nezbytných protihlukových opatření. 
• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 

splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb., 
• celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 

omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v 
nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných objektů). 

• Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících 
lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo 
opatření pro jejich eliminaci.  

Ostatní technická opatření 
• Provést průzkumné práce související se založením objektu (viz ochrana 

horninového prostředí), 
• v dalším stupni projektové dokumentace dopracovat návrh ozelenění 

areálu a příslušných sadových úprav, které budou projednány s orgány 
státní správy, 

• ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu 
oprávněnou osobou, 

• zajistit čištění komunikace u výjezdu ze staveniště. 

Preventivní a provozní opatření 
• Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, 

předpisy a vyhláškami, 
• odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; 

provádět pravidelná školení pracovníků, 
• umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém 

signalizace a samočinného hašení požáru, 
• zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením, 
• provádět pravidelnou kontrolu a údržbu lapače ropných látek, 
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• specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních 
řádech následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit 
zaměstnance prodejny, provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
 Podklady předložené oznamovatelem (architektonická a dispoziční studie, 
údaje o zdrojích hluku a emisí, projektová dokumentace k územnímu řízení) a vlastní 
rekognoskaci území lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů 
na životní prostředí a pro zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších novel, naposled zákona č. 163/2006 Sb. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 V předloženém oznámení je z hlediska lokalizace uvažována pouze jedna 
varianta umístění záměru.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
1. Mapa města se zákresem záměru 
2. Situace stavby 
3. Širší zájmové území 
4. Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy 
5. Vyjádření z hlediska ÚP města 
6. Vyjádření z hlediska NATURA 2000 
 

 

2.Další podstatné informace oznamovatele 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Název záměru: 
 OBCHODNÍ CENTRUM STOCHOV 

Kapacita záměru: 
 Celková plocha pozemků:   5 252 m2 
 Celková zastavěná plocha objektů:   1 459 m2 
 Celkový obestavěný prostor:   7 425 m3 
 Plocha parkoviště:    700 m2 
 Počet parkovacích stání   56 PM 

Umístění záměru: 
 kraj:  Středočeský 
 okres:  Kladno 
 obec:  Stochov 
 katastrální území:  755 567 Stochov 
 p.p.č.:  445/1 k.ú. Stochov 
 PK:  225/1 k.ú. Stochov 
 
 Předmětem záměru je výstavba obchodního centra s parkovištěm pro osobní 
automobily ve městě Stochov. Součástí stavby je parkoviště pro 56 OA.  
 Jedná se o obchodní jednotku, která bude schopna poskytnout zákazníkům 
komplexní služby na vysoké úrovni. 
 Obchodní centrum bude umístěno v centrální části města pod objektem 
Sokolovny (dnešní tělocvičny). 
 Vlivem stavby nebudou prováděny žádné demoliční práce, jedná se 
v současnosti nezastavěný pozemek podél komunikace.  
 Pozemek pro výstavbu je z jižní strany ohraničen komunikací Družstevní. 
 Zájmové území se nachází v centrální části města Stochov severovýchodně od 
areálu středního odborného učiliště Stochov. Zájmové území je ze západní strany 
ohraničeno panelovou pěší komunikací, z jižní strany je pak ohraničeno komunikací 
S.K. Neumanna a z východní strany je ohraničeno komunikací družstevní, za kterou 
se nachází zástavba rodinných domů. Za severní hranicí zájmového území se 
nachází budova tělocvičny s přilehlým sportovním areálem, který je oddělen od 
zájmového pozemku oplocením.  
 Zájmové území je veřejně přístupné, pozemek není oplocen a nenachází se 
zde žádné opěrné zdi, ani budovy. Napříč pozemkem je od jihozápadní strany 
vedena nezpevněná pěší komunikace směrem ke sportovnímu areálu. Na zájmovém 
pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
 
