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Ú V O D 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Distribuční centrum Jirny“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb.   

Investor - firma TC Develop, a.s. je investiční částí skupiny Triga 
Color. 

Provozovatelem – nájemcem areálu – bude firma TRIGA COLOR, a.s. 
Společnost TRIGA COLOR, a.s., byla původně založena v roce 1993 

jako TRIGA, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti byla od počátku 
distribuce nátěrových hmot a příslušenství. Počátky firmy jsou spojeny s 
regionem Brněnska, a to konkrétně s Tišnovem, kde byl otevřen první 
velkoobchodní sklad. V roce 1996 se firma přestěhovala do Brna, s cílem 
zvýšení skladové kapacity a rozšíření obchodních aktivit na území celé 
Moravy. Na základě dalšího úspěšného rozvoje se majitelé firmy rozhodli pro 
stavbu vlastního areálu a v roce 1999 bylo vybudováno administrativní a 
logistické středisko v Brně Řečkovicích.   

Podzim roku 2000 byl pro firmu významný z hlediska vstupu 
zahraničního finančního partnera a následně proběhla transformace 
společnosti na TRIGA COLOR, a.s. V roce 2001 koupila TRIGA COLOR, 
a.s., podíl ve společnosti TRIGA TRADE, s.r.o., která se tak stala 100% 
dceřinou společností a posiluje postavení společnosti na trhu. Vstupem 
zahraničního partnera byl zahájen projekt stabilizace a následného růstu 
společnosti. V rámci tohoto projektu firma zprovoznila kromě centrály a 
distribučního střediska v Brně další distribuční centra v Hradci Králové, 
Ostravě, Plzni, Teplicích, Praze a Českých Budějovicích a vybudovala si tak 
silnou obchodní pozici v rámci celé České republiky. Hlavním ze 
strategických postupů, kterými firma dosahuje růstu podílu na trhu, je 
pronikání do nových regionů a subregionů, kde se firma zaměřuje na 
zákazníka a budování značky.   

TRIGA COLOR, a.s. je také provozovatelem řetězce maloobchodních 
prodejen Dům Barev s více jak 85ti obchody v rámci celé ČR 

Od počátku roku 2005 je TRIGA COLOR, a.s. členem skupiny 
SigmaKalon, jedné z vůdčích skupin na trhu dekorativních nátěrových hmot. 
Aktivity SigmaKalon jsou ve 40 zemích celého světa, zaměstnává kolem 
10.000 zaměstnanců a v Evropě je druhý největší dodavatel dekorativních 
nátěrových hmot. Obrat SigmaKalon za rok 2004 byl přibližně 1,7 miliardy 
Euro. 

V současné době patří firma TRIGA COLOR, a.s., mezi největší 
distributory nátěrových hmot v tuzemsku.   

Cílem firmy TRIGA COLOR, a.s., je pozice dominantního distributora 
nátěrových hmot a příslušenství pro speciální obchody, profesionály, malé a 
střední podniky v rámci celé České republiky. Svým klientům bude i nadále 
nabízet vysokou kvalitu služeb, atraktivní ceny, široký sortiment výrobků a 
bezkonkurenční služby V současné době firma připravuje v rámci 
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internetového obchodu spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci barev v oblasti 
sortimentu a dostatečných zásob ve skladech pomocí elektronického 
objednávkového systému. Propojení internetového obchodu s vybranými 
zákazníky se zaměřuje na zlepšení služeb pro konečného spotřebitele.  

Do této firemní strategie plně zapadá i výstavba nového distribučního 
centra v Jirnech u Prahy, ve Středočeském kraji. 

Záměr investora se tedy opírá o jeho zkušenosti s výstavbou a 
provozováním obdobných areálů a distribučních center 

Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu 
s halou pro skladování, distribuci a prodej dekorativních nátěrových hmot, 
malířských a natěračských potřeb a drogistického zboží, zásobující oblast 
středních, východních a severních Čech. Součástí stavby bude i 
administrativní část obsahující kancelářské prostory, sociální zázemí a šatny 
pro zaměstnance a vzorkovnu distribuovaného zboží. 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu Distribučního centra Jirny se 
nachází v severní části katastru obce Jirny, a to v prostoru území průmyslové 
výroby, v oblasti vymezené na jihu dálnicí D11 (E67) Praha – Poděbrady - 
Hradec Králové, na západě veřejnou komunikací druhé třídy č.II/101 Jirny – 
Mstětice - Brandýs nad Labem, na severu silnicí  č.II/611 Praha – Sadská – 
Poděbrady a na východě dálničním přivaděčem na dálnici D11 (exit Jirny). 

Navrhovaný pozemek pro výstavbu distribučního centra má velmi 
dobré dopravní napojení – bezprostředně navazuje na silnici č.II/101 a 
následně na dálnici D11 směrem na Prahu i Hradec Králové. 

V současné době není předmětný pozemek zastavěn a je z větší části 
využíván pro zemědělské účely. V severozápadním rohu pozemku je 
s předstihem vybudována trafostanice jako součást vybavení průmyslové 
zóny. 

Rozloha pozemku pro navrhovanou výstavbu distribučního centra je 6 
876 m2, zastavěná plocha stavebními objekty činí celkem 4 196 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 1 597 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 1 083 m2.  

Na sever od pozemku se nachází obytná zástavba dvou rodinných 
domů v území OV – všeobecně obytné. Jižně od pozemku investora je místo 
pro další obdobný skladový areál, za nímž je dále na jih situována opět 
obytná zástavba 3 rodinných domů. S obcí Jirny je lokality spojena silnicí 
č.101, která přechází mostem přes dálnici vedoucí v těchto místech v zářezu. 
Obslužná doprava areálu nebude obcí Jirny vedena, veškerá doprava bude 
z areálu vyjíždět severním směrem mimo obec Jirny. 

Záměr investora zahrnuje výstavbu příjezdové areálové účelové 
komunikace včetně řešení výjezdu na veřejnou komunikaci (Brandýskou 
ulici), parkoviště osobních automobilů, vnitrozávodní komunikace a 
manipulační plochy umožňující vjezd a otočení kamionu a jeho zacouvání 
k rampě skladové haly, dále vlastní skladový a administrativní objekt a plochy 
zeleně, na nichž budou realizovány sadové úpravy. 
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Na vlastním pozemku je dostatečný prostor pro pohyb kamionů a 
nákladních vozů. Dopravní napojení na státní silnici je navrženo prostorným, 
dvoupruhým vjezdem s dostatečnými napojovacími rádiusy, zajišťující plynulý 
vjezd  a výjezd s dostatečnými výhledy. 

Z uvedeného je zřejmé, že charakter činnosti distribučního centra Jirny 
má s výjimkou materiálních vstupů minimální nároky na ostatní vstupy, tak i 
na charakter a míru výstupů do jednotlivých složek životního prostředí. 
Obecně lze činnosti prováděné v posuzovaném areálu označit za nerušivé 
s minimálními výstupy do prostředí. Vlivy popsaných činností jsou tak spojeny 
prakticky především s dopravní obslužností (nárůst frekvence dopravního 
proudu na komunikacích používaných pro dopravní obsluhu). 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Distribuční centrum Jirny“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno 
podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu firmy Amesbury zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

Záměr je rovněž možno zařadit do bodu 10.4 Skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro 
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

V daném případě zastavěná plocha činí 4 196 m2 a počet 
parkovacích míst  je  24, z toho 1 parkovací místo pro osobní automobily 
občanů se sníženou pohyblivostí. 

Některé z nátěrových hmot, které budou v distribučním centru 
skladovány mají nebezpečné vlastnosti ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách. Jejich skladované množství přesáhne výrazně 1 t. 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

 
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona 

č.100/2001 Sb. 

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

 Čtenář najde v části  B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a 
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových 
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komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny 
známé vstupy a výstupy z této stavby. 

 V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je 
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, 
krajiny a ekosystémů. Výsledky provedených průzkumů a rešerší jsou shrnuty 
v části C.II. 

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a 
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. 
 V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace 
areálu distribučního centra s vyznačením objektů ve vlastním areálu i situace 
širších vztahů a rovněž je zde přiložena fotografická dokumentace lokality pro 
navrhovanou výstavbu a její okolí. 

 Samostatnou přílohu tvoří rovněž rozptylová studie škodlivin 
produkovaných jednotlivými zdroji v areálu a rovněž hluková studie, 
zahrnující i vliv dopravy související s provozem závodu.  

 
 

LI-VI Praha spol. s r.o. 8



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Obchodní firma – investor: 
 TC Develop, a.s. 
 Žďárského 196 
 674 01  Třebíč 
 
A.2  IČ:  

IČO: 27701476 
DIČ: CZ27701476 

 
A.3 Sídlo - kancelář: 
 TC Develop, a.s. 
 Žďárského 196 

Zástupce investora:  
Mgr. Lubomír Janšta 
telefon: 532 193 111 

 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
oznamovatele a zpracovatele projektové dokumentace: 
21st Century Investment, s. r.o. 
U Hellady 4, 140 90  Praha 4 
Petr Svoboda 
Telefon: 222 104 207 
 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 9



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

„Distribuční centrum Jirny“  
 
B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Záměr společnosti TC Develop, a.s., popisovaný v tomto oznámení, 
představuje výstavbu nového komerčního areálu v území průmyslové 
výroby obce Jirny ve Středočeském kraji. Tato lokalita se nachází 
v severní části obce Jirny za dálnicí D11 Praha – Hradec Králové..  

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru obce Jirny je 
předmětné území stabilizováno jako plocha průmyslové výroby VP. 
Pozemek pro navrhovanou stavbu Distribučního centra firmy TRIGA COLOR 
tvoří jen malou část uvedené průmyslové zóny a v budoucnu je 
předpokládána její postupná zástavba dalšími obdobnými areály.  

Popisovaný záměr je navržen do západní části této průmyslové zóny, 
a to v bezprostřední návaznosti na komunikaci č.101 Jirny – Mstětice – 
Brandýs nad Labem. 

Popisovaný záměr představuje výstavbu komerčního areálu o rozloze 
6 876 m2. Zahrnuje výstavbu příjezdové areálové účelové komunikace včetně 
řešení křižovatky s veřejnou komunikací č.II/101, skladovou halu 
s administrativní částí a sociálním zázemím, vzorkovnou distribuovaného 
zboží,  trafostanicí a technickým vybavením areálu, kotelnou, vnitroareálové 
komunikace, manipulační plochy a parkoviště OA, sadové úpravy pozemku a 
napojení na veškeré inženýrské sítě pro zásobování areálu vodou a 
energiemi a likvidaci splaškových a dešťových vod. 

Nový komerční areál vytvoří optimální prostředí pro skladové i 
administrativní pracovníky. Po realizaci výstavby, která je popisována v tomto 
oznámení, se předpokládá, že v komerčním areálu bude zaměstnáno celkem 
30 pracovníků, z toho bude 20 pracovníků zaměstnáno ve skladech a 
zbývající pracovníci budou v administrativě. 

Vzhledem ke skutečnosti, že investor nalezl v zóně pro průmyslovou 
výrobu v Jirnech pozemek odpovídající velikosti a určení a s dobrým 
dopravním napojením, je zvažována pouze jedna varianta, a to v obci Jirny 
v lokalitě průmyslové zóny situované mezi dálnicí D11 a silnicí č.II/611 Praha 
– Poděbrady. Dopravní napojení pozemku umožňuje bezproblémový výjezd 
na stávající silniční síť a následně obousměrný vjezd na dálnici D11 (exit 
Jirny).   

Výstavba nového komerčního areálu bude provedena na pozemcích, 
které jsou v katastru nemovitostí označeny jako orná půda (parcela č. 815/1) 
a jako zahrada (parcela č.813/1). Pozemky jsou uvedeny podle 
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geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.1234-201/2006,schváleného 
KÚ pro Středočeský  kraj - pracoviště Praha-východ, pod č. 3547/2006. 

 Výstavba na pozemcích označených jako orná půda a zahrada 
vyžaduje zábor zemědělské půdy, proto bude požádáno o její vynětí ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF). Skrývka ornice, která se nachází na 
pozemku, bude v rámci terénních prací provedena dle pokynů referátu 
životního prostředí. 

Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1. 
Jedná o tedy o výstavbu tzv. "na zelené louce", a to v území pro 

průmyslovou výrobu, která byla stanovena vyhláškou obce Jirny, která 
vymezuje závaznou část územního plánu Obce Jirny.  

Po skončení výstavby areálu nového závodu budou v rámci celkové 
úpravy areálu zřízeny zelené plochy a bude provedena výsadba vhodných 
druhů dřevin a keřů.   

 

 
B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 
Kraj:              Středočeský 
Obec:    Jirny 
Katastrální území:     Jirny, kód 660922 
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 
ZÁMĚRY 

Charakterem záměru „Distribuční centrum Jirny“ je výstavba 
nového komerčního a skladového areálu  firmy TRIGA COLOR, a.s. 
v katastru obce Jirny, v lokalitě, která je územním plánem obce 
definována jako území průmyslové výroby VP. Tato lokalita se nachází 
v prostoru na sever od dálnice D11. 

Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu 
s halou pro skladování, distribuci a prodej dekorativních nátěrových hmot, 
malířských a natěračských potřeb a drogistického zboží, zásobující oblast 
středních, východních a severních Čech. Součástí stavby bude i 
administrativní část obsahující kancelářské prostory, sociální zázemí a šatny 
pro zaměstnance a vzorkovnu distribuovaného zboží. 

Cílem výstavby nového distribučního střediska je umožnit další rozvoj 
firmy, která již provozuje distribuční střediska v Brně, v Hradci Králové, 
Ostravě, Plzni, Teplicích, Praze a Českých Budějovicích a vybudovala si tak 
silnou obchodní pozici v rámci celé České republiky. Hlavním ze 
strategických postupů, kterými firma dosahuje růstu podílu na trhu, je 
pronikání do nových regionů a subregionů, kde se firma zaměřuje na 
zákazníka a budování značky.   

Výstavba nového areálu distribučního centra firmy TRIGA COLOR 
v Jirnech povede k vytvoření podmínek pro výrazné zvýšení skladových 
prostor v blízkosti hlavního města s dobrým napojením na dálniční síť a 
s kompletně vybudovanou infrastrukturou. Bude zde současně vytvořena i 
vzorkovna, která umožní zákazníkům z okolí detailní seznámení s nabízeným 
sortimentem nátěrových hmot. Nové středisko umožní operativní přípravu 
jednotlivých zakázek a jejich rychlou distribuci podle požadavků odběratelů. 

Nezanedbatelným důvodem je také vytvoření optimálního pracovního 
prostředí pro zaměstnance firmy TRIGA COLOR. Záměr představuje 
vytvoření nových pracovních míst pro 30 pracovníků, při čemž lze očekávat, 
že zde naleznou pracovní příležitosti lidé z blízkého okolí. 

Cílem záměru je: 

• Výstavba nového moderně koncipovaného distribučního centra pro 
skladování a distribuci dekorativních nátěrových hmot v originálních 
obalech se skladovou a administrativní částí a vzorkovnou. 

• Zvýšení kapacity skladových a prostor v lokalitě v blízkosti hlavního města 
Prahy. 

• Vybudování dostatečně dimenzovaných vnitrozávodních komunikací a 
parkovišť umožňujících bezproblémové zásobování surovinami a expedici 
nátěrových hmot a parkování osobních automobilů pracovníků areálu i 
zákazníků.  

• Vytvoření zelených ploch dotvářejících celkový vzhled areálu a 
přispívajících k začlenění průmyslové architektury do stávajícího životního 
prostředí.  
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Daný investiční záměr je pouze jednou z mnoha aktivit, které jsou 
v širším měřítku do dané oblasti směřovány.  

V minulých letech proběhla rozsáhlá výstavba skladových hal firem 
DHL a Globus v průmyslové zóně I. západně od silnice II/101, která je od této 
silnice oddělena terénním protihlukovým valem porostlým zelení. Výstavba 
v této lokalitě dále pokračuje.  

V průmyslové zóně VP, do níž je situován posuzovaný záměr firmy 
TRIGA COLOR, se v budoucnu uvažuje rovněž s výstavbou dalších 
obdobných areálů určených převážně pro skladování a distribuci zboží. Jižně 
od navrhovaného pozemku firmy TRIGA COLOR je rovněž předpokládána 
výstavba areálu pro skladování barev – oba areály by měly na sebe 
bezprostředně stavebně navazovat, jedná se však o dvě zcela samostatné 
firmy bez  jakýchkoliv vzájemných vazeb. 

Kumulace s žádnými jinými stavbami se tedy nepředpokládá. 
 

 
B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, 

VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A 
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 
ODMÍTNUTÍ 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu Distribučního centra Jirny má podle 
schváleného územního plánu obce Jirny charakter polyfunkční plochy - 
území pro průmyslovou výrobu - VP. Investiční záměr firmy TRIGA 
COLOR, a.s. odpovídá vymezení činností, pro které je dané území 
přednostně určeno. 

Investor se pro výstavbu nového distribučního centra rozhodl proto, že 
se stále zvyšují požadavky zákazníků na operativnost dodávek a možnost 
detailního seznámení se s celým dodávaným sortimentem zboží. Z tohoto 
důvodu se rozhodl pro výstavbu skladového areálu v blízkosti hlavního města 
Prahy, a to s dostatečnou skladovací kapacitou, vzorkovnou a potřebnou 
administrativou, s dobrým dopravním napojením na dálniční siť. 

Pro umístění záměru do průmyslové zóny v Jirnech hovoří 
jednoznačně funkční vymezení zóny pro průmyslovou výrobu a skladování a 
její poloha v bezprostřední návaznosti na dálnici D11. 

Pozemek pro zřízení distribučního centra je svojí velikostí, tvarem, 
sklonem a napojením na infrastrukturu zcela vyhovující. V současné době 
investor jedná o prodeji pozemků s jejich majitelem.   

Již v průběhu roku 2006 vstoupil investor v jednání s Obecním úřadem 
Jirny a získal kladné vyjádření zastupitelstva obce ke svému záměru. 
V současné době byly zahájeny práce na projektové dokumentaci 
k územnímu řízení. 

Záměr spočívá v novostavbě administrativního a skladového objektu 
s potřebnými manipulačními  plochami pro zajíždění a nakládání kamionů a 
nákladních automobilů i parkovišti pro osobní vozy zaměstnanců a 
návštěvníků areálu.  
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Před zahájením výstavby bude sejmuta z celého pozemku ornice, jejíž 
mocnost a celkové množství bude určeno v pedologickém průzkumu, který 
bude přiložen k žádosti o vyjmutí ze ZPF. Sejmutá ornice bude po skončení 
výstavby použita pro ozelenění areálu a pro tyto účely bude po dobu výstavby 
deponována na vhodném místě pozemku nebo v jeho okolí. Případné 
přebytky ornice budou použity podle rozhodnutí ŘŽP. 

Po sejmutí ornice budou následně provedeny terénní úpravy a zemní 
práce.  

Na připraveném pozemku bude vybudován moderní skladově 
administrativní objekt s požadovanými parametry. Tepelné ztráty nových hal 
budou vyhovovat platným předpisům. Administrativní i skladové části  nového 
objektu budou vytápěny z plynové kotelny, vybavené 2 kotli s nízkoemisními 
hořáky a s celkovým výkonem  400 kW. Skladové části hal budou vybaveny 
teplovzdušnými agregáty otápěnými teplou vodou z plynové kotelny pro 
temperaci v zimním období. Tím budou dodrženy požadované 
mikroklimatické podmínky nutné pro technologii i pracovní prostředí. 

Větrání hal bude přirozené, bude zde však instalováno havarijní 
větrání. 

Důvodů, proč byla investorem zvolena právě lokalita v průmyslové 
zóně obce Jirny, je několik. Hlavním z nich je skutečnost, že tato průmyslová 
zóna byla vytvořena především proto, aby byla dána investorům možnost 
využít pro výstavbu svých areálů pozemky odpovídající velikosti a tvaru 
s možností napojení na stávající inženýrské sítě a umožňující napojení na 
veřejnou komunikaci s výjezdem na dálnici D11. Navrhovaná lokalita 
odpovídá požadavkům investora jak svým umístěním v blízkosti hlavního 
města Prahy, tak i bezproblémovým výjezdem na dálniční siť. Investor si je 
vědom skutečnosti, že nákladní doprava do areálu musí být vedena mimo 
vlastní obec Jirny, aby nedocházelo k zatížení obytné zástavby emisemi a 
hlukem z nákladní dopravy. Umístění dané lokality tomuto požadavku plně 
vyhovuje – automobily budou z areálu vyjíždět severním směrem na silnici 
II/101 a následně odbočením doprava na silnici II/611 východním směrem na 
dálniční přivaděč na dálnici D11, který umožňuje nájezd na dálnici ve směru 
na Prahu i Hradec Králové. 

Tímto řešením dopravního napojení bude minimalizován negativní vliv 
dopravy na obytnou zástavbu obce Jirny – dotčeny budou pouze 2 rodinné 
domy situované severně od areálu firmy TRIGA COLOR. Vzhledem ke 
stávající dopravní zátěži silnice II/101 se nárůst vyvolané dopravy novým 
areálem projeví pouze minimálně, což je v tomto oznámení doloženo 
výpočtem akustické a rozptylové studie. 

Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví natolik 
vhodná, že nebylo uvažováno s jinými variantami. Variantně bylo pouze 
řešeno vlastní uspořádání vlastního komerčního areálu včetně komunikací a 
zpevněných ploch a stavební dispozice skladovací haly, při čemž optimální 
varianta v tomto oznámení popisovaná je výsledkem intenzivních jednání 
mezi investorem a projektanty z projektové a inženýrské kanceláře 21th 
Century Investment s.r.o. z Prahy. 
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Lokalita zóny pro průmyslovou výrobu VP se nachází na severním 
okraji obce Jirny v prostoru mezi dálnicí D11 a silnicí II. třídy č.611. Na 
západě je vymezena silnicí II. třídy č.101 a na východě dálničním přivaděčem 
na dálnici D11. Severně a jižně od navrhovaného pozemku pro výstavbu 
firmy TRIGA COLOR se nachází všeobecně obytného území – OV, zahrnující 
celkem 5 rodinných domů podél silnice č.101. Ostatní obytná zástavba je od 
pozemku stavby dostatečně vzdálena a nachází se až jižně od tělesa dálnice 
D11. 

Distribuční centrum Jirny bude napojeno na stávající rozvody vody, 
plynu, elektrické energie a veřejné kanalizace v obci Jirny.  

V rámci areálu závodu bude zřízeno dostatečně dimenzované 
parkoviště pro osobní automobily pracovníků a zákazníků i manipulační 
plochy pro kamiony a nákladní automobily. 

Sortiment skladovaného zboží bude zcela obdobný jako v jiných 
distribučních střediscích firmy TRIGA COLOR – jedná se o výhradně o tak 
zvané dekorativní nátěrové hmoty v malospotřebitelských baleních. 
S dekorativními barvami může běžně pracovat laik, veškeré informace a 
bezpečnostní upozornění je uvedeno vždy na obalu. V žádném případě zde 
nebudou skladovány nátěrové hmoty v kontejnerech nebo jiných 
velkoobjemových obalech, ze kterých by v případě havárie mohlo uniknout 
větší množství nátěrové hmoty. Všechny obaly navíc odpovídají požadavkům 
ADR pro přepravu a skladování. 

Při tomto provozu nebudou vznikat žádné škodlivé látky a nebezpečné 
odpady. Přesnější popis sortimentu skladovaného zboží je specifikován 
v kapitole B.II.3. 

Vzhledem k tomu, že obdobné areály již investor provozuje na několika 
místech v ČR je možno v tomto oznámení vycházet z konkrétních údajů o 
obdobném provozu a přesněji popsat očekávané vstupy i výstupy do 
životního prostředí.  

 

B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A 
TECHNOLOGICKÉHO  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení 
Architektonické a stavebně technické řešení výrobních a skladových 

stavebních objektů je úzce spjato s technologickým procesem, který v nich 
probíhá, a plně respektuje provozní požadavky výrobního toku a manipulace 
s materiálem a skladovaným zbožím. V daném případě se jedná o skladování 
zboží v maloobchodních baleních v paletových regálech.  

Údaje o stavebním řešení byly převzaty z připravované projektové 
dokumentace. 

Distribuční centrum bude napojeno areálovou účelovou komunikací na 
stávající veřejnou komunikaci II/101 Jirny – Brandýs nad Labem.  

Areál tvoří halový objekt složený ze tří spojených křídel ve tvaru U, 
který je svou otevřenou částí obrácen k západu – tj. k hlavní komunikaci. Do 
objektu jsou integrovány potřebné skladové a obchodní funkce. 
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Přední část - západní průčelí - je vstupním průčelím areálu vlevo s 
parkovištěm pro zaměstnance a zákazníky přicházejícími za obchodním 
jednáním (vozidla do 3,5 t ). V levém křídle je umístěná administrativní část 
ve dvou podlažích.  

Obě křídla pak vymezují vnitřní dvůr pro manipulaci nákladních vozů a 
kamionů. V průčelí příčného křídla jsou situovaná skladová vrata pro příjem a 
výdej zboží. 

 Podél levého křídla je rampa pro pohyb osob a materiálu v malém 
množství. 

Podél vnitřní strany jižního objektu bude situováno další parkoviště 
osobních automobilů se 13 parkovacími místy. 

Stavba je navržena jako ocelová průmyslová hala, jejíž obvodový plášť 
je tvořen  kombinací omítaného zdiva a průmyslových fasádních panelů.  

Halové části jsou navrženy jako jednomodulové bez vnitřních podpěr, 
modulace činí 5 m při  rozpětí 15 m (osová vzdálenost) a výšce (světlosti) 
haly 6 m, kromě příčné haly, která je navržena jako dvoulodní prostor se 
středovou sloupovou podpěrou. Vnitřní příčky budou z prefabrikovaných 
panelů. Střecha bude rovná s mírným sklonem, opatřená světlíky a atikou. 

V provozních částech objektu bude použita průmyslová podlaha o 
nosnosti 2500 kg/m2.   

 
Dispoziční řešení  

Stavba je rozčleněna do následujících funkčních jednotek: Užitná 
plocha funkčních jednotek je následující: 

 

Funkční jednotka Užitná plocha 
příjem zboží + expedice cca  300 m2

sklad zásob cca 657 m2

distribuční sklad                                 cca 1500 m2

sklad hořlavých kapalin  cca   747 m2

sklad obalů                                    cca   300 m2

vzorkovna a administrativní část 
(1.+2.np)      

cca   562 m2 (2 x 281 m2) 

V pravém křídle bude umístěn sklad obalů a sklad hořlavin. Ve střední 
příčné části bude expedice a sklad zásob. V levém křídle pak v přední části 
vzorkovna v 1.NP a administrativa ve dvou podlažích a za ní distribuční 
sklad.  

Stavba je navržena tak, aby se veškerý provoz odehrával uvnitř areálu 
a byl jižním a severním křídlem odstíněn od okolní zástavby. Návrh se řídí 
vyhláškou č.137/98 Sb., vydanou ministerstvem pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
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Pro účely zjišťovacího řízení a v rámci územního řízení je stavba 
navržena a popsána ve svém konečném rozsahu. V dalším stupni projednání 
ve stavebním řízení a v rámci realizace bude rozdělena na dvě etapy. Ve 
druhé etapě bude realizován modul o šíři 16 m po celé délce severní části 
objektu. 

Podél příjezdové komunikace jsou vedeny hlavní přípojky a řady 
inženýrských sítí. 

Celý areál bude oplocen, vjezd bude v noční době uzavřen vraty. 
 

Zemní práce 
Limitujícím požadavkem pro výškové řešení založení hal a komunikací 

je způsob odvedení dešťových vod z území a jejich částečná likvidace 
vsakováním.  

Dalším faktorem, ovlivňujícím bilanci zemních prací, je mocnost vrstvy 
ornice. Před prováděním stavebních prací bude tato vrstva ornice skryta a 
uložena v nezastavěných částech areálu a je předpokládáno její použití pro 
ozelenění areálu v rámci sadových úprav 

Případná přebývající ornice bude nabídnuta obci pro úpravu ploch 
veřejné zeleně v souladu s požadavky referátu životního prostředí. 

Pozemek zvolený investorem pro výstavbu distribučního centr Jirny je 
rovinatý, dobře přístupný z komunikace. Příprava nebude vyžadovat 
významné terénní úpravy. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy ani 
keře, ani objekty nebo IS, které by bylo nutné odstranit, nebo přeložit. 
Pozemek je do doby výstavby využíván pro zemědělskou výrobu. 

 
Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 

K bezproblémového provozu nového závodu je potřeba zajistit 
odpovídající dopravní připojení na silniční síť. Přístupová komunikace musí 
umožnit zásobování areálu a rozvoz expedici skladovaného zboží  

Hlavní areálová účelová komunikace od vjezdu na pozemek k rampě 
je dimenzovaná pro těžkou nákladní dopravu. Umožňuje současně i otáčení 
kamionů, které po vjezdu do areálu zabočí doprava a následně zacouvají 
k nakládací rampě k příslušným vratům. 

Vnitroareálové komunikace pojížděné nákladními automobily budou 
mít živičný povrch 

Srážkové vody z manipulační plochy pro kamiony jsou odváděny přes 
čistící zařízení, které je tvořeno odkalovací jímkou, koalescenčním 
odlučovačem a sorpčním filtrem (zařízení zachycuje případné lehké oleje 
obsažené v zachycené srážkové vodě ze zpevněných ploch) do vsakovací 
retenční nádrže. 

 Parkoviště osobních aut bude zpevněno pomocí zatravňovacích 
panelů a přímo odvodněno vsakováním. 
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Pro vlastní vykládání a nakládání nákladních vozidel a kamionů TIR 
jsou navrženy manipulační plochy pro kolmé najetí k zásobovacím vratům, 
vybaveným těsnícími límci a vyrovnávacími můstky. 

Ostatní nezastavěné a nezpevněné plochy navrženy jako zeleň 
s úpravou pomocí zatravnění a osázení nízkou a vzrostlou zelení. 

Areálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém areálu 
(20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního 
vodorovného značení a stanoveným provozním řádem s přihlédnutím i na 
samostatnou vnitroareálovou dopravu vysokozdvižnými vozíky (ty však budou 
jezdit výhradně v prostoru hal a nakládací rampy – zboží nebude skladováno 
na venkovních plochách). 

Provoz areálu bude maximálně dvousměnný, výhradně v denní době. 
V noční době bude areál uzavřen a bez provozu. 
 
Dopravní značení  

Dopravní značení na areálových komunikacích bude podrobně řešeno 
v dalším stupni projektové dokumentace. Svislým značením bude označena 
přednost v jízdě a parkovací plochy. 
 

Ozelenění areálu a sadové úpravy vegetačních ploch 
 
Plochy zeleně jsou významným architektonickým a estetickým prvkem 

každé stavby a u komerčních areálů s velkými objekty skladových a 
výrobních hal přispívají zelené plochy s keři a stromy, případně i vodními 
plochami k významnému estetickému ztvárnění jinak poměrně strohých 
komerčních areálů. Plochy zeleně se vzrostlými stromy rovněž vytvářejí 
izolační pásy, které v kombinaci s terénními valy mohou vytvářet účinné 
protihlukové bariery mezi komerční a obytnou zástavbou a jsou i významným 
estetickým prvkem. 

Nejvýznamnější sadové úpravy, spojené s výsadbou stromů a keřů, 
budou provedeny v západní části areálu podél Brandýské ulice. Další zelený 
pás bude vytvořen podél severní hranice, kde vytvoří izolační zeleň oddělující 
pozemek distribučního centra od sousední obytné zástavby. 

Rozsah zelených ploch je dán velikostí pozemku a stavebních objektů 
a komunikací.  Celková plocha zeleně v areálu dosáhne 1 083 m2, tj. 15,8 % 
celkové plochy pozemku. 

 

 
Sortiment dřevin 

Sortiment dřevin bude navržen s ohledem na vitalitu a tolerantnost vůči 
stanovištním podmínkám. Skladba dřevin bude konzultována s příslušným 
referátem životního prostředí. Předpokládá se skladba z dlouhověkých a 
středněvěkých druhů ze sortimentu doporučených dřevin podle Mapy 
potencionální přirozené vegetace ČR, relativně rychle rostoucích a relativně 
odolných proti exhalacím a nepříliš náročných na stanovištní půdní podmínky 
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Udržování po výsadbě 

Pravidelná údržba musí navazovat ihned po realizaci sadových úprav - 
především zálivka a přihnojování vysázených stromů.  

Trávník bude udržován pravidelným sekáním.   
V rámci údržby budou trávníkové plochy odplevelovány, zavlažovány, 

přihnojovány, vyhrabávány a podle potřeby váleny.  
Podrobný projekt sadových úprav bude součástí projektové 

dokumentace.  

Popis ozelenění areálu a řešení sadových úprav je uveden rovněž 
v kapitole D.I.7 tohoto oznámení, v níž jsou hodnoceny vlivy na flóru. 

 
Kapacitní údaje – zastavěná plocha, komunikace a zeleň 

 
Plochy nových objektů po realizaci výstavby areálu, který je 

předmětem tohoto oznámení: 

Objekt Plocha (m2) % z celkové 
plochy 

pozemku 
Stavební objekty  4 196 61,0 
Vnitrozávodní komunikace a zpevněné 
plochy  1 597 23,2 
Plochy zeleně 1 083 15,8 
Celková plocha pozemku areálu 
Distribučního centra Jirny 6 876 100,0 

 
Celková rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu 

Distribučního centra Jirny firmy TRIGA COLOR je 6 876 m2, zastavěná 
plocha skladovými a dalšími objekty činí celkem 4 196 m2. Plocha 
vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch a 
chodníků je 1 597 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 1 083 m2.  
 

Průkaz splnění limitů dle požadavků ÚP: 
Navrhovaná zástavba splňuje zásady prostorového uspořádání území 

dle platného územního plánu. Koeficient zastavěnosti není pro tyto plochy 
stanoven. 
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Ochranná pásma 
Část pozemků navrhovaného nového komerčního areálu PWBC firmy 

Amesbury se  nachází v ochranném pásmu silnice II.třídy č.101 v šířce 15 
m od osy vozovky 

Zájmové území se nachází, stejně jako celé území obce Jirny, ve II. 
vnějším ochranném pásmu vodního zdroje – prameniště Horoušany – 
Jirny. Tento vodní zdroj není v současnosti využíván jako zdroj pitné vody. 

Jiná ochranná pásma na pozemek nezasahují. 
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Staveniště se nachází na volné ploše v zóně pro průmyslovou výrobu 

VP v těsném sousedství s územím všeobecně obytným – OV (na severu). 
Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 

jejich zemědělské využívání. Veškeré zařízení staveniště, stejně tak 
skládkové plochy pro stavební materiál, bude budováno na pozemku 
investora. 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

• Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem 
č.458/2000Sb.  

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence  1 m  

u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 
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u elektrických stanic:  

u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v 
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc 
obvodového zdiva elektrické stanice. 

• Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 
458/2000 Sb.  

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, 
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od 
půdorysu, 
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od 
půdorysu 
u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu. 

• Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 
Sb. 