 Nejbližší bytová zástavba vzhledem k záměru je pak umístěna z východní 
strany za komunikací Družstevní. Jedná se o zástavbu rodinných domů.  
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 Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní plochy a zemědělský 
půdní fond. Vlivem stavby dojde k trvalému odnětí těchto pozemků ze ZPF. 
K ovlivnění PUPFL realizací stavby nedochází.  
 Povrch pozemků pro výstavbu tvoří zatravněná plocha, která je místy i 
zpevněná pěší cestou. 
 Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné 
ve vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
 Dopravně bude celý objekt napojen vjezdem na komunikaci S.K. Neumanna a 
následně na dopravní systém města Stochov.  
 Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, 
pěší i dojezdovou vzdálenost, nájezd a parkování. 
 Stavba obchodního objektu s parkovištěm a s ním související výstavba 
komunikačního napojení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, 
není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá 
zvýšené požadavky na veřejnou dopravu. V bezprostřední blízkosti jsou situovány 
objekty komerčního a výrobního charakteru.  
 Město Stochov nedisponuje vlastním územním plánem. Uvedený záměr byl 
odsouhlasen Radou města Stochov dne 24.7. 2006, pod. č.j. MÚ/303/2476/DL, kde 
byla rovněž projednána prvotní zastavovací studie záměru. Z hlediska stanoviska 
města je uvedená aktivita v předmětném území prospěšná.  
 Možnost kumulace s jinými záměry je vzhledem k charakteru záměru 
pravděpodobná.  
 Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 
 Výstavbou dojde k vytvoření nového obchodního objektu poskytujícího 
občanům a návštěvníkům komplexní služby a bohatý sortiment zboží. 
 Realizace záměru předpokládá zajištění vyšší obchodní vybavenosti území, 
zlepšení a rozšíření nabídky služeb.  
 Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena 
v souladu s dopravním systémem města Stochov. 
 Areál je situován na pozemcích které jsou ve vlastnictví soukromých osob, 
připravena je smlouva o smlouvě budoucí kupní s investorem stavby.  
 Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako 
zemědělský půdní fond, ostatní plochy a komunikace. Vlivem stavby nedojde 
k ovlivnění PUPFL.  
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Stavebně technické řešení 
 

Obchodní centrum je navrženo jako přízemní samostatně stojící objekt o 
celkových rozměrech 28,7 m x 48,7 m a výška objektu je 5,2 m k hraně atiky. Na 
západní straně je prodejna doplněná vlastním zázemím (sklady potravinové i 
nepotravinové, komunikace, manažersko – administrativní centrum, šatny a 
hygienické vybavení pro zaměstnance a zařízení pro stravování zaměstnanců). Na 
západní straně je vybudovaná zásobovací rampa o ploše cca 30 m2 a výšky 3,5 m, 
která je zastřešena a vedle ní je oplocený prostor cca 35 m2 s výškou oplocení 3,0 m.  
V jihozápadním rohu obchodního centra je umístěno energetické centrum o 
rozměrech cca 7,2 x 2,5 m obsahující náhradní zdroje UPS, plynovou kotelnu a 
rozvodnu NN. Kiosková trafostanice s rozvaděči VN a NN má samostatný objekt 
v jihozápadním rohu zájmového areálu velikosti cca 2,5 x 2,5 m a výšky cca 1,85 m. 
Vnější obvodový plášť hlavního objektu je navržený ze sendvičových kovových 
minerálních panelů. Výška atiky bude cca 0,3 m. 
Střešní konstrukce bude z ocelových profilových plechů ukládaných přímo na nosnou 
železobetonovou konstrukci. Tepelná izolace a hydroizolace bude k těmto ocelovým 
profilům přikotvena. 

Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou 
ve střeše pravidelně rozmístěny nad celou  plochou  prodejní plochy. 
Hlavní vstup pro zákazníky do obchodního domu je vstupními dveřmi v hliníkových 
rámech. Nad hlavním vstupem je umístěna markýza upevněná na konzolách. 
 
Modulová koncepce budovy 

Základní modul podlaží obchodního domu je 14,0 m x 13,0 m, výška objektu je 
5,2 m. Konečné řešení rámové konstrukce bude sledovat vyrovnaný poměr mezi 
požadavkem na velikost otevřených ploch v obchodní části a na ekonomické 
provedení při použití menších rozestupů nosných sloupů. Světlá výška spodní hrany 
konstrukce je 3,0 m pod hranu vazníku. 
 
Dilatační úseky 

Celková velikost budovy vyžaduje provést v konstrukci dilataci tak, aby nosná 
konstrukce mohla odolávat bez poruch pohybu vyvolanému teplotní roztažností 
materiálů. Provedení dilatačních spár bude nutné v každé z níže uvedených částí 
objektu. 
 
Nosná konstrukce 

Hlavní nosná rámová konstrukce bude provedená z prefabrikovaného betonu. 
Stabilita bude zajištěna pomocí vetknutých sloupů, které umožní jednoduchou 
podporu střešních nosníků.  

Střecha bude provedena jako železobetonová konstrukce s mírným sklonem 
provedeným již vazníky. Na horní úroveň střešních vazníků bude umístěn profilovaný 
plech a bude kladena tepelná kotvená izolace s izolací vodotěsnou.   

Příslušné architektonické prvky budou provedeny ze stavební oceli, která bude 
podporovat prosklené plochy nebo lehké střešní materiály.  
 