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno 
zákonem č.274/2001 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5m, 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

• Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle 
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. 
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 
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15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo 
III. třídy a místní komunikace II. třídy 

• Železniční ochranná pásma jsou stanovena následujícím způsobem: 

celostátní dráha:  60 m do osy krajní koleje 
vlečky: 30 m od krajní osy koleje 
VRT (vysokorychlostní tratě): 100 m od krajní osy koleje 

V souvislosti s výstavbou areálu Distribučního centra Jirny vzniknou 
nová ochranná pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody a  
kanalizace. 

 

b) Technické řešení 
Vytápění objektů, vzduchotechnika, chlazení 

Systém vytápění a větrání hal bude podrobněji řešen v projektové 
dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. 

Celý objekt bude vytápěn plynovou kotelnou, která bude sloužit jak pro 
vytápění administrativní části (teplovodní radiátory), tak i pro temperování 
skladových prostor na teploty požadované charakterem skladovaného zboží. 
Skladové prostory budou temperovány tak, aby teplota v těchto prostorech 
neklesla pod + 3 º C. Pro temperaci budou sloužit teplovzdušné jednotky 
otápěné teplou vodou přiváděnou z kotelny. 

Instalace chlazení administrativní ani skladové části se nepředpokládá. 
Administrativní prostory budou větrány přirozeně – okny. Umělé větrání bude 
instalováno pouze v sociálních zařízeních, kde není umožněno větrání 
přirozené. 

Množství tepla potřebné pro vytápění objektů distribučního centra 
vyplývá z následující tabulky. 

 

 Skladové 
prostory 

Administrativní 
část 

Plocha objektu (m2) 3 801 562 
Měrná spotřeba (W/m2) 90 120 
Potřeba tepla pro vytápění (kW) 342 56 
Celkem (kW) 398 

Pro vytápění kancelářské části a temperaci skladové části objektů 
distribučního centra je navržena plynová kotelna, umístěná v administrativní 
části. Navrženy jsou 2 kotle o celkovém výkonu 2 x 200 kW, tedy 400 kW. 
Spotřeba plynu při maximálním provozu bude 46 m3/hod. 

Plynová kotelna se dvěma kotli o celkovém výkonu 400 kW bude  
středním zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona č.86/2002 Sb.  
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Odsávání sociálního zařízení kancelářských prostor 
Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové, které budou 

zajišťovat diagonální ventilátory napojené na vertikální kruhový rozvod 
z ocelového pozinkovaného plechu. Vlastní odvod vzduchu bude 
v jednotlivých místnostech proveden pomocí kruhových talířových ventilů, 
napojených k horizontálním trasám potrubí přes ohebné hadice. 
Znehodnocený vzduch bude odváděn do externího prostředí nad střechu 
objektu. 

Odsávání čajových kuchyní 
Tyto místnosti budou odsávány pomocí malých radiálních ventilátorů 

umístěných v podhledu nebo pomocí kuchyňských digestoří. Znehodnocený 
vzduch bude odváděn pomocí vertikálního potrubí do externího prostoru nad 
střechu objektu. 

 
Temperace a větrání skladových prostor 

Prostor skladových hal bude temperován pomocí teplovzdušných  
agregátů s teplovodním ohřevem tak, aby teplota v těchto prostorech neklesla 
pod + 3 º C. Agregáty umožňují větrání s ohřevem vzduchu přiváděného 
z venkovního prostoru, případně pouze ohřev cirkulačního vzduchu ve 
skladových prostorech. Teplá voda bude přiváděna z plynové kotelny 
izolovaným potrubním rozvodem. 

Větrání skladových hal i ostatních prostor bude přirozené – střešními 
světlíky. 

Ve skladu hořlavin bude instalováno havarijní větrání s předepsanou 
výměnou vzduchu dle požadavků požární ochrany. 

 
Zásobování elektrickou energií - silnoproud 

Elektrická energie bude do areálu distribučního centra Jirny přiváděna 
z trafostanice, která je umístěna v severozápadním rohu pozemku pro 
navrhovanou stavbu a byla již s předstihem vybudována jako vybavení 
v rámci přípravy průmyslové zóny. Na tuto trafostanici bude areál napojen. 

Trafostanice je řešena jako zděná se suchými transformátory. 
Instalovaný elektrický příkon pro celý areál bude 180 kW. 

 
Bezpečnost elektrických zařízení 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle ČSN 332000 čl.4-41 
samočinným odpojením od zdroje.  

V objektu bude provedeno potenciálové vyrovnání na hlavní přípojnici 
PAS v rozvodně NN. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí 
revize a vypracována revizní zpráva. 
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Umělé osvětlení bude provedeno podle ČSN 360450 a EN 12 464-1 

Sklady :  200 lx  
Kanceláře :  500 lx 
Schodiště, chodby :  200 lx 
Strojovny, rozvodny : 200 lx  
Venkovní prostory :  10-30 lx 

 
Hlavní napájecí kabely budou dimenzovány s ohledem na: 

• úbytek napětí 

• proudovou zatižitelnost 

• zkratovou odolnost 

• impedanci smyčky 

• požadovanou reservu 20% 
Pro základní rozvod po hale budou použity přípojnicové systémy – dle 

požadovaných odběrů a výkonu  - bude upřesněno v dalším stupni PD 
(proudová hodnota).  

 

Maximální současný příkon: 
Předpokládaná energetická bilance: 
Pro celý areál distribučního centra Jirny je uvažováno s příkonem  :   
Instalovaný příkon :  Pi = 180 kW  
Současný příkon :   Ps = 135 kW  

V návrhu se nepředpokládá zálohování dieselagregátem při výpadku 
sítě, proto se provoz centra při výpadku sítě ukončí. Bude svítit jen nouzové 
osvětlení na hlavních komunikacích, které umožní odchod zaměstnanců 
z pracoviště nejbližšími nouzovými východy.  

Výpočetní technika v servrovně bude zálohována náhradním zdrojem 
UPS, který bude součástí dodávky výpočetní techniky. 
 

Osvětlení 
Osvětlení ve skladové hale bude zářivkovými svítidly 2x58W, které 

budou součástí lištového rozvodu. Ve středu uliček mezi regály bude lištový 
systém se svítidly (hlubokozářiči), v místě skladování na paletách  bude 
lištový systém se svítidly (širokozářiči).  

Ovládání bude tlačítky v ovládacích skříňkách, které budou umístěny u 
vstupů do jednotlivých prostorů skladu. Osvětlení bude spínáno ve 2 stupních 
(1/3, 2/3+3/3). Jako pochůzkové osvětlení bude možno využít režimu (1/3 z 
celkového osvětlení). 
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V administrativní části bude v kancelářích zářivkové osvětlení svítidly 
umístěnými v podhledu 60 x 60cm. Na sociálním zařízení budou zářivková 
svítidla Downlights. V prostorách, kde jsou pracoviště s obrazovkami 
(výpočetní technika) budou svítidla se zrcadlovou rastrovou mřížkou, pro 
vedlejší prostory s bílým rastrem. 

Všechna svítidla ve skladové hale a v administrativní části budou 
s elektronickými předřadníky. 

Venkovní osvětlení bude ovládáno fotobuňkou doplněnou týdenním 
časovým spínačem pro možnost odpínání části osvětlení v nočních hodinách. 
Napojení venkovního osvětlení a reklamy bude z rozvaděče RH. 

 
Nouzové osvětlení 

Doba zálohování nouzového osvětlení je 1 hod. 
Po vypnutí sítě při požárním zásahu budou svítidla nouzového 

osvětlení svítit na baterie. 

 
Požární řešení 

Po vypnutí sítě velitelem hasičů při požárním zásahu (STOP tlačítkem) 
bude celý objekt bez napětí, mimo baterií ve svítidlech a baterií v náhradních 
zdrojích UPS pro výpočetní techniku. 

STOP tlačítko bude obsahovat 2 pakety z nichž jednou se vypíná 
hlavní jistič sítě a druhou se vypíná náhradní zdroj UPS. 

Podle požární zprávy nejsou v objektu zařízení, které je nutno napájet 
ze 2 na sobě nezávislých zdrojů. Nouzové osvětlení je navrhováno jen 
z bezpečnostních důvodů pro bezpečné opuštění pracoviště. 
 

Hromosvod 
Na objektu bude proveden hromosvod podle ČSN 34 13 90 „Předpisy 

pro ochranu před úderem blesku“. Jímací zařízení bude soustava tvořená 
vodičem FeZn D=8mm, doplněná jímacími tyčemi. Jímací zařízení bude 
uzemněno svody přes zkušební svorky na společné uzemnění. 

Jako náhodné svody budou použity kovové sloupy nosné konstrukce, 
eventuálně železobetonové. sloupy s připravenými ocelovými destičkami dole 
a nahoře. 

 
Venkovní osvětlení 

Venkovní prostory areálu  v okolí hal,  manipulační prostory u můstků a 
vrat, přilehlé parkoviště pro osobní a nákladní auta budou osvětleny 
venkovním osvětlením – světla budou umístěna na jednotlivých halách. 

Osvětlení příjezdové komunikace bude zajištěno výbojkami 150 W na 
výložníku na ocelovém stožáru 10 m (12 m). Parkoviště a manipulační plochy 
budou osvětleny výbojkami 100 W na raménku na fasádách skladových hal. 
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Napojení bude z rozvaděče RH v rozvodně a spínání bude fotobuňkou 
doplněnou týdenním časovým spínačem. Časový spínač umožní odpojení 
části osvětlení v nočních hodinách a provoz tlumeného venkovního osvětlení. 
 
Slaboproud 

Zahrnuje slaboproudé rozvody ve skladovém areálu, venkovní 
areálové rozvody slp, vnější připojení telefonu na síť Českého Telecomu a 
přeložky slaboproudých kabelů Českého Telecomu a Českých drah. 

V areálu bude řešen rozvod: 

• telefonu, příp. datové sítě 

• elektrické požární signalizace 

• elektronické zabezpečovací signalizace 

V areálu je dále možno instalovat přístupový systém, který bude 
upřesněn dle požadavků investora v projektové dokumentaci 

 
Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace bude řešena spolehlivým 
adresovatelným systémem schváleným pro použití v ČR. 

 
Vnitroareálová (závodová) doprava je navržena převážně pomocí 

elektrických ručně vedených vysokozdvižných vozíků.  
Nakládka a vykládka zboží na paletách bude prováděna přes rampu 

s vyrovnávacími můstky – celkem 6 vratových otvorů, k nimž budou 
přistaveny kamiony přivážející zboží a nákladní auta pro expedici 
odběratelům. 

Na vlastním pozemku je dostatečný prostor pro pohyb kamionů a 
nákladních vozů. Dopravní napojení na státní silnici je navrženo prostorným, 
dvoupruhým vjezdem s dostatečnými napojovacími rádiusy, zajišťující plynulý 
vjezd  a výjezd s dostatečnými výhledy. 

Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily v areálu je 24 
parkovacích míst. 

Odvodnění areálových komunikací a zpevněných ploch bude řešeno 
pomocí uličních, případně horských vpustí, které budou zapojeny do dešťové 
kanalizace přes odlučovače ropných látek.  

Dopravní značení na areálových komunikacích bude podrobně 
řešeno v  projektové dokumentaci. Svislým značením bude označena 
přednost v jízdě a parkovací plochy. 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 26



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

c) Technologické řešení 
Distribuční centrum Jirny firmy TRIGA COLOR, a.s., bude tvořeno 

skladovacími halami a administrativní částí se vzorkovnou prodávaného 
zboží. 

Zboží bude skladováno na paletových regálech, částečně i na podlaze 
skladů.. Mezi dvěma řadami regálů bude obslužná ulička pro vysokozdvižný 
elektrický vozík s minimální šířkou 2,9 m.  

Zboží bude do areálu dopravováno kamiony a distribuováno 
nákladními automobily.  

Veškeré skladované zboží bude v maloobchodních originálních 
obalech. Je vyloučena jakákoliv manipulace se skladovanými materiály 
s výjimkou jejich kompletace pro expedici. 

Předpokládá se dvousměnný provoz distribučního centra. 
Zázemí zaměstnanců a provozní kanceláře budou umístěny 

v dvoupodlažní části severního skladového objektu v blízkosti parkoviště 
osobních automobilů zaměstnanců. . 

Zásobování budov bude prováděno nákladními automobily a kamiony, 
rozvoz zboží bude prováděn lehkými nákladními automobily. Četnost pohybu 
automobilů je uvedena v části dopravní řešení B.II.4.  

 
Závěrem této kapitoly lze shrnout: 
Provozovaná technologie spočívající v běžné manipulaci se zbožím 

v uzavřených obalech není zdrojem škodlivin emitovaných do životního 
prostředí. 

Emise škodlivin vznikají pouze ze spalování zemního plynu 
v plynové kotelně a rovněž z dopravy související s provozem 
distribučního centra. 

Vlastní technologie není zdrojem hluku pronikajícího do 
venkovního prostoru. Akusticky se v exteriéru budou projevovat 
především dopravní prostředky uvnitř areálu a na příjezdových 
komunikacích. Doprava do areálu je vedena převážně mimo obytnou 
zástavbu (s výjimkou 2 rodinných domů severně od areálu). 

Plynová spalovací zařízení – kotle – budou vybaveny nízkoemisními 
hořáky. 

Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající 
dopravou v daném území minimální a dopravní řešení nového závodu a 
zejména dopravní trasy pro příjezd vozidel do areálu budou vedeny tak, aby 
byl negativní vliv na obytnou zástavbu minimalizován. 

Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení (v 
příloze), vliv emisí z provozu komerčního areálu se v jeho okolí projeví pouze 
nepatrnými příspěvky ke stávajícímu znečištění ovzduší, které je způsobeno 
především intenzívní automobilovou dopravou po okolních komunikacích. 
(prakticky převážně po silnicích č. II/101, II/611 a dálnici D11). Vypočtené 
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imisní koncentrace jednotlivých škodlivin leží hluboko pod platnými imisními 
limity.  

Výsledky rozptylové studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.2. 
Z hlediska hluku lze konstatovat, obdobně jako u emisí a automobilové 

dopravy, že umístění areálu do průmyslové zóny je optimální z hlediska 
omezení negativního působení hluku z areálu na okolní obytnou zástavbu. 
Stávající obytná zástavba nebude hlukem z areálu ovlivněna prakticky vůbec 
– stavební řešení areálu uspořádáním objektů do tvaru „U“ zajišťuje 
dostatečné tlumení hluku z vnitrozávodní dopravy a manipulace. Směrem 
k obytné zástavbě nebudou situovány žádné zdroje hluku. 

Šíření hluku z technologie do venkovního prostředí bude účinně 
tlumeno obvodovým pláštěm nových objektů hal.  Budou s rezervou splněny 
denní hygienické limity. V noční době bude areál mimo provoz. 

Hluk manipulačních prostředků vnitrozávodní dopravy je omezen na 
vlastní areál a na jeho hranici již nepřesáhne hygienické limity stanovené 
nařízením vlády č.148/2006 Sb. pro obytnou zástavbu.  

Vliv dopravy do areálu distribučního centra Jirny včetně expedice a 
dopravy zaměstnanců je pojednán v kapitole B.II.4. Z hodnot zde uvedených 
vyplývá, že dovoz zboží i expedice budou prováděny kamiony a nákladními, 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o volně ložené sypké materiály, že 
průměrný počet nákladních automobilů přijíždějících do závodu nepřekročí po 
realizaci záměru nejvýše 7 kamionů a 12 nákladních a že tyto automobily 
nebudou prakticky projíždět obytným územím, bude vliv na obyvatelstvo 
minimalizován. 

Rovněž doprava zaměstnanců do závodu vlastními automobily 
nepředstavuje významnou zátěž pro okolní zástavbu. Pro parkování osobních 
automobilů je navrženo parkoviště v areálu s kapacitou celkem 24 
parkovacích míst, Počet osobních automobilů pracovníků komerčního 
areálu a návštěv přijíždějících do areálu nepřekročí podle předpokladu 
30 aut za den. V noční době bude areál uzavřen a mimo provoz. Část 
pracovníků bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky výhodnější 
veřejnou dopravu, případně jízdní kola. Areál se nachází v relativně krátké 
dochůzkové vzdálenosti od veřejné dopravy MHD – zastávka je situována 
v obci Jirny. 

 
Fond pracovní doby a směnnost 

Provoz nového distribučního centra Jirny bude dvousměnný.  Tabulka 
udává předpokládaný počet zaměstnanců v cílovém stavu po plném uvedení 
distribučního centra do provozu. 
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Počet zaměstnanců 
Stavební objekt 

Sklady a expedice Administrativa 
Distribuční centrum 20 10 

Celkem 20 10 
Celkem 30 

 

d) Související stavby 

Stavba nového distribučního centra Jirny firmy TRIGA COLOR, a.s. 
v zóně pro průmyslovou výrobu obce Jirny nepředpokládá žádné 
bezprostředně související stavby s výjimkou napojení vjezdu do nového 
areálu na silnici II/101 a výstavbu přípojek vody, plynu a kanalizace. 

Před zahájením vlastní výstavby bude sejmuta z celého pozemku 
ornice a budou provedeny zemní práce. Následně bude provedena výstavba 
vlastních objektů závodu, přípojek médií a výstavba vnitrozávodních 
komunikací a zelených ploch. V závěrečné fázi výstavby budou provedeny 
úpravy zelených ploch, na něž bude navezena ornice deponovaná po sejmutí 
na určeném místě na vlastním pozemku investora nebo v jeho blízkém okolí. 

Výstavbou nového areálu nebudou omezeny žádné stávající provozy v 
jeho okolí. V současné době se v okolí dotčeného pozemku nenacházejí 
žádné další provozy, v budoucnu je však předpokládána postupná zástavba 
celé průmyslové zóny Jirny. 