Základové konstrukce 

Základy nosného systému sloupů budou základovými patkami nebo pilotami 
založenými na únosných vrstvách (v závislosti na doporučení podrobného 
inženýrsko-geologického průzkumu).  
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Podlahová deska v objektu bude uložená na základové půdě. Deska bude 
zpracovaná vibrační technologií a její dilatace bude zajištěná dodatečně 
provedenými dilatačními spárami. Bude obsahovat šachty revizních míst vnitřních 
přípojek. Výztuž podlahové desky bude provedena z  rozptýlené výztuže ocelovými 
vlákny (drátkobeton). 

Pod vnějším pláštěm (nebo vnější konstrukci zdí) budou základové pasy. 
Podle potřeby budou provedené jako prefabrikované a budou uspořádané v souladu 
s požadavky na vedení přípojek a dalších inženýrských sítí.  
 
Doplňkové konstrukce 

Jako přídavné konstrukční prvky budou použity tyčové ocelové konstrukce 
kolem prostupů; tj. pro střešní prostupy, podporu vnějších obvodových plášťů (buď 
krytiny nebo dutinového zdiva podle situace) pro střešní stěny a podporu zařízení 
umístěných na střeše. Tyto přídavné konstrukční prvky budou provedeny ze stavební 
oceli nebo prefabrikovaného betonu v závislosti na umístění a volbě materiálu nosné 
konstrukce.  
 
Příčky 

Příčky budou provedeny z lehkých suchých obkladových materiálů s nosnou 
sloupkovou konstrukcí (sádrokartonové). Příčky oddělující sklady a hlavní prodejní 
plochu budou vyzdívané.   
 

Stávající inženýrské sítě, které jsou vedené v dostupném okolí zájmového 
území 
 

Vodovodní potrubí - společnosti Středočeské vodárny, a.s. je vedeno za 
východní hranicí zájmového pozemku podél bližší strany komunikace Družstevní v 
dimenzi DN LT 80. Trasa tohoto vodovodu je v severovýchodním rohu zájmového 
pozemku ukončena hydrantem HS13, ze kterého je vedena přípojka přes severní 
stranu zájmového pozemku směrem k stávající budově tělocvičny. Další trasa  
vodovodu je vedena mezi jižní hranicí zájmového pozemku a komunikaci S.K. 
Neumanna v dimenzi DN AZB 100. Trasa vodovodu je cca v jedné polovině jižní 
hranice zájmového pozemku vedena dále směrem na jih do komunikace J.A. 
Komenského v dimenzi DN LT 80. 

 
Jednotná kanalizační stoka - společnosti Středočeské vodárny, a.s. je vedena 

za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci S.K. Neumanna v dimenzi DN MB 
700. Další jednotná kanalizační stoka je vedena za jihovýchodní hranicí zájmového 
pozemku v komunikaci Družstevní v dimenzi DN KT 300.  

Plynovodní rozvody - společnosti Středočeská plynárenská, a.s. jsou vedeny 
podél východní hranice zájmového pozemku v dimenzi DN STL 50. V jihovýchodním 
rohu zájmového pozemku je trasa plynovodu vedena dále směrem na východ v 
komunikaci Družstevní. 

 
Silnoproudé rozvody - VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jsou vedeny v 

komunikaci Jaroslava Šípka směrem na východ do komunikace S. K. Neumanna. 
Trasy vedeni NN jsou vedeny za západní hranicí areálu Středního odborného učiliště 
kde je umístěna transformační stanice. Další vedení NN se nachází podél obytných 
domů v komunikaci Jaroslava Šípka směrem na jih od zájmové lokality. Lze 
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předpokládat, že se v blízkosti zájmového pozemku nachází rozvody NN k 
jednotlivým objektům ve vlastnictví fyzických osob. 

 
Slaboproudé rozvody - společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou 

vedeny za jižní hranicí zájmového pozemku podél komunikace S.K. Neumanna. 
Trasa slaboproudého vedení je dále vedena směrem na sever podél západní hranice 
zájmového pozemku. Trasa tohoto vedení je dále vedena přes severní stranu 
zájmového pozemku směrem na východ do komunikace Družstevní. Na stávající 
budově  tělocvičny je umístěn účastnický rozvaděč ÚR 5/30. 

 
Předpokládané připojovací body inženýrských sítí 
 

Napojení vody –  je možné na vodovodní řad v dimenzi DN AZB 100, který je 
veden v komunikaci S.K. Neumanna.  
 