 

Připojení na existující technické vybavení území 
Nový areál distribučního centra Jirny bude napojen prostřednictvím 

přípojek na vodovod, plynovod, tlakovou kanalizaci a elektrickou rozvodnou 
síť.  Způsob napojení je následující: 

• dopravní napojení - pozemek bude přímo napojen na státní silnici č. 
II/101 (Brandýskou ulici) a jejím prostřednictvím na silnici č.II/611 na 
následně dálničním přivaděčem na dálnici D11 

• elektrická energie - přímo na pozemcích stavby je umístěna TS, ze 
které bude stavba připojena  

• plyn – objekt bude plynovou přípojkou napojen na STL plynovod, který 
je umístěn při západní hranici pozemku v uličním prostoru. Majitelem je 
obec Jirny, provozovatelem je RWE. 

• voda – objekt bude samostatnou přípojkou napojen z uličního řadu, 
který je ve výstavbě. Majitelem je obec Jirny, provozovatelem je VaK 
Zápy. 
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• splašková kanalizace - objekt bude samostatnou přípojkou napojen 
do uličního řadu tlakové kanalizace, která je ve výstavbě. Majitelem je 
obec Jirny, provozovatelem je VaK Zápy. 

 

Přeložky inženýrských sítí 
Výstavba  nevyžaduje přeložky inženýrských sítí.  

 
Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území 

Areál nemá žádné vazby na stávající veřejné a občanské vybavení 
v předmětném území – jedná se o dosud nezastavěnou plochu využívanou 
k zemědělským účelům, bez stávající infrastruktury, s výjimkou trafostanice, 
která již byla vybudována s předstihem.  

Při jeho výstavbě a provozu bude respektována okolní zeleň i 
sousední pozemky. 

 Z hlediska dopravního spojení veřejnou dopravou je nejdůležitější 
blízkost stanic autobusů PID v Jirnech, umožňující spojení do Prahy i 
okolních obcí. Jízda autobusem PID na konečnou stanici metra trasy B Černý 
Most trvá cca 20 minut. 
 

Radonový průzkum 
 Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými 

smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného 
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů 
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na 
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou 
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s 
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které 
mohou iniciovat karcinomy plic.  

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří 
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních 
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. 

V místě kontaktu budova - podloží dochází ke skokové změně tlaku, 
která má na pronikání radonu do budovy významný vliv. Podstatně se také při 
šíření radonu do obytných prostor uplatňuje tzv. komínový efekt (díky menší 
hustotě stoupá teplý vzduch uvnitř domu vzhůru a uvolňuje pro chladný půdní 
vzduch s vyšší hustotou i koncentrací radonu). Z tohoto hlediska je třeba klást 
velký důraz na pečlivé provedení všech technologických prostupů pro přívody 
médií, které narušují celistvost základní spáry. 
 Podle mapy radonového rizika Českého geologického ústavu Praha.se 
posuzovaná lokalita nachází v oblasti se středním radonovým indexem.  To 
odpovídá i výsledkům průzkumů provedených na obdobných pozemcích 
v obci Jirny 
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Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených  v následující 
tabulce. Radonový průzkum pozemku již byl proveden. 

 

Objemová aktivita   222Rn (kBq/m3) Radonový index 
pozemku Propustnost 

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

prostředí vysoká
1. nízké riziko <  30 <  20 <  10 

2. střední riziko 30 - 100 20 - 70 10 – 30 

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

 Výsledky radonového průzkumu potvrdily, že předmětné parcely 
v katastrálním území Jirny mají střední radonový index, bude proto nutno 
provádět technická opatření zamezující průniku radonu do objektů, které 
budou na tomto pozemku stavěny. Izolace proti pronikání půdního radonu 
musí být provedeny u objektů s pobytem zaměstnanců po dobu delší než 1 
000 hodin za rok, tedy déle než cca 2,5 hodiny denně. 

 

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto 
termínech: 

 

Předpokládaná období realizace stavby :  
 

Etapa Termín 
Zahájení stavby  06/2007 

Dokončení realizace stavby  11/2007 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
 

Navrhovanou výstavbou nového distribučního centra Jirny je dotčen 
pouze tento územně samosprávní celek: 

 

Kraj:   Středočeský kraj 
Obec:   Jirny 
Katastrální území: Jirny, kód 660922 

 
Areál distribučního centra Jirny je situován v katastrálním území 

Jirny v území pro průmyslovou výrobu VP v severní části obce Jirny 
(severně od dálnice D11, jižně od silnice II/611 a východně od silnice 
II/101. 
 

Dotčenou obcí je obec Jirny 
 
 
 
B.I.9.  ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE 

PŘÍLOHY Č. 1  K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb. 
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               

„Distribuční centrum Jirny“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno 
podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu firmy Amesbury zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

V daném případě zastavěná plocha činí 4 196 m2 a počet 
parkovacích míst  je  24.  

Záměr je rovněž možno zařadit do bodu 10.4 Skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro 
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

Některé z nátěrových hmot, které budou v distribučním centru 
skladovány mají nebezpečné vlastnosti ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách. Jejich skladované množství přesáhne výrazně 1 t. 
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Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

 
 
B.I.10.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4 
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO 
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT  

 

Pro realizaci záměru Distribuční centrum Jirny firmy TRIGA 
COLOR a.s. proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. 
Žádost bude podána na Městský úřad Úvaly, Stavební úřad, Pražská 276, 
250 82 Úvaly 

Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu 
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení. 
Žádost bude podána na Městský úřad Úvaly, Stavební úřad, Pražská 276, 
250 82 Úvaly 

Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1.  PŮDA 

 Plocha uvažovaná pro výstavbu nového distribučního centra Jirny 
firmy TRIGA COLOR, a.s. je situována do lokality definované platným 
územním plánem obce Jirny jako polyfunkční plocha pro průmyslovou 
výrobu - VP.   

V současné době je tento pozemek, umístěný na severním okraji obce 
Jirny, na sever od dálnice D11, součástí zemědělského půdního fondu a je na 
něm orná půda a zahrada. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaný komerční areál  
distribučního centra Jirny nachází na následujících pozemcích v k.ú. Jirny, 
které jsou již v majetku investora: 

parcelní čísla 813/1 a 815/1 

Pozemky jsou uvedeny podle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků č.1234-201/2006, schváleném Krajským úřadem pro Středočeský 
kraj - pracoviště Praha-východ pod č. 3547/2006. 

 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 
813/1 4 023 zahrada ochrana – ZPF 

815/1 2 853 orná půda ochrana – ZPF 

Celková výměra pozemku je 6 876 m2

Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou součástí zemědělského 
půdního fondu, bude na nich proveden pedologický průzkum, který bude 
přiložen k žádosti o vynětí ze ZPF. 

Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 

Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby využita 
pro ozelenění areálu v souladu se schváleným projektem sadových úprav, 
který bude součástí projektové dokumentace. 

Pozemek je určen pro výstavbu komerčního areálu zahrnujícího vlastní 
skladové a administrativní objekty, vnitrozávodní komunikace a zpevněné 
plochy a plochy zeleně. 
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Plochy nových objektů po realizaci výstavby areálu, který je 
předmětem tohoto oznámení: 

Objekt Plocha (m2) % z celkové 
plochy 

pozemku 
Stavební objekty  4 196 61,0 
Vnitrozávodní komunikace a zpevněné 
plochy  1 597 23,2 
Plochy zeleně 1 083 15,8 
Celková plocha pozemku areálu 
Distribučního centra Jirny 6 876 100,0 

 
Chráněná území 
 Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného 
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné 
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
 Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném 
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním 
ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům 
zákona č.289/1995 Sb., o lesích. 

 Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo 
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod. 

V zájmovém území se nenachází žádné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) regionální úrovně, v širším okolí jsou však 
zastoupeny prvky lokální.  

 
Natura 2000 

Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ 
ani „Návrh ptačích oblastí“ se oblasti Jiren nedotýkají.  

Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydal k záměru 
výstavby Distribuční centrum Jirny dne 12.2.2007 Krajský úřad 
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. V tomto 
stanovisku je je uvedeno, že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu 
samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti stanovené  příslušnými vládními nařízeními. 
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Ochranná pásma 
V blízkém okolí staveniště (pozemku pro výstavbu nového areálu 

PWBC se vyskytuje pouze ochranné pásmo silnice I.třídy č.101, které 
zasahuje do části pozemku (15 m od osy komunikace). 

Ostatních ochranná pásma na pozemek pro navrhovanou výstavbu 
nezasahují. 

V souvislosti s výstavbou areálu distribučního centra Jirny vzniknou 
nová ochranná pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody a  
kanalizace.  

 
B.II.2. VODA 
Zdroj vody 

Areál distribučního centra Jirny bude napojen na obecní vodovod 
v obci Jirny.  

Areál bude samostatnou přípojkou napojen z uličního řadu, který je ve 
výstavbě. Majitelem je obec Jirny, provozovatelem je VaK Zápy. 

 

Bilance potřeby vody 
a) spotřeba vody pro sociální zařízení 
posuzovaný cílový stav – 30 zaměstnanců, z toho 10 v administrativě, 20 ve 
skladu: 
Průměrná denní spotřeba vody: 
Qd = 10 . 0,060 + 20 . 0,125 = 1,5 m3/den 
Maximální denní spotřeba vody: 
Qmax = 30 . 0,125 = 3,75 m3/den 
Maximální hodinová spotřeba vody: 
Qh = 3,75 . 2,1 / 16 = 0,5 m3/hod 
Průměrná roční spotřeba vody: 
Qr = 1,5 . 250 = 375 m3/rok 

Toto množství je možno bez problémů od dodavatele zajistit. 

 
b) spotřeba vody pro technologii 
 Výrobní technologie, s níž je pro haly uvažováno, představuje pouze 
skladování a expedici nátěrových hmot v uzavřených maloobchodních 
obalech. S vlastními nátěrovými hmotami nebude nikterak manipulováno, 
voda pro technologické účely nebude používána. 
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B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 
Spotřeba surovin a materiálů 

Distribuční centrum Jirny TRIGA COLOR a.s. bude, obdobně jako jiné 
obchodní areály této firmy, využíván jako distribuční a prodejní sklad 
dekorativních nátěrových hmot v malospotřebitelském balení a 
malířských a natěračských potřeb. Jedná se tedy o nátěrové hmoty a 
pomocné materiály určené pro běžné spotřebitele (laiky, nikoliv profesionály), 
u nichž jsou veškeré informace a bezpečnostní upozornění  uvedeny vždy na 
obalu každé barvy. Centrum bude sloužit pro zásobování oblasti středních, 
východních a severních Čech. 

Umístění stávajících poboček firmy je patrno z následující mapky 

 
V distribučním skladu v Jirnech se budou skladovat výhradně 

malospotřebitelská balení (nebudou zde v žádném případě kontejnery nebo 
jiné velkoobjemové obaly, ze kterých by v případě havárie mohlo uniknout 
větší množství nátěrové hmoty). Všechny obaly odpovídají přísným 
požadavkům pro transport  (ADR) a při běžné manipulaci s nimi je zcela 
vyloučen únik skladovaných látek do životního prostředí. Veškeré skladovací 
a manipulační prostory budou zabezpečeny tak, aby i v případě poškození 
obalu nedošlo k úniku nátěrových hmot a ředidel do půdy nebo vody a aby 
mohla být provedena bezpečná sanace podlahy haly způsobem, který je 
přesně stanoven v provozním řádu a bezpečnostních předpisech. Zkušenosti 
z ostatních provozoven firmy TRIGA COLOR dokládají, že k porušení obalů 
skladovaných látek prakticky nedochází.  

Skladované materiály lze rozdělit do skupin - přehled předpokládaného 
maximálního množství skladovaného materiálu podle jednotlivých druhů je 
v následující tabulce. 
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Druh materiálu Maximální 
skladované 
množství 

Maximální 
roční obrat 

drogistické z boží, sanační a čistící 
prostředky             

130 t  
 

650 t  
 

malířské a natěračské suroviny a přípravky 80 t 400 t 

malířské nátěrové hmoty 300 t 1 500 t 

disperzní a latexové nátěrové hmoty 100 t 500 t 

nátěrové hmoty II. Třídy hořlavosti 80 t 400 t 

nátěrové hmoty I. třídy hořlavosti 15 t 75 t 

tužidla , tmely, lepidla apod. 10 t 50 t 

malířské a natěračské nářadí a potřeby 50 t 250 t 

Celkem 765 t 3 825 t 

 
Pro každou z uvedených skupin skladovaných materiálů uvádíme 

typického reprezentanta. Rozdělení je provedeno v následující tabulce. 
 

Druh materiálu Typický reprezentant skupiny 
drogistické z boží, sanační a čistící 
prostředky             

savo, bochemit 

malířské a natěračské suroviny a 
přípravky 

kaolin, klín, sádra 

malířské nátěrové hmoty PX standard, Plus, Polar 

disperzní a latexové nátěrové hmoty Balakryl. Slortakryl, Latex UNI 

nátěrové hmoty II. Třídy hořlavosti Balakom, S 2000, S 6001 

nátěrové hmoty I. třídy hořlavosti C 1037, C 6000 

tužidla , tmely, lepidla apod. akrylátový tmel, dispersní lepidlo 

malířské a natěračské nářadí a potřeby štětce, válečky, krycí pásky 

 
Sortiment distribučního centra lze rozdělit dle typů jednotlivých 

materiálů následujícím způsobem: 
 
Základové barvy na kov: 

• syntetické 
• nitrocelulozové 
• vodouředitelné 
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• rychleschnoucí 
• epoxidové 
• na lehké kovy 
• Fest B 
• ostatní základové barvy na kov 

 
Základové barvy na dřevo 

• syntetické 
• vodouředitelné 

 
Vodouředitelné barvy 

• Balakryl matný 
• Balakryl lesklý 
• Sokrates colour 
• Sokrates email 
• Eternal 
• Eternal email 
• Akryl 
• Eterfix 
• ostatní vodouředitelné barvy 

 
Barvy na okna a dveře 

• vodouředitelné 
• syntetické 
• napouštědla na dřevo 
• ostatní barvy na okna a dveře 

 
Malířská barviva a tónovací barvy 

• malířská barviva prášková 
• práškové barvy do cementu 
• malířské lesky 
• Hetcolor 
• tekuté barvy tónovací 
• Primalex color 
• Remakol 
• ostatní malířská barviva a tónovací barvy 

 
Malířské vnitřní barvy 

• malířské kaolinové barvy 
• penetrace 
• malířské disperzní barvy 
• omyvatelné barvy 
• strukturované, plastické barvy 
• barvy na sádrokarton 
• práškové barvy 
• ostatní malířské vnitřní barvy 
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Fasádní barvy 
• Barlet 
• disperzní barvy 
• silikátové barvy 
• ostatní (vápenná kaše) 
• silikonové barvy 

 
Lazury a mořidla 

• lihová mořidla 
• vodová mořidla 
• Diama 
• Dixoly 
• Luxoly - colorlak 
• Luxory - balakom 
• prášková mořidla 
• Hydrovosky 
• Fládrovací barvy 

 
Silnovrstvé lazury 

• Consolan 
• Oversol 
• Xyladecor 
• lazura Sokrates 
• Telux 
• Luxolak - syntetika 
• Luxolak - voda 
• ostatní silnovrstvé lazury 

 
Latexy 

• Latex hobby 
• Latex univerzální 
• Latex vnitřní 
• Latex venkovní 
• ostatní latexy 

 
Sanační a napouštěcí prostředky 

• na zdivo 
• na dřevo 
• ostatní sanační a napouštěcí prostředky 

 
Malířské a natěračské náčiní 

• malířské štětce 
• malířské štětky 
• válečky 
• příslušenství k válečkům 
• špachtle, škrabky 
• krycí plachty, pásky 
• pistole na kartuše 
• ostatní malířské a natěračské náčiní 
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Brusné materiály 

• brusné papíry 
• brusná plátna 
• brusné kotouče 
• ostatní brusné materiály 

 
Bezzákladové antikorozní barvy 

• Antirezin 
• Hammerit 
• Hostagrund 
• Komaprim 
• Alkyton 
• ostatní bezzákladové, antikorozní barvy 

 
Syntetické emaily 

• S 2013 
• na konstrukce S2014 
• rychleschnoucí S 2029 
• vypalovací S 2053, S 2046 
• univerzální S 2071 
• matné venkovní 
• matné vnitřní 
• tixotropní 
• ostatní syntetické emaily 

 
Ostatní emaily 

• epoxidový email 
 
Nitrocelulozové emaily 

• nitrocelulozový email 
• nitrokombinační email 
• ostatní nitrocelulozové emaily 

 
Olejové emaily 

• unibal - olejový matný O 2025 
• email vnitřní O 2116, O 2113 
• email venkovní O 2117 
• ostatní olejové emaily 

 
Ředidla 

• ředidla nitrocelulózová 
• ředidla chlórkaučuková 
• ředidla lihová 
• ředidla syntetická 
• ředidla polyuretanová 
• speciální (Hammerit) 
• tužidla 

LI-VI Praha spol. s r.o. 41



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

• tvrdidla 
• ostatní ředidla 

 
Laky 

• nitrocelulozové 
• olejové + fermež 
• lihové 
• vodouředitelné 
• polyuretanové 
• polyuretanové vodouředitelné 
• syntetické 
• epoxidové (dvousložkové - jednosložkové) 
• ostatní laky 

 
Odstraňovače, odrezovače 

• odstraňovače 
• odrezovače 
• odmašťovače 
• ostatní odstraňovače, odrezovače 

 
Barvy izolační, ostatní 

• izolační hmoty 
• na beton vodouředitelné 
• na beton syntetické 
• chlorkaučukové 
• na bazén 
• na střechy 
• na opravu van 
• ostatní izolační barvy 

 
Barvy pro vysoké teploty 

• na radiátory 
• na vysoké teploty (krby, kamna) 
• ostatní (stříbřenka, zářenka) 

 
Potřeby pro automobilisty 

• spodky aut, dutiny 
• ostřikovače 
• rozmrazovače 
• přípravky na kontakty, konzervace, mazání 
• brzdové kapaliny 
• autokosmetika 
• chladicí kapaliny 

 
Spreje 

• Colorlak 
• Tradix 
• vodouředitelné (na hračky) 
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• Plastikote, Mr. spray 
• fluorescenční 
• metalíza 
• chromové 
• na kůži a koženku 
• stříkací kámen 
• laky fixační 

 
Speciální spreje 

• na disky 
• základní 
• základní brousitelný 
• Hammerite 
• na vysoké teploty 
• ostatní speciální spreje 

 
Malířské suroviny a přípravky 

• suroviny 
• omítkoviny 
• spárovací hmoty, vyrovnávací hmoty 
• klihy 
• barvy na ozdoby 
• ostatní malířské suroviny a přípravky 

 
Lepidla 
 
Tmely 

• sklenářské 
• karosářské 
• na dřevo 
• na omítky 
• SG 
• Soudal 
• Den Braven 
• ostatní tmely 

 
Veškerá manipulace s materiály bude prováděna uvnitř hal a zboží 

bude skladováno v originálních spotřebitelských obalech. Při manipulaci 
s ním a přípravě zakázek pro expedici bude v některých případech 
velkoobchodní balení na paletách rozbalováno a zboží bude baleno do 
menších expedičních balení, avšak stále v uzavřených spotřebitelských 
obalech. 