Napojení splaškové kanalizace – je možné do jednotné kanalizační stoky 
v dimenzi DN MB 700, která je vedena za jižní hranicí zájmového pozemku v 
komunikaci S.K. Neumanna. 
 

Napojení dešťové kanalizace – je možné do jednotné kanalizační stoky DN 
MB 700, která je vedena za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci S.K. 
Neumanna s tím, že část dešťových vod bude zasakována na zájmovém pozemku. 
Dále je předpoklad přečerpávání části dešťových vod ze zásobovacího dvora. 
 

Napojení plynu – je možné na plynovodní vedení v dimenzi DN STL 50, které 
je vedeno přes východní stranu zájmového pozemku směrem na jih do komunikace 
Družstevní.  
 

Napojení silnoproudu – je možné nasmyčkováním na trasu VN, která je 
vedena na jižní straně od zájmového pozemku v komunikaci Jaroslava Šípka.  
 

Napojení slaboproudu – je možné do účastnického rozvaděče ÚR 2/30 
umístěného na stávající budově tělocvičny za severní hranicí zájmového pozemku, 
nebo na kabelovou spojku 5/22 za jižní hranicí zájmového pozemku v komunikaci 
S.K. Neumana.  
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 
 Počet celkového stání zákazníků 56 PM. 
 
Dispoziční řešení 
 Veřejné parkoviště je řešeno jako obousměrné. Provoz na parkovišti bude 
upraven osazenými dopravními značkami, které zamezí kolizním situacím na 
parkovišti. 
 Stání na parkovišti navrhujeme jako kolmé o rozměrech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5 
x 5) m s příjezdovou a odjezdovou uličkou o min. šířce 6,5 m. 
 Výškové poměry parkoviště vyplývají z konfigurace terénu  a osazení 
obchodního objektu (navrhujeme max. sklon parkovací plochy 2,1 %). Návrh 
dopravního značení v areálu předpokládá vodorovné vyznačení jednotlivých stání a 
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organizaci dopravy. Spolu s informačním dopravním značením bude řešeno s dalším 
stupni  dokumentace. 

Zásobování 
 Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena ve sklonu 6 % (18 
m). Šířka zásobovací komunikace je navržena min. 9,4 m. 
 Ohraničení zpevněných ploch se navrhují vesměs z betonových obrub, které 
umožní i bezpečné svedení povrchové vody do uličních vpustí. Kraje chodníku budou 
lemovány betonovými obrubníky. 
 Plochy budou odvodněny do uličních vpustí, přes  odlučovač ropných látek 
napojeny přes retenční nádrž na stávající kanalizační systém. Dešťové vody budou 
po přečištění likvidovány vypouštěním do veřejné kanalizace. Vypouštění bude 
projednáno se správcem kanalizační sítě. 
 Na parkovišti bude vybudováno osvětlení umístěné na ocel. stožárech (intenzita 
osvětlení 7 lx na ploše). Kabely (Cu) ve vozovce budou umístěny v chráničkách. V 
celé trase kabelu bude umístěno  uzemnění. Osvětlení bude napojeno z rozvodné 
skříně a ovládáno soumrakovým spínačem. 

Ozelenění a venkovní úpravy 
 Po ukončení výstavby, plochy které neslouží jako parkoviště a chodníky budou 
ohumusovány a osázeny dle projektu sadových prav, který bude projednán 
s Městským úřadem ve Stochově, odborem životního prostředí a Městským úřadem 
v Kladně, odborem životního prostředí. .  

Zplodiny 
 Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím plynového kotle o výkonu 170 
kW– malého zdroje znečišťování ovzduší.  
 V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však  podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí.  

Hluk 
 V důsledku zamýšlené investice dojde mírně ke zvýšení hladiny hluku v daném 
území a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. 
 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  1/2007 
 Dokončení: 07/2007 
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H. ZÁVĚR 
 

Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice výstavby 
prodejny potravin z hlediska jeho možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.  
 
 Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany 
životního prostředí.  
 
 Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném 
oznámení doporučuje záměr  
 

 
Obchodní centrum ve městě Stachov 

 
 

realizovat 
 

 
 za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek 
orgánů státní správy a samosprávy. 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ  
 

Zpracovatel oznámení: 
 
Ing. Iva Loukotková EKOLINE 
Ondříčkova 1960/2 
400 11 Ústí nad Labem 
osvědčení o autorizaci č. 17676/3041/OIP/03 
 
 
telefon: 603 942 121, 475 622 613 
mail: iva@ekoline.org 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:______________________________________ 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26.8. 2006 
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I. PŘÍLOHA 

 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací 
 
 Vyjádření z hlediska NATURA 
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2001. 
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