Pro každou skupinu materiálů byl vybrán typický představitel a pro něj 
jsou v kapitole D.III uvedeny základní charakteristiky vyplývající 
z bezpečnostního listu.  

 
Spotřeba energií 
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Způsob vytápění skladů a administrativní části byl již popsán v kapitole 
B.I.6. 

Vytápěcím médiem pro vytápění jak administrativní části i skladových 
prostor bude zemní plyn.  

V objektu distribučního centra v části pro administrativu bude zřízena 
samostatná místnost pro plynovou kotelnu. Z té bude připravována teplá 
voda pro radiátory administrativní části a pro teplovzdušné jednotky sloužící 
pro temperaci skladové části. 

Množství tepla potřebné pro vytápění objektů distribučního centra 
vyplývá z následující tabulky. 

 

 Skladové 
prostory 

Administrativní 
část 

Plocha objektu (m2) 3 801 562 
Měrná spotřeba (W/m2) 90 120 
Potřeba tepla pro vytápění (kW) 342 56 
Celkem (kW) 398 

V kotelně budou instalovány 2 kotle s nízkoemisními hořáky o 
celkovém výkonu 2 x 200 kW, tedy 400 kW. Spotřeba plynu při maximálním 
provozu bude 46 m3/hod. Roční spotřeba zemního plynu se předpokládá 
při 3 000 provozních hodinách maximálně 138 000 m3. 

Plynová kotelna se dvěma kotli o celkovém výkonu 400 kW bude  
středním zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona č.86/2002 Sb.  
 

Napojení areálu na zemní plyn 
Areál distribučního centra Jirny bude plynovou přípojkou napojen na 

STL plynovod, který je umístěn při západní hranici pozemku v uličním 
prostoru. Majitelem je obec Jirny, provozovatelem je RWE. 
 

Spotřeby elektrické energie 
Podrobný popis přívodu elektrické energie a jednotlivých spotřebních 

míst v areálu byl proveden v kapitole B.I.6.  
Areál distribučního centra bude na elektrickou energii napojen 

z trafostanice, která byla již v předstihu vybudována v severozápadním okraji 
na pozemcích stavby. Elektrický příkon areálu bude 180 kW. 
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B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Důvodů, proč byla investorem zvolena právě lokalita v průmyslové 

zóně obce Jirny, je několik. Hlavním z nich je skutečnost, že tato průmyslová 
zóna byla vytvořena především proto, aby byla dána investorům možnost 
využít pro výstavbu svých areálů pozemky odpovídající velikosti a tvaru 
s možností napojení na stávající inženýrské sítě a umožňující napojení na 
veřejnou komunikaci s výjezdem na dálnici D11. Navrhovaná lokalita 
odpovídá požadavkům investora jak svým umístěním v blízkosti hlavního 
města Prahy, tak i bezproblémovým výjezdem na dálniční siť. Investor si je 
vědom skutečnosti, že nákladní doprava do areálu musí být vedena mimo 
vlastní obec Jirny, aby nedocházelo k zatížení obytné zástavby emisemi a 
hlukem z nákladní dopravy. Umístění dané lokality tomuto požadavku plně 
vyhovuje – automobily budou z areálu vyjíždět severním směrem na silnici 
II/101 a následně odbočením doprava na silnici II/611 východním směrem na 
dálniční přivaděč na dálnici D11, který umožňuje nájezd na dálnici ve směru 
na Prahu i Hradec Králové. 

 
Řešení vjezdu do areálu 

Vjezd do areálu z veřejné komunikace II/101 (Brandýské ulice) je 
navržen přibližně uprostřed západní hranice areálu, kde bude vybudována 
vjezdová komunikace s vraty. Dopravní napojení na státní silnici je navrženo 
prostorným, dvoupruhým vjezdem s dostatečnými napojovacími rádiusy, 
zajišťující plynulý vjezd  a výjezd s dostatečnými výhledy. 
 

Vnitroareálové dopravní a komunikační řešení 
Hlavní areálová komunikace od vjezdu na pozemek až k expediční 

rampě je navržena dimenzovaná pro těžkou nákladní dopravu (šířka 8m) a 
umožňuje bezpečný průjezd těžkých nákladních automobilů (kamionů) včetně 
jejich otáčení. Kamiony přivážející zboží i nákladní automobily sloužící 
expedici odbočí po příjezdu do areálu doprava a následně zacouvají 
k nákladní rampě s celkem 4 vratovými otvory na rampě s vyrovnávacími 
můstky. 

Pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků budou zřízena 
v areálu parkovací místa v celkovém počtu 24, a to podél západní strany 
severního křídla objektu a podél vnitřní (severní) strany jižního křídla objektu 
distribučního centra. 

Parkoviště osobních automobilů je navrženo pro vozidla kategorie O2 
s dimenzí parkovacích stání 2,5x5m, stání pro vozidla osob se sníženou 
schopností pohybu mají šířku 3,5m. 

Ostatní nezastavěné a nezpevněné plochy navrženy jako zeleň 
s úpravou pomocí zatravnění a osázení nízkou a vzrostlou zelení. 

Areálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém areálu 
(20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního 
vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro jednotlivé vlastníky 
(nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou vnitroareálovou dopravu. 
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Vnitroareálová (závodová) doprava je navržena převážně pomocí 
elektrických vysokozdvižných vozíků. U těchto vozíků bude uvažováno 
s pohonem elektrickým (akumulátorovým 
 

Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy areálu distribučního 
centra Jirny 

Četnost dopravního zatížení, stanovená v této dokumentaci, vychází 
ze sčítání dopravy, provedených investorem ve svých již provozovaných 
obdobných areálech distribučních center a je přepočítána na kapacitu DC 
Jirny.  
 

Maximální počet vjezdů vozidel do areálu 
Typ vozidel 

za hodinu za den za týden za rok 
Osobní 2 30 150 1 560 

Lehká nákladní do 6 t 1 12 60 624 

Těžká nákladní 
(kamiony) 

0,5 7 35 364 

Celkem 3,5 49 245 2 548 

 
Vyhodnocení vlivu této dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, 

tedy především hluku a emitovaných škodlivin, bylo provedeno akustickou a 
rozptylovou studií, které jsou uvedeny v příloze oznámení. Jejich výsledky 
jsou shrnuty v kapitole D. Výstupy jsou uvedeny v následující kapitole B.II. 

 
 

B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí nového komerčního areálu Distribučního centra Jirny 
firmy TRIGA COLOR a.s. bude tímto novým provozem ovlivněno pouze 
minimálně, a to emisemi z nízkoemisních plynových vytápěcích zdrojů a z 
automobilového provozu osobní a nákladní dopravy do areálu. 

Z hlediska posouzení vlivů na ovzduší je kromě množství emisí 
rozhodující i umístění areálu. V bezprostředním okolí navrhované lokality pro 
výstavbu areálu se nachází obytná zástavba 2 rodinných domů severním 
směrem. Další 3 rodinné domy jsou situovány jižním směrem k dálnici D11, ty 
jsou však od pozemku pro navrhovaný areál firmy TRIGA COLOR odděleny 
dalším pozemkem průmyslové zóny, dosud nezastavěným. 

Uvedené rodinné domy leží přímo u silně frekventované komunikace 
II/101, po níž je vedena tranzitní doprava směrem na Brandýs nad Labem. 
Přitížení vlivem nového areálu distribučního centra bude ve srovnání se 
stávající dopravní zátěží minimální. 
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Vliv emisí všech zdrojů při provozu byl posouzen v rozptylové studii 
(viz příloha oznámení a diskuse výsledků v kapitole D.I.2).  

V době výstavby bude okolí staveniště ve zvýšené míře zatíženo 
emisemi z nákladní dopravy a zemních prací a rovněž sekundární prašností. 
Převládající západní větry jsou z tohoto hlediska výhodné, neboť vznikající 
škodliviny nebudou po většinu roku zanášeny k obytné zástavbě obce Jirny.  

 

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
Plynové kotle v plynové kotelně pro administrativu a temperování 
skladů 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou 2 teplovodní plynové 
kotle, umístěné v samostatné kotelně situované v části pro administrativu. 

Na základě bilancí spotřeby tepla byly navrženy 2 plynové kotle, každý 
s výkonem 200 kW. Kotle budou odkouřeny do společného komína – odvod 
spalin bude vyveden nad střechu objektu. 

Celkový instalovaný výkon kotelny bude 400 kW, jedná se tedy o 
střední zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb. 

V plynové kotelně bude připravována teplá voda pro vytápění 
administrativní části objektu a pro ohřev teplovzdušných agregátů, které 
budou instalovány ve skladových prostorech a budou sloužit k jejich 
temperaci na požadované minimální teploty. 

Údaje o emisích těchto zařízení vycházejí z hodnot garantovaných 
jejich výrobci a stanovených na základě měřících protokolů. 

Z údajů o předpokládané spotřebě plynu, garantovaných hodnotách 
emisí ve spalinách a počtu jednotlivých typů vytápěcích zařízení byly 
stanoveny celkové emise škodlivin z areálu distribučního centra Jirny. 

V současné době nejsou dosud stanoveny přesné typy kotlů, při 
výpočtu emisí bylo proto vycházeno z parametrů kotlů s nízkoemisními 
hořáky. Při výpočtu rozptylové studie vycházel její zpracovatel z hodnot 
emisních limitů, které musí být v každém případě dodrženy, avšak běžně 
garantované hodnoty emisí výrobci kotlů jsou výrazně nižší. 

Za předpokladu vytápění a temperace objektů po dobu cca 3000 
provozních hodin za rok (tato hodnota odpovídá maximální možné potřebě 
tepla a spotřebě zemního plynu) bude celková roční spotřeba zemního plynu  
cca 138 000 m3. Z tohoto množství zemního plynu se uvolní následující 
množství emisí: 
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Škodlivina Emise [t/rok] Emise [g/s] 
NOx 0,2650 0,0245 

CO 0,0442 0,0041 

CxHy 0,0088 0,0008 

SO2 0,0013 0,0001 

Tuhé látky 0,0028 0,0003 

 
Výška výduchu bude 10 metrů nad úrovní terénu. Uvažované emise 

odpovídají emisním faktorům stanovených NV 352/2002 Sb., v platném 
znění. Tedy reálné emise budou, jak již bylo uvedeno, výrazně nižší. 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel 
povinen plnit povinnosti dle ustanovení § 12 zákona, tj. mimo jiné 
prostřednictvím oprávněné osoby zajistit účinnosti spalování, měření 
vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest způsobem stanoveným v 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.  

 
Kategorie zdroje 

Podle zákona č.86/2002 Sb. jsou zdroje  o celkovém výkonu nad 200 
kW a méně než 5 MW středním zdrojem znečišťování ovzduší.  
 
Emisní limity 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanovuje emisní limity 
pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky. 

V bodě 1.1.4 této přílohy jsou uvedeny emisní limity pro spalovací 
zařízení spalující plynná paliva: 
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Jmenovitý 
tepelný 
výkon 
(MW) 

Emisní limit (mg/m3) vztažený na normální stavové 
podmínky a suchý plyn pro 

 Tuhé 
znečišťující 
látky 

Oxid 
siřičitý  
SO2

Oxidy 
dusíku 
jako 
NO2

Oxid 
uhelnatý 
CO 

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku ΣC 

Referenční 
obsah 
kyslíku    
(% O2) 

≥ 0,2 MW 
< 50 MW 

501) 352)

9003)

200 
3004)

100 nestanoven 3 

 
Odkazy v tabulce: 

1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný 
koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo 
jejich směsi, plyn z rafinerií) 

2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí 
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a 

koksárenský plyn 
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí. 

 
Tyto limity budou s rezervou splněny. 

 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
 Vlastní skladový areál distribučního centra nebude plošným zdrojem 
znečištění ovzduší. 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude pouze vlastní staveniště 
areálu, a to zejména v etapě zemních prací a terénních úprav. Tato etapa 
prací však bude časově omezena a vhodným způsobem provádění prací je 
možno tento zdroj do značné míry eliminovat. 

Za plošný zdroj znečišťování lze označit parkoviště u závodu. Emise 
z automobilové dopravy jsou diskutovány v následující kapitole – liniové 
zdroje. 
 

c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 
Liniovým zdrojem znečištění jsou všechny pozemní komunikace. 

Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů 
po přilehlých komunikacích. Silně frekventovaná je jak komunikace druhé 
třídy č.II/101 Jirny – Brandýs nad Labem, procházející severojižním směrem 
po západní hranici posuzované lokality, tak i zejména dálnice D11, která je 
vedena v zářezu jižně od zájmového území. Značná dopravní frekvence je i 
na silnici II/611 z Prahy do Poděbrad, která vede severně od pozemku 
distribučního centra. Dálniční přivaděč na exit 8 Jirny patří rovněž k dopravně 
velmi zatíženým komunikacím. 
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Snahou investora, projektanta i zpracovatele oznámení bylo navrhnout 
optimální příjezdové a odjezdové trasy obslužné opravy areálu distribučního 
centra Jirny tak, aby co nejméně zatěžovaly obytnou zástavbu. Tyto navržené 
dopravní trasy, jejichž dodržování bude provozovatelem areálu důsledně 
vyžadováno, byly podrobně popsány v kapitole B.I.4. Výjezd z areálu je 
veden po silnici II/101 severním směrem, pravým odbočením na silnici II/611 
a následně na přivaděč na dálnici D11 s možností oboustranného odbočení 
(směr Praha i Hradec Králové). Tímto řešením je zcela vyloučena doprava 
přes vlastní obec Jirny a obytná zástavba bude dotčena jen v nezbytné míře 
– jedná se o 2 rodinné domy severně od pozemku distribučního centra. 

Vhodnou dispozicí objektů areálu bude dosaženo úplného oddělení 
vnitřní části areálu od obytné zástavby – veškerá doprava a manipulace 
v areálu bude probíhat v jeho vnitřní části, kterou od obytné zástavby na 
severu odděluje severní objekt skladu a administrativy. 

Množství emisí z automobilové dopravy související s provozem nového 
areálu distribučního centra Jirny je dáno počtem nákladních a osobních 
automobilů, které do závodu budou přijíždět. Podle údajů investora se 
předpokládá množství vozidel uvedené v kapitole B.I.4, jejichž rekapitulace je 
provedena v následující tabulce. 

 

Počet vjezdů vozidel do areálu 
Typ vozidel 

za hodinu za den za týden za rok 
Osobní 2 30 150 1 560 

Lehká nákladní do 6 t 1 12 60 624 

Těžká nákladní 
(kamiony) 

0,5 7 35 364 

Celkem 3,5 49 245 2 548 

Uvedeným počtům vozidel odpovídá dvojnásobný počet jízd (příjezd + 
odjezd), jak je uvedeno v následující tabulce. Tyto údaje byly použity shodně 
při výpočtu akustické i rozptylové studie. 

 

Maximální počet jízd vozidel do a z areálu DC 
Typ vozidel 

průměr za hodinu maximum za den 
Osobní 4 60 

Lehká nákladní do 6 
t 

2 24 

Těžká nákladní 
(kamiony) 

1 14 

Celkem 7 98 
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Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm. 
j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36 
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002. 

Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na 
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava 
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR 
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné 
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy 
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 

Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden 
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak 
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program 
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost 
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program 
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum 
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky 
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, 
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují 
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).  
Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
• oxidy dusíku (NOx) 
• oxid dusičitý (NO2) 
• oxid siřičitý (SO2) 
• oxid uhelnatý (CO) 
• tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

• suma uhlovodíků (CxHy)
• methan 
• propan 
• 1,3-butadien 
• styren 
• benzen 
• toluen 
• formaldehyd 
• acetaldehyd 
• benzo(a)pyren 

Výpočet emisí z dopravy do závodu a ze závodu byl proveden pro 
oxidy dusíku NOx a pro benzen pro celý areál distribučního centra Jirny. 
Vypočtené hodnoty byly použity jako vstupní data pro výpočet rozptylové 
studie.  

Uvedená čísla jsou maximální a odpovídají plnému provozu areálu při 
realizaci posuzované výstavby celého areálu distribučního centra Jirny 
v předpokládané kapacitě. Pro kvantifikaci emisí z dopravy v dané oblasti 
umístění závodu a jeho bezprostředního okolí uvažujeme pojezd automobilů 
po areálu centra v délce 200 m a dojezdovou vzdálenost všech osobních, 
lehkých i těžkých nákladních automobilů i kamionů 1 km od areálu, tj. na 
výjezd na dálnici D11. 
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V těchto vzdálenostech se projeví zatížení emisemi škodlivin ve 
sledovaném území. Umístění areálu je výhodné z hlediska napojení na 
silniční a dálniční systém, takže doprava bude vedena převážně mimo území 
s obytnou zástavbou. 

Distribuční centrum bude zásobováno 7 kamiony za den a distribuce 
bude probíhat 12 LNA za den. Dále pak je ještě potřeba přičíst cca 30  
osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků firmy.  Každý automobil, 
který přijede do areálu, ujede po areálu cca 200 metrů a jedenkrát nastartuje 
při odjezdu. 

Je důležité upozornit na skutečnost, že počet pojezdů automobilů po 
areálu je dvojnásobný oproti počtu automobilů, protože automobil přijede a 
zase odjede. Níže uvedené počty automobilů jsou již uvedeny jako pojezdy 
 

Emise z pojezdů a startů automobilů po areálu DC 
Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu bude 14 TNV 

(těžkých nákladních automobilů – kamionů) a 24 LNA (lehkých nákladních 
automobilů) a 30 OS (osobních aut) za den. Toto je maximální stav, lze 
předpokládat, že počty automobilů, které budou jezdit po areálu, budou spíše 
nižší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: 

Uvažujeme 14 jízd TNV, 24 jízd LNA a 60 jízd OS za den. Pokud opět 
vyjdeme z programu MEFA 2002,  lze konstatovat, že při pojezdu 14 TNV a 
24 LNA a 60 OS za den se v průměru uvolní 20 g emisí NO2 za den a 0,2 g 
benzenu za den, pokud budeme uvažovat pojezd po areálu cca 200 
metrů.  

Emisní faktor pro TNV automobil:  1,89 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro TNV automobil:  0,013 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro LNA automobil:  1,13 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro LNA automobil:  0,0096 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu automobilů, 
tu lze vypočítat na základě dále uvedeného postupu. 

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od 
Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho  
ČHMU ve Velké Británii.  

Ty jsou stanoveny  u NO2 na 0,82 g na jeden start pro LNA a 4,19 pro 
TNV a 1,119 OS. Obdobně tak pro benzen: 0,054 g na jeden start pro LNA a 
0,123 pro TNV  a 0,074 Pokud budeme uvažovat start 7 TNV a 12 LNA za 
den, tak je celková emise dána vztahem: 

(0,82 LNA *12) + (4,19 TNV *7) + (1,119 *30) =  73 g emisí za den na start 
všech automobilů pro NO2. 
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(0,054 LNA *12) + (0,123 TNV *7)  (0,074 *30) =  4 g emisí za den na start 
všech automobilů pro benzen. 

Celková emise je pak dána součtem emisí z pojezdu po parkovišti a 
startů automobilů. 

 
Emise z příjezdu a odjezdu automobilů z areálu distribučního centra po 
veřejných komunikacích 

Trasování automobilové dopravy je patrné z obrázku uvedeného v 
rozptylové studii v příloze tohoto oznámení. Nárůst dopravního zatížení na 
předmětných komunikacích bude 14 TNV a 24 LNA a 60 OS. 

Emise z pojezdů automobilů po komunikacích byly spočítány na 
základě metodiky MEFA 02. 

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 
V novém areálu distribučního centra TRIGA COLOR Jirny budou 

vznikat pouze splaškové a dešťové odpadní vody. Areál bude napojen na 
splaškovou tlakovou kanalizaci obce Jirny, která je zaústěna do čističky 
odpadních vod. 

V areálu je navržena oddílná kanalizace. Splaškové vody ze sociálních 
zařízení jsou sváděny do čerpací jímky tlakové kanalizace, ze které bude 
vedena přípojka na veřejnou tlakovou kanalizaci. 

Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch (komunikací) budou 
odvedeny dešťovou areálovou kanalizací do vsakovací retenční nádrže, kde 
budou akumulovány a vsakovány.  

Srážkové vody z manipulační plochy pro kamiony jsou odváděny přes 
čistící zařízení, které je tvořeno odkalovací jímkou, koalescenčním 
odlučovačem a sorpčním filtrem (zařízení zachycuje případné lehké oleje 
obsažené v zachycené srážkové vodě ze zpevněných ploch) do vsakovací 
retenční nádrže. 

Parkoviště osobních aut bude zpevněno pomocí zatravňovacích 
panelů a přímo odvodněno vsakováním. 

 

a) Dešťové vody 
Návrh řešení způsobu vsakování dešťových vod z areálu distribučního 

centra Jirny vychází ze zprávy „Předběžné vyhodnocení 
hydrogeologických poměrů v lokalitě pro Distribuční centrum TRIGA 
COLOR Jirny“, které zpracovala firma Geotrend s.r.o. v 02/2007. 

Dané území je tvořeno druhohorními korycanskými vrstvami převážně 
z glaukonotických pískovců. Ustálená hladina podzemní vody nebyla do 
hloubky cca 3,5 m zastižena. Koeficient pro vsakování se předpokládá cca 
1.10-5 m/s. 
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Množství dešťových vod 

Hydrotechnické výpočty jsou provedeny ve smyslu ČSN 73 67 01. 
Výpočty jsou provedeny pro zatěžující déšť trvání T = 15 min a při  periodicitě 
cca n = 1, který má intenzitu i15 = 126 l/sec.ha.  

 

Plocha Plocha 
(m2) 

Koef. 
odtoku 

Redukovaná 
plocha (m2) 

Odtok 
(l/s) 

Střechy objektů 4 196 0,90 3 776 47,81 
Zpevněné plochy 1 597 0,90 1 437 17,88 
Zeleň 1 083 0,10 108 1,38 
Celkem 6 876 -  67,07 

Odtok po dobu 15 minut je 67,07 m3. 
Na základě posouzení zatěžovacích dešťů T=5 až T=120 vyšel pro 

srážku T=120 max. objem 86,24 m3. Na tuto kapacitu je navržen retenční 
objem vsakovacího zařízení. 

Vsakovací objekt je navržen předběžně pro dobu vsaku objemu deště 
T=120 do 24 hodin o ploše cca 200 m2. Navržený vsakovací objekt je tvořen 
systémem plastových prvků AS KRECHT firmy ASIO Brno, a to v šíři 2,6 m a 
v délce 124,2 m. Vsakovací objekt je umístěn do zelené plochy mezi haly a 
oplocení. 
 
Dešťová kanalizace se skládá ze dvou systémů:  

První systém odvádí srážkovou vodu ze střech projektované haly a 
kanalizační potrubí dešťové kanalizace je zaústěno přímo do vsakovacího 
retenčního objektu umístěného podél oplocení areálu, kde se voda akumuluje 
a vsakuje.  

Druhý systém odvádí srážkovou vodu ze zpevněných ploch uvnitř 
areálu – z manipulační plochy pro kamiony, kde tato voda je zachycena 
uličními vpustěmi, bude odváděna jednotlivými přípojkami do kanalizačního 
potrubí, které odvádí případnou znečištěnou srážkovou vodu na havarijní 
čistící zařízení, které je tvořeno odkalovací jímkou, koalescenčním 
odlučovačem a sorpčním filtrem (zařízení zachycuje případné lehké oleje 
obsažené v zachycené srážkové vodě ze zpevněných ploch). Takto 
předčištěná srážková voda je napojena do vsakovací a retenční nádrže. 
 
Odvodnění střech a komunikací 
 

Odvodnění střechy haly je zajištěno dešťovými přípojkami, které jsou 
napojené do vsakovacího objektu. Dešťová kanalizace je vedena komunikací 
a zpevněnými plochami s napojením na odlučovač. Materiál PVC 250-300, 
celková délka cca 100 m. 
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Předčištění znečištěných srážkových odpadních vod 
 

Odlučovač ropných látek je navržen jako havarijní prvek na dešťové 
kanalizaci, a je navržen na výpočtový přítok 67,07 l/s . Navržen koalescenční 
odlučovač s kalovou jímkou a se sorpčním filtrem typ AS-TOP 100 VFS, 
kapacita 100 l/s, výrobce ASIO Brno, případně obdobný typ jiného výrobce. 

Kvalita vyčištěných vod je garantována výrobcem na limit 0,2- 0,5 
mg/l. 
 
Vsakovací nádrž 

Dešťová areálová kanalizace je zaústěna do nového vsakovacího 
objektu , který je navržen jako podzemní objekt. 

Důvodem velké plochy vsakovací nádrže jsou horší hydrogeologické 
podmínky pro vsakování srážkových vod na pozemku areálu, které vyplynuly 
z předběžného hydrogeologického průzkumu. Pro návrh objektu byly vzaty 
nižší hodnoty předpokládané rychlosti vsakování, před zahájením prací na 
dalším stupni projektové dokumentace budou tyto hodnoty ověřeny 
hydrogeologickým průzkumem a příslušnými zkouškami vsakování. 
Kapacitní posouzení vsakovací nádrže je provedeno v  následující tabulce 

 

Množství dešťových vod cca 67,07 l/s 
Objem srážky – nutná retence min. 86,24 m3

Koeficient vsakování 1 . 10-5 m/s (převzat z předběž. 
hydrogeologického průzkumu) 

Výška plnění nádrže 0,4 m 
Plocha dna nádrže 323 m2

Celkový objem nádrže  172,8 m3  pro hl. vody h = 0,8 m 
 
Rychlost a množství vody vsakováním: 
 
 

Koeficient vsakování (m/s) 0,000005 
Minimální plocha (m2) 300 
Vsakovací kapacita (m3/s) 0,0015 
Vsakovací kapacita (m3/h) 5,4 
Vsakovací kapacita (m3/den) 129,6 
 
Technické řešení vsakovacího objektu 

Vsakovací objekt je navržen předběžně pro dobu vsaku objemu deště 
T=120 do 24 hodin o ploše cca 200 m2. Navržený vsakovací objekt je tvořen 
systémem plastových prvků AS KRECHT firmy ASIO Brno, a to v šíři 2,6 m a 
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v délce 124,2 m. Vsakovací objekt je umístěn do zelené plochy mezi haly a 
oplocení. 

 

b) Splaškové odpadní vody 
V komerčním areálu distribučního centra Jirny budou vznikat pouze 

splaškové vody ze sociálních zařízení pro zaměstnance, případně vody 
z mytí nádobí v čajových kuchyňkách. Množství těchto vod odpovídá 
spotřebě pitné vody v areálu, která pro posuzovanou cílový stav výstavby činí 
průměrně 3,75 m3/den. 

Maximální denní množství splaškových vod: 
Qmax = 30 . 0,125 = 3,75 m3/den 

Maximální hodinové množství splaškových vod: 
Qh = 3,75 . 2,1 / 16 = 0,5 m3/hod 

Průměrné roční množství splaškových vod : 

Qr = 1,5 . 250 = 375 m3/rok 

 
 

B.III.3. ODPADY 
Plynné emise a odpadní vody nejsou ve smyslu zákona č.185/2001 

Sb. definovány jako odpady a byly popsány v předchozích samostatných 
kapitolách.  

V této kapitole bude pojednáno o odpadech vznikajících ve fázi 
výstavby areálu distribučního centra Jirny a následně při jeho provozu. 

V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě 
výstavby předmětného areálu, tak i v rámci vlastního provozu. 
 

Přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby                                                                  
Pozemek pro navrhovanou výstavbu areálu distribučního centra Jirny 

je v současné době nezastavěný a je z převážné části využíván jako 
zemědělská orná půda. 

Na dotčeném pozemku se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
třeba demolovat.  

Odpady vznikající v etapě výstavby jsou uvedeny v následující  
tabulce. 

Ve sloupci kategorie odpadu je uvedeno, zda se jedná o odpad 
nebezpečný (N) nebo ostatní (O).  
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Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby: 
 

Kód 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 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina a kameny O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a 
nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě 
správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  
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Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude 
možná během realizace stavby. V současné době je možno předpokládat, že 
veškerou zeminu ze staveniště, která má požadované vlastnosti, bude možno 
při terénních úpravách využít. 

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby 
bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou 
konkretizovány i použité stavební materiály.  
 Zacházení se stavebními odpady je třeba smluvně ošetřit s příslušnými 
stavebními firmami, aby byl během stavby vyloučen vznik odpadů, k nimž by 
se žádný subjekt nehlásil a případně s nimi nebylo nesprávně, tj. v rozporu 
s výše uvedenými obecně platnými právními předpisy, zacházeno. 

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor v 
prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v 
průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude 
zapracována do smlouvy o provedení prací.  

 
Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu: 

Distribuční centrum Jirny firmy TRIGA COLOR bude tvořeno 
skladovou a administrativní částí. Ve skladových provozech bude probíhat 
pouze částečné rozbalení paletových dodávek jednotlivých druhů zboží a 
jejich kompletace dle požadavků jednotlivých odběratelů. Zboží bude opět 
ukládáno na palety a následně bude ručně fixováno samosmrštitelnou 
(strečovou) PE folií, která ho bude fixovat během manipulace – nakládání do 
automobilů - a při vlastní dopravě k odběrateli. 

Při těchto činnostech budou vznikat pouze malá množství odpadů 
převážně obalových materiálů, které budou tříděny a využívány jako druhotné 
suroviny 
   Provozovatel v roli původce odpadů je vázán stávající legislativní 
normou, tj. zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona 
č.188/2004 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky – zejména je možno upozornit 
na novelu č.41/2005 Sb. Při manipulaci s odpady je provozovatel povinen 
zařadit vznikající odpady dle druhu a kategorie (vyhláška č.381/2001 Sb. ve 
znění uvedené novely) a příslušně s nimi zacházet. Pokud dojde k překročení 
limitních množství odpadů, bude nucen vypracovat plán odpadového 
hospodářství. 

Jediným předpokládaným nebezpečným odpadem vznikajícím při 
provozu areálu budou zářivky, případně jiné druhy používaných svítidel. 

Množství vznikajících odpadů je v současné době obtížné stanovit a 
bude záviset do značné míry na druzích činností, které budou nájemci 
v halách provozovat (druhy používaných obalových materiálů a podobně) 

Přehled druhů těchto odpadů je uveden v následující tabulce. 
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Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 

O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03  Uliční smetky O 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

 

Odpad nebezpečný „N“ 
Je takový odpad, který má některou nebezpečnou vlastnost ve smyslu 

zákona o odpadech. Tyto odpady musí být ukládány v souladu s vyhláškou 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné odpady 
musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

V areálu bude vznikat také určité množství odpadů z obalů, zejména 
obalů z dodávaných ingrediencí. Nakládání s obaly řeší zákon č.477/2001 
Sb., o obalech, jehož cílem je především snížení množství obalových odpadů 
ukládaných do životního prostředí. Zákon stanovuje práva a povinnosti 
podnikajících právnických a fyzických osob, které uvádějí na trh nebo do 
oběhu obaly nebo balené výrobky. Provozovatel  objektu musí respektovat 
požadavky zákona o obalech a jeho prováděcích předpisů – především 
vyhlášky MPO č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, vyhlášky 
MPO č.116/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob označování vratných 
zálohovaných obalů a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu 
vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.  
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
 
Hluk a vibrace 
a) hluk 

Hluk z provozu komerčního areálu je možno rozdělit na dvě hlavní 
skupiny. 

První skupinu tvoří stacionární zdroje, tedy vytápěcí a větrací zařízení 
instalovaná uvnitř objektů a na střechách hal. Vzhledem k charakteru objektů 
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a přirozenému větrání (s výjimkou havarijního větrání ve skladu hořlavin) 
bude hluk z technických zařízení minimální. 

Druhou, a významnější skupinu, tvoří hluk vyvozovaný dopravními a 
manipulačními prostředky, tedy mobilními zdroji. Hluk těchto zdrojů – 
osobních, dodávkových a nákladních automobilů a kamionů se bude 
projevovat jak uvnitř vlastního areálu a jeho bezprostředním okolí, tak i podél 
dopravních tras související dopravy. Zatímco na zdroje uvnitř areálu, a to i 
včetně mobilních, je pohlíženo jako na zdroje z provozoven, pro něž platí 
základní limity dané nařízením vlády č.148/2006 Sb., je možno na dopravní 
zdroje hluku pohybující se po veřejných komunikacích uplatnit příslušné 
korekce. 

Ostatní manipulační prostředky vnitrozávodní dopravy nebudou 
hlukově ovlivňovat okolí areálu, protože se jedná o elektrické vysokozdvižné 
vozíky s velmi nízkým akustickým výkonem. 

Technologické zdroje hluku jsou umístěné uvnitř obou hal (kotle, 
teplovzdušné vytápěcí agregáty a pod.) se ve vnějším prostředí nebudou 
akusticky projevovat – jedná se o zařízení, jejichž ekvivalentní hladiny hluku 
nepřesahují ve vzdálenosti 1 m cca 60 dB – 65 dB a jejich hluk je účinně 
tlumen obvodovým pláštěm hal. 

Hluk ze stacionárních i mobilních zdrojů jak ve vlastním areálu, tak i na 
příjezdových komunikacích byl kvantifikován v akustické studii. Rozhodujícím 
parametrem pro hodnocení hluku je splnění hygienických limitů na hranici 
chráněného venkovního prostoru, tedy u nejbližší okolní obytné zástavby. 
Z hlediska hodnocení hluku je rovněž významné, že areál bude v provozu 
pouze v denní době a v noční době bude uzavřen a nebude zdrojem hluku. 

Jediná obytná zástavba v okolí pozemku distribučního centra jsou 
rodinné domy umístěné na sever od hranice areálu. 

Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě se zaměřením na 
obytnou zástavbu a výsledky výpočtu hladin hluku v okolí areálu distribučního 
centra Jirny včetně vlivu autodopravy jsou diskutovány v kapitole D.I.3 – vliv 
na hlukovou situaci. Výpočet je proveden v akustické studii, která je přílohou 
tohoto oznámení. 

V této akustické studii je uvažováno se zdroji hluku z provozu areálu, a 
to včetně nákladní a osobní dopravy související s provozem areálu, jak uvnitř 
areálu, tak i na příjezdových komunikacích. 

 
b) vibrace 

Vibrace (chvění) vznikají při chodu vysokoobrátkových strojů, které se 
však v komerčním areálu distribučního centra Jirny nebudou vyskytovat..  

Není předpoklad, že by tento komerční areál byl zdrojem vibrací 
postihnutelných v jeho okolí. 
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B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 

 V komerčním areálu distribučního centra Jirny nebudou instalována 
zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického 
záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny 
je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována 
jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje 
rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě 
přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který již nelze dále 
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je 
však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí 
této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného 
prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou 
stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě a je pouze jednou z nutných 
podmínek pro zajištění. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní 
systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi 
základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy 
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností 
všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený 
soubor ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který 
by byl využitelný v územním plánování při harmonizaci různých požadavků na 
využití území. Tvorba ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o 
důležitý ekologický aspekt, jehož absence značně omezovala naplnění 
hlavního cíle územního a krajinného plánování – prostorovou optimalizaci 
funkčního využití krajiny.  

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, případně interakční 
prvky) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů 
v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, 
prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako 
soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro 
přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky.  
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V daném širším území se vyskytují některé prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), a to jak prvky lokální, tak i regionální úrovně.  
Žádný z nich však není tak blízko pozemku pro realizaci navrhovaného 
záměru, aby jím mohl být jakkoliv ovlivněn. 

Nejbližší systém ekologické stability je vymezen v prostoru kolem 
Jirenského potoka a jeho doprovodných porostů V samotném katastrálním 
území obce Jirny se nachází za částí obce zvanou Nové Jirny přírodní 
rezervace Klánovický les – Cyrilov. Je zde nadregionální biocentrum 
Vidrholec s navazujícím nadregionálním biokoridorem. 

V rámci zpracovaného územního systému ekologické stability byly 
v území dále vymezeny tyto prvky: 

- regionální biokoridor, který prochází jižní částí území Jiren - po hranici 
katastru. Je plně funkční. Vychází z RBC Klánovický les.   

- lokální biokoridor Jirenský potok. Biokoridor spojuje lokální biocentra 1, 5 
a 12. tvoří páteř systému v řešeném území. Ze severu přichází biokoridor, jež 
přechází dálnici D 11 a navrženou rezervu stopy vysokorychlostní trati VRT. 
Na BK je stávající biocentrum 5 - zámecký park . Součástí úpravy biokoridoru 
je revitalizace toku Jirenského potoka. Revitalizace nutná po soutok se 
Šestajovickým potokem. Nutné je celkové postupné posílení biokoridoru a 
rozšíření, převod orné půdy na trvalé travní porosty. 

- lokální biokoridor Šestajovický potok Biokoridor podél Šestajovického 
potoka. Propojuje k.ú. Klánovice, Šestajovice  a LBC  soutok Jirenského a 
Šestajovického potoka.  

- regionální biocentrum Klánovický les. Zahrnuje území Klánovického 
lesa. 

- lokální biocentrum Zámecký park Jirny. Přírodně krajinářský park 
s vodními prvky. Park nedostatečně udržovaný.  

- lokální biocentrum U lesa. Rozloha 3 ha, na Šestajovickém potoce. 
Zahrnuje boční nádrž a doprovodné porosty. Břehové porosty, postupně 
probíhající revitalizace.  

- lokální biocentrum Soutok. Biocentrum na soutoku Jirenského a 
Šestajovického potoka. Zahrnuje  II. pásmo PHO - Jirenskou  jímací oblast - 
ochranné pásmo vodního zdroje. Na jihu vojenský areál s rozptýlenou zelení. 
Svahy údolí kryty porosty vysoké zeleně.  

Interakční prvky: aleje, stromořadí a meze: meliorační kanál a navazující 
cesty, hřbitov. 

Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické 
stability je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, 
sport, výrobu a sklady. Dále nelze na těchto pozemcích provádět nedovolené 
pozemkové úpravy a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko 
stabilizační funkci těchto ploch. Při respektování požadavků orgánů ochrany 
přírody mohou být na vymezených pozemcích povolovány liniové stavby. 

Základní typologie krajin, použitelná pro hodnocení krajinného rázu, 
vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to: 
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• Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně 
antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních 
a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny 
zaujímá cca 30 % území České republiky; 

• TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem 
(harmonická), s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s 
plošně omezeným výskytem industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá 
cca  60 % území České republiky; 

• Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s 
dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 
% území České republiky. 

  
Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle 

kvalitativních ukazatelů: 

• +  ...................  zvýšená hodnota 

• 0  ...................  základní hodnota 

• -  ....................  snížená hodnota 

 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové 
území lze ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A0). 
 
Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky a parky 

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného 
území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné 
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

V  rámci řešeného území je na jihu území vymezena přírodní 
rezervace Cyrilov. Chráněné stromy nejsou vyhlášeny ani navrhovány. 

Zájmové území se nachází, stejně jako celé území obce Jirny, ve 
II. vnějším ochranném pásmu vodního zdroje – prameniště Horoušany – 
Jirny.  

Obec Jirny je v současnosti napojena na vodovod z Káraného a 
prameniště Horoušany – Jirny je pouze záložním zdrojem pitné vody (voda 
z tohoto zdroje nesplňuje pro vysoký obsah dusičnanů požadavky normy na 
pitnou vodu). Ochranné pásmo nebylo zrušeno. 

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 
intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  
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Území obce Jirny leží v nevelké vzdálenosti od východního okraje 
hlavního města Prahy. Poloha obce v silně urbanizovaném zázemí města 
Prahy v prostoru jedné z významných urbanizačních os Praha – Kolín a 
Praha – Poděbrady a navíc v těsné blízkosti důležitých dopravních tras – 
expresního silničního okruhu kolem Prahy a dálnice D11 (vedoucí na Hradec 
Králové), na niž má obec Jirny přímé napojení, činí z Jiren potenciálně velmi 
zajímavou lokalitu jak pro obytnou zástavbu, tak i pro komerční aktivity. 

Území obce je ohraničeno z jižní strany s Klánovickým lesem - 
Vidrholec a Klánovicemi, západní hranici tvoří Šestajovice a Horní Počernice, 
na severu sousedí se Zelenčí, Nehvizdy, na východě s Horoušany a Úvaly. 
Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské 
využití. Tato oblast je částečně zahrnutá do ochranného pásma vodního 
zdroje I. stupně a zčásti do pásma II. vnitřního ochranného pásma vodního 
zdroje a celá oblast je v II. vnějším ochranném pásmu prameniště Jirny - 
Horoušany.     

Ráz krajiny je v této části území určován postupně se měnícím 
poměrem zemědělského a komerčního využití, při čemž blízkost hlavního 
města a dobré dopravní napojení po silniční síti i městskou hromadnou 
dopravou (konečná stanice metra Černý Most) jednoznačně vede 
k rostoucímu podílu urbanizovaných ploch. Významná je rovněž velmi 
intenzívní obytná výstavba převážně rodinných domků a tato „satelitní 
městečka“ vznikají v katastrech prakticky všech obcí kolem Prahy. V daném 
území, v blízkosti navrhované lokality pro výstavbu distribučního centra, lze 
jmenovat zejména rozsáhlou obytnou zástavbu jižně od dálnice D11 a 
v lokalitě Nové Jirny. Tento proces bude pokračovat, jak je dobře patrno i z 
projednávané 4. a 5.změny územního plánu obce Jirny, jejichž schvalovací 
proces právě probíhá.  

S ohledem na optimální rozvoj daného území v širším smyslu je třeba 
najít vhodný kompromis mezi obytnou zástavbou a ostatní výstavbou tak, aby 
nedocházelo k nežádoucím ínterferencím a aby současně byla zachována 
schopnost přirozené regenerace krajiny. Toho je možno dosáhnout udržením 
a posílením jednotlivých prvků územního systému ekologické stability krajiny, 
vytvářením zelených ploch, vysazováním dřevin a rovněž i tvorbou a 
obnovením zaniklých vodních ploch, kterých je v daném území značný 
nedostatek.  

Je třeba si uvědomit, že v tak těsné blízkosti Prahy se tlakům na 
komerční zástavbu prakticky nelze ubránit, ale je třeba ji vhodným způsobem 
regulovat a umísťovat na plochy, které pro obytnou zástavbu nejsou vhodné. 
Jednou z takových ploch je právě zvolená lokalita ležící v těsné blízkosti 
dálnice D11 a dalších významných dopravních tras. 

V širším měřítku je možno konstatovat, že ekologická zátěž daného 
území východně od Prahy je relativně nízká a toto území je využíváno jak 
k obytné zástavbě, tak i k rekreačním účelům – zejména oblasti Šestajovic a 
KLánovic, takže slouží i jako rekreační zázemí hlavního města Prahy. 

Vlastní území v blízkosti dálnice D11 je silně zatíženo hlukem a 
emisemi z dopravy. Vedení dálnice v tomto úseku v zářezu negativní vlivy 
eliminuje pouze částečně. Na silnici II/101, která prochází bezprostředně 
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kolem navrhovaného pozemku pro výstavbu distribučního centra Jirny, je 
v současnosti významný podíl tranzitní dopravy vedené severojižním 
směrem, a to včetně dopravy nákladní. 

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Území, v němž má být navrhovaná stavba realizována, je dosud 
převážně zemědělskou oblastí. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů. 
Sousedství hlavního města Prahy však stále více a zásadněji ovlivňuje 
charakter území. Především hustá dopravní síť silnic a nadprůměrná 
urbanizace včetně výstavby rozsáhlých komerčních zón jsou limitujícími 
faktory pro tvorbu a ochranu krajiny. V této souvislosti se postupně významně 
mění i způsoby využívání zbývající zemědělské půdy. 

Z tohoto hlediska musí být kladen obzvláště velký důraz na udržení 
schopnosti regenerace přírodních zdrojů, k čemuž významně přispívá i 
regionální systém ekologické stability, v němž byl vytýčen rámec pro 
zpracování lokálních systémů.. 

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává 
zachována a je nutno vytvářet podmínky pro co nejúčinnější ochranu 
životního prostředí zejména před negativními vlivy dopravních staveb (hluk, 
emise). Toho lze dosáhnout především budováním ochranných 
protihlukových valů a zelených pásů podél komunikací. S těmito opatřeními 
se počítá v budoucnu i podél trasy dálnice D11, a to v místech, kde vliv této 
exponované dopravní tepny na obytnou zástavbu není dostatečně 
eliminován.. Tato opatření slouží jak pro ochranu přírody, tak i pro ochranu 
obyvatelstva před hlukem a emisemi z tranzitní dopravy. 

Vlastní záměr investora provést výstavbu distribučního centra Jirny 
v lokalitě průmyslové zóny na sever od dálnice D11 bude mít z hlediska 
ochrany životního prostředí pouze minimální negativní vliv a lze konstatovat, 
že na kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů bude mít pouze 
minimální negativní vliv. Skladová technologie bude instalována do nových 
halových objektů, které budou vystavěny bez nutnosti větších zásahů do 
stávající zeleně (jedná se o bývalé pole bez doprovodných porostů. Po 
dokončení výstavby celého areálu, dojde i k realizaci navržených sadových 
úprav, které budou součástí projektové dokumentace a v jejich rámci budou 
vysazeny stromy a keře, jejichž sortiment bude vybrán s ohledem na dané 
stanoviště. 

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými 
plochami a pásy bude zachována a výsadbou vhodných a dané lokalitě 
blízkých druhů bude posílena. 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z 
uvedených zájmů reprezentován. Na místě staveniště je zemědělská půda a 
nejsou k dispozici žádné údaje ani záznamy o tom, že by se zde v minulosti 
vyskytovaly nějaké stavby.  
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Území obce Jirny neleží v oblasti s častým výskytem archeologických 
nálezů, v případě jakýchkoliv nálezů tohoto druhu bude proveden záchranný 
archeologický průzkum.   

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
 
Území hustě zalidněná 

V případě navrhované stavby se jedná o lokalitu umístěnou na 
současných zemědělských pozemcích severně od zástavby obce Jirny, od 
níž je lokalita oddělena zejména tělesem dálnice D11 procházející v zářezu. 
Komunikace II/101 (Brandýská ulice) přechází dálnici po mostě, jenž tvoří 
spojnici daného území s centrem obce. Nejedná se o území hustě zalidněné, 
v nejbližším okolí zájmové lokality se vyskytuje obytná zástavba pouze 
v minimální míře – jedná se o celkem 2 rodinné domky na sever od pozemku 
TRIGA COLOR a o 3 rodinné domy dále na jih směrem k dálnici. 

Obec Jirny sousedí s těmito obcemi: hlavní město Praha, Zeleneč, 
Šestajovice, Horoušany,  Nehvizdy a Úvaly. Obec sousedí na západě s hl. m. 
Prahou a je na toto území navázána. Jak Jirny , tak Šestajovice jsou 
aglomerovány do pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je 
významná dojížďka za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti 
bydlení, ale i v umísťování komerčních ploch mají Jirny nabídku vůči 
jádrovému území. Tato obousměrnost je i do budoucna žádoucí.  

Jirny leží na hlavním radiálním  tahu ve směru do Prahy (D 11 a II / 
611) a zároveň komunikace II/101 tvoří významnou tangenciální spojku. 
Proto je dopravní obsluha a dostupnost jedním z klíčových momentů pro další 
růst. Obec je napojena na MHD Prahy.  

V  užším pojetí jsou Jirny součástí seskupení sídel na východním 
okraji Prahy - a to v sektoru mezi komunikací I/12 a D 11. Jedná se o 
seskupení Klánovice - Šestajovice - Jirny. Z tangenciálních vazeb jsou pak 
významné tahy ve směru Brandýs nad Labem a Stará Boleslav a Říčany.  

V mikroměřítku lze pak v širších vztazích vyzdvihnout prostor 
krajinného zázemí mezi Klánovicemi, Jirnami a Šestajovicemi, jež je 
významný jak ve funkcích estetických, krajinotvorných, rekreačních atd.  

Obec Jirny je půdorysně založena jako hvězdice, z níž vycházejí 
komunikační směry na všechny strany. Hvězdice je propojována vnitřními 
spojkami, jež zajišťují tangenciální průchodnost.. Tento princip je nutné držet. 

Nové Jirny jsou založeny na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým 
centrálním prostorem podél komunikace. Tento charakter je určující do 
budoucna. Přestavba  dočasných nebo trvalých staveb  pro rekreační využití 
(chat) bude vycházet rovněž z charakteristických  prvků architektonického 
členění budov. 

Populační a sídelní vývoj řešené oblasti je dán jejich součástí 
pražského metropolitního regionu, snadnou dostupností z Prahy samotné. 
Šestajovice i Jirny jsou v jednom ze tří hlavních urbanizačních pásů hlavního 
města - úvalský, poberounský, říčanský. Vývoj obyvatelstva není tedy 
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ovlivněn pouze z vlastních potřeb obcí samotných, ale i z požadavků 
vycházejících z Prahy. Tato skutečnost se odráží především v příměstském 
charakteru  obcí a ve velkém zastoupení objektů v některých oblastech 
vytvářející  rekreační objekty či dokonce ucelená území s výhradně rekreační 
funkcí. Rekreační aktivita je především dána blízkostí atraktivního prostředí 
Klánovického lesa. 

Prostorová  oddělenost  řešených oblastí od Prahy bude postupně 
stírána a dá se předpokládat, že bude postupně ubývat objektů s rekreační 
funkcí a budou nahrazovány trvale obydlenými domy. Tomuto  trendu 
odpovídá i tendence postupného vymísťování bydlení z centra Prahy i 
prudkého nárůstu poptávky po rodinném bydlení v přírodním prostředí. 

V současné době je většina obyvatel vázána na pracovní příležitosti 
v Praze. Z tohoto hlediska je záměr jednoznačně přínosný, protože přispěje 
ke vzniku nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. 

Území, na kterém se má uskutečnit výstavba nového distribučního 
centra leží podle schváleného územního plánu sídelního útvaru Jirny v zóně 
pro průmyslovou výrobu. 

  

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  
Dané území je v současné době zatěžováno především silniční 

dopravou, která se negativně projevuje zejména v místech, kde 
frekventované komunikace procházejí nechráněnou obytnou zástavbou. 
příkladem je silnice č.II/101, která prochází centrem obce Jirny. 

Další významnou zátěž především hlukem a emisemi ze silniční 
dopravy představuje dálnice D11.  Proto je třeba realizovat opatření, která 
tyto negativní dopady zmírní. Dálnice je jak v Jirnech, tak i v dalších obcích, 
v jejichž blízkosti prochází, odstíněna pouze částečně, proto je i 
v rozvojových plánech obcí uvažováno s rozsáhlými protihlukovými valy a 
zelenými pásy, které významným způsobem sníží hladiny hluku u blízké 
obytné zástavby. Výstavba takovýchto opatření je mimořádně nákladná a 
naráží i na majetkoprávní vztahy, proto se jedná o problémy, jejichž řešení je 
dlouhodobé. Rovněž uvažovaná výstavba obchvatu silnice II/101, která by 
umožnila uzavřít průjezd obcí pro nákladní dopravu, nebyla dosud 
realizována. 

V průmyslové zóně by rovněž neměly být realizovány stavby s výrazně 
negativním vlivem na životní prostředí. Komerční areál vybavený 
nízkoemisními plynovými spotřebiči pro vytápění a s relativně nízkým 
dopravním zatížením (počet těžkých nákladních aut nebo kamionů nepřekročí 
1 automobil za hodinu) a vhodně vedenými dopravními trasami mimo obytnou 
zástavbu je příkladem podniku, který je řešen důsledně ekologicky, a jeho 
negativní vlivy na kvalitu životního prostředí jsou minimální.  

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 68



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

Staré ekologické zátěže 
Vzhledem k umístění areálu na bývalý zemědělský pozemek 

využívaný pro pěstování obilí lze konstatovat, že se zde staré ekologické 
zátěže s největší pravděpodobností nevyskytují. na pozemku se rovněž 
nevyskytují žádné stavby. 
 

Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  

 
 

C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.II.1 Ovzduší a klima 
 
1) Klima                                                                                             
 Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je zapotřebí vzít 
v úvahu, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková činnost a vlhkost 
vzduchu, vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Průměrné roční hodnoty 
v dané lokalitě jsou z období 1961-2000.  

Dle "Atlasu podnebí ČSR" je území Jiren, na jejichž katastru je předmětný 
areál situován, řazeno na rozhraní klimatického okrsku A2 – teplého, suchého, 
s mírnou zimou a okrsku B2 – mírně teplého,  mírně suchého, převážně s mírnou 
zimou. 

 Této pozici odpovídají následující základní charakteristiky: 
 

Průměrný počet letních dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet ledových dnů v roce 30 - 40 

Průměrný počet mrazových dnů 100 - 110 

Průměrný počet dnů se srážkami 1,0 mm a více 
v roce 

90 

Průměrný počet dnů se srážkami 10,0 mm a více 
v roce 

12,5 

Průměrný počet dnů se sněžením v roce 30 – 40 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 
v roce 

40 

Relativní četnost směrů a síly větru v létě převládají Z a SZ větry, 
dále JZ a S 

Relativní četnost směrů a síly větru v zimě převládají Z a JZ větry, 
SZ a J 
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Průměrný počet jasných dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet zamračených dnů v roce 120 – 130 

Průměrný roční úhrn srážek 533 mm 

Průměrné trvání slunečního svitu 1 600 hodin 

Průměrná teplota vzduchu 8 - 9 °C 

 

Rovinná konfigurace území bez výrazných terénních zlomů o velmi 
nízkém stoupání terénu od východu směrem na západ pohybující se 
v rozmezí od 235 m.n.m. do 270.m. n.m. podmiňuje dobré rozptylové 
podmínky.  

Údaje o četnosti přízemních proudění v oblasti ukazují na výraznou 
převahu západního směru, které se vyskytuje téměř v polovině celkové doby,  
ovlivňuje příznivě rozptyl znečišťujících látek. V časově méně významnějším  
období nižších rychlostí dochází  k slabšímu provětrávání (východní až 
jihovýchodní proudění). V toto období  lze předpokládat výskyt teplotních 
inverzí. To znamená výskyt  vyšších  imisních  dopadů  z lokálních zdrojů. 
Četnost těchto nepříznivých rozptylových podmínek je nízká (cca 7%) a 
nedochází v nich ke kumulaci imisních dopadů místních zdrojů se zdroji 
pražské aglomerace. 

Celková četnost výskytu lokálně podmíněných nepříznivých 
rozptylových situací spojených s převážně nízkými teplotami  inverzí 
s vertikálním rozsahem 15- 20 km nad terénem lze podle průzkumu 
v analogických podmínkách odhadnout nejvýše na 20% celkové doby 
s maximem výskytu v nočních popř. brzkých ranních hodinách. 

 
 
2) Kvalita ovzduší 

Základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je automobilová 
doprava po dálnici D11 Praha – Hradec Králové. V blízkosti této komunikace 
jsou nejvyšší vypočtené imisní koncentrace. Příspěvek ostatních zdrojů 
znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. Následující údaje jsou 
převzaty z rozptylové studie pro Středočeský kraj. Grafické výstupy jsou 
uvedeny v rozptylové studii v příloze tohoto oznámení. 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují na 
úrovni od 21 do 30 µg/m3, což je hodnota ¾ platného imisního limitu 40 
µg/m3. Lze tedy konstatovat, že i v blízkosti komunikace D11 pro průměrné 
roční koncentrace určitá imisní rezerva je. 

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze konstatovat 
následující. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace dosahují 
hodnot na úrovni nad 200 µg/m3, což je více jak imisní limit , který je 200 
µg/m3. Avšak nedílnou součástí imisního limitu je povolená doba překročení 
této limitní koncentrace. Ta je pro škodlivinu NO2 stanovena na 18 hodin za 
rok. Z pozaďové rozptylové studie vyplývá, že doba překročení v této lokalitě 
za stávajících podmínek dosahuje hodnot na úrovni 10 hodin za rok. Takže i 
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když je naplněna limitní hodnota, tak imisní limit jako takový v této lokalitě 
překročen není. 

Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot na úrovni do 2 
µg/m3. Imisní limit  je 5 µg/m3. Tedy pro škodlivinu benzen platí, že vypočtené 
koncentrace jsou na úrovni 1/3 platného imisního limitu.  

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních škodlivin. 
Komerční areál distribučního centra Jirny bude vybaven nízkoemisními zdroji 
spalovacími zemní plyn pro vytápění. Kromě vytápěcích zdrojů a související 
autodopravy nebude areál jiným zdrojem škodlivin. 
 

imisní limit [µg.m3] 
roční 

 
škodlivina hodinový 

zdraví lidí ekosystémy 
Oxidy dusíku -  30 

oxid dusičitý 200 - 40 

oxid uhelnatý 10 000**) - - 

PM10 50 40, resp. 20*) - 

*) od 1.1.201   **) osmihodinová hodnota 
 

 
C.II.2  Voda 

Území okresu Praha - východ spadá do povodí Vltavy.   
V  oblasti mezi obcí Jirny a Nové Jirny, severovýchodně směrem na 

Horoušany podle Šestajovického potoka se nalézá prameniště pitné vody 
zásobující okolní obce. 

V okolí jímacího zdroje se nalézá ochranné pásmo I. stupně, 
západním směrem až k zástavbě Šestajovic se rozprostírá ochranné pásmo 
II. stupně. V tomto pásmu se nachází i celé území obce Jirny. Dále uvádíme 
nejvýznamnější vodní toky v daném území. 
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V Jirnech se nachází Návesní rybník (viz obrázek). 

 
 
Jirenský potok 
Jirenský potok je nejvýznamnější z uvedených toků, byl zařazen  jako 

vodohospodářsky významný tok, hydrologické pořadí 1-04-07-057. Do lokality 
Jiren přitéká od severovýchodu. V úseku od křížení potoka s komunikací 
Šestajovice - Zeleneč až k areálu Jirenského zámku je zatrubněn. Před 
ukončením zatrubněného úseku je na potrubí umístěn oddělovač, který 
převádí průtok 600 l/s do trubního odpadu Jirny. Tento odpad odvádí také 
dešťové vody z dálničního úseku dálnice D 11 a má profil DN 1000.  

Na toku v zámeckém parku jsou vybudovány dvě nádrže. v obci Jirny 
je návesní rybník. Je určen hlavně pro požární účely, druhotně je využíván 
jako rybochovný. Dále potok protéká lokalitou jímacích vrtů Jirenského 
prameniště.  

Průtoky dle ČHMÚ 

Q 355 - 2,5 l/s 
Q rok - 12,1 m3/s 
Q 100 - 10,0 m3/s 

 

Šestajovický  potok  
Tento potok přitéká z Klánovic a Šestajovic. V prostoru severně 

Nových Jiren  je na něm zřízena boční nádrž. Dále pokračuje do Nových 
Jiren a v prostoru Jirenského prameniště se vlévá do Jirenského potoka.  
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Hlavní meliorační kanál vytéká ze Šestajovického rybníka, který je 
zásobován vodou ze stávajících dešťových kanalizací a z podzemních 
pramenů a dále je veden podél stávající ČOV až do Šestajovického potoka.  

Průtoky dle HMÚ  

Q 355 - 1,5 l/s 
Q rok - 7,4 l/s 
Q 1 - 1,7 M3/s 
Q 100 - 6,6 m3 / s 

 

Horoušánecký potok 
Protéká v jižní části území Jiren, odbočuje k Horoušánkám a opouští 

řešené území.  
Ve  východní části území se nachází II. pásmo PHO - Jirenská jímací 

oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. V této lokalitě jsou umístěny tři vrty 
- zdroje vody - HV1, HV2,  HV3. Ochranné pásmo přechází východně do 
sousedního katastru.  

Na severozápadě řešeného území je vymezena plocha uvažovaného 
vodního zdroje.  

Vlastním zájmovým územím, v němž se stavební pozemek pro 
navrhovanou výstavbu nového komerčního areálu nachází,  neprotéká žádný  
vodní tok. 

Pitná voda bude pro potřeby areálu odebírána z veřejného vodovodu 
obce Jirny.  
 
 
C.II.3  Půda 

Na daném území lokality pro navrhovanou výstavbu komerčního 
areálu ještě nebyl proveden detailní pedologický průzkum. V celé širší oblasti 
se vyskytují kvalitní a intenzívně zemědělsky obdělávané půdy o poměrně 
velké mocnosti. 

  Staveniště je téměř rovinné, s mírným sklonem k silnici Jirny – 
Mstětice. 

Na povrchu staveniště se vyskytuje poměrně mocná poloha humózní 
hlíny kolem 0,3 m, pod ním leží nepravidelně mocná poloha humózních hlin, 
která zakrývá zvětralý křídový povrch. Poloha sprašových hlin byla zastižena 
ve vrtu V-1 o mocnosti 0,4 m, ale místy může být i mocnější. Souvisí to 
s povrchem skalního podloží, který je silně zvětralý. Skalní podklad tvoří 
křídové vrstvy patřící do cenomanu, který je zastoupen pískovci, jílovci místy 
kaolinitickými a slepenci. Málo zvětralé pískovce se vyskytují až ve větší 
hloubce (jsou době patrné při patě zářezu blízké dálnice D11). Při povrchu 
jsou pískovce nepravidelně zvětralé do hlinitého až jílovitého písku. 

     Souvislá hladina podzemní vody o větší vydatnosti bude ležet ve 
větších hloubkách, tedy mimo dosah základové konstrukce. Nicméně místy 

LI-VI Praha spol. s r.o. 73



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

se mohou vyskytnout i drobné přítoky vody o malé vydatnosti při povrchu 
skalního podloží zvláště v těch místech, kdy by byly zastiženy jílovce, které 
by zadržovaly povrchovou vodu. Takový výskyt bude ojedinělý a málo 
vydatný. 

V katastru obce Jirny se vyskytují půdy s těmito  BPEJ bonitovanými 
půdně ekologickými jednotkami: 

2.01.00 černozemě na spraši 
2.02.00 černozemě degradované na spraši 
2.03.00 černozemě lužní na spraši 
2.05.01 černozemě na spraších uložených na píscích 
2.07.10 černozemě typické na slinitých a jílovitých substrátech, těžké se 
sklonem k převlhčení 
2.10.00, 2.10.10 hnědozemě typické na spraši 
2.13.00, 2.13.10 hnědozemě a ilimerizované půdy na spraších uložených na 
velmi lehké spodině, závislé na srážkách 
2.26.01 hnědé půdy a hnědé půdy kyselé 
2.30.01 hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na pískovcích 
2.31.01, 2.31.11 hnědé půdy a rendziny na pískovcích, velmi závislé na 
srážkách 
2.37.15 mělké hnědé půdy, výsušné 
2.46.00 hnědozemě ilimerizované oglejené, náchylné k dočasnému 
zamokření 
2.48.11 hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na břidlicích 
a lupcích, náchylné k dočasnému zamokření 
2.51.11 hnědé půdy oglejené, náchylné k zamokření 
2.52.01 oglejené půdy a hnědé oglejené půdy, náchylné k dočasnému 
zamokření 

Stavba distribučního centra Jirny firmy TRIGA COLOR a.s. je 
navrhována do lokality, která je podle platného Územního plánu sídelního 
útvaru obce Jirny stabilizována jako polyfunkční plocha „území 
průmyslové výroby VP“. 

Rozloha pozemku pro navrhovanou výstavbu distribučního centra je 6 
876 m2, zastavěná plocha stavebními objekty činí celkem 4 196 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 1 597 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 1 083 m2.  

Podle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí komerční areál firmy 
TRIGA COLOR nachází na následujících pozemcích v k.ú. Jirny:  

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaný komerční areál  
distribučního centra Jirny nachází na následujících pozemcích v k.ú. Jirny: 

parcelní čísla 813/1 a 815/1 
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Pozemky jsou uvedeny podle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků č.1234-201/2006, schváleném Krajským úřadem pro Středočeský 
kraj - pracoviště Praha-východ pod č. 3547/2006. 
 

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití 
813/1 zahrada ochrana – ZPF 

815/1 orná půda ochrana – ZPF 

Celková výměra pozemku je 6 876 m2

 
Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) jsou 

pozemky zařazeny dle výpisu z katastru nemovitostí takto: 
 

Číslo parcely Druh pozemku BPEJ 
813/1 zahrada 20 100 
815/1 orná půda 20 100 

Vzhledem k tomu, že většina pozemků je součástí zemědělského 
půdního fondu, bude na nich proveden pedologický průzkum, který bude 
přiložen k žádosti o vynětí ze ZPF. 

Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 

Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby využita 
pro ozelenění areálu v souladu se schváleným projektem sadových úprav, 
který bude součástí projektové dokumentace. 

Pozemek je určen pro výstavbu komerčního areálu zahrnujícího vlastní 
skladovací objekty a administrativní část, vnitrozávodní komunikace a 
zpevněné plochy a plochy zeleně. 

Z hlediska BPEJ se jedná o následující bonitu: 20100  
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, 
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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 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. 

Vysvětlivky k BPEJ dle vyhlášky MZe č.327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci (příloha č.2 – charakteristika hlavních 
půdních jednotek): 

1. číslice = příslušnost ke klimatickému regionu 

2 = klimatický region T2 teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8 – 
90C, s průměrnými ročními srážkami 500 – 600 mm, pravděpodobností 
suchých vegetačních období 20 – 30, s vláhovou jistotou 2 - 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

01 = černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké; s převážně 
příznivým vodním režimem; 

 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým 
stranám 

číslice svažitost expozice 
0 0 – 30 Bez sklonu 
1 3 - 70 Bez sklonu 

2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 

4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 

6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 
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5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

číslice skeletovitost hloubka *)

0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

4 středně skeletová hluboká až středně hluboká 

8 středně až silně 
skeletovitá 

hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou 
nebo silnou skeletovitostí 

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 průzkumem na 
místě. 

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho 
novelizovaných zněních 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. 
 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. 

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí 
lesa. Ochranné pásmo lesa v hodnotě 50 m je tedy dodrženo.  
 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. 

Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně 
přednosti v ochraně. 
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Třídy ochrany zemědělské půdy a soustava stupňů předností v 
ochraně byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských 
půd a přípravy nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako 
účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby 
dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy. 
 Nové třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně vycházejí z 
produkčních tříd hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, 
přihlížejících k úrovni cen světového trhu. Metodický postup vytváření nových 
tříd ochrany vychází z týchž zásad jako dosavadní kategorizace, založených 
na vyjádření ztráty produkce, která se odnětím půdy nenávratně ztrácí. 

Znečištění půd 
Kontaminace půdy na vlastním pozemku posuzovaného záměru ani 

v jeho bezprostředním okolí není dle předpokládána. (původně zemědělsky 
využívaný pozemek pro pěstování obilí). 

 
 
C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území zařazeno do provincie 
Česká vysočiny, subprovincie Česká tabule. Dané území pro předmětný 
zájem spadá do oblasti Středočeské tabule, podcelku Českobrodské tabule a 
oblasti Čakovické tabule. 

Geologicky je zájmové území situováno v oblasti výskytu 
svrchnokřídových, cenomanských, subhorizontálně uložených písčitých 
sedimentů korycanského souvrství. Na nich se vyskytuje slabá vrstva 
kvarterního pokryvu, eolitickodeluviálních hlín se svrchní orniční vrstvou. 
Předkvarterní skalní podloží lokality tvoří souvrství korycanské, které  je zde 
zastoupeno jeho nejsvrchnějšími sedimenty, jemnozrnnými, glaukonickými, 
šedozelenavými, místy jílovitými pískovci a rezavěhnědě zabarvenými 
vápnitými prachovci, respektive slínovci. Tyto horniny patří k měkčím 
křídovým horninám, které proto podléhají hlubšímu a intenzívnějšímu 
zvětrání. . 

V  oblasti mezi obcí Jirny a Nové Jirny, severovýchodně směrem na 
Horoušany podle Šestajovického potoka se nalézá prameniště pitné vody 
zásobující okolní obce. 

V okolí jímacího zdroje se nalézá ochranné  pásmo I. stupně, 
západním směrem až k zástavbě Šestajovic se rozprostírá ochranné pásmo 
II. stupně. 

Zpracovávané území leží na jižním okraji České křídové tabule. 
Křídové sedimenty jsou zde zastoupeny pouze cenomanem (sladkovodním i 
mořským). 

Mocnost a faciální vývoj lokálně vyvinutých uloženin sladkovodního 
cenomanu je podmíněn morfologií předkřídového povrchu (převážně 
ordovického stáří), synsedimentárními tektonickými pohyby i klimatickými 
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změnami. Komplex sladkovodního cenomanu je v nejvyšších polohách tvořen 
svrchní  jílovcovou polohou. Mořská transgrese spadá do konce a počátku 
svrchního cenomanu. Mořské sedimenty mají většinou psamitický ráz, 
s výjimkou příbojových facií. Mořský cenoman je v zájmovém území zahrnut 
ve facii kvádrových nebo  levicovitých pískovců, obvykle glaukonitických. 

Sedimenty cenomanu se noří severně od zájmového území, zhruba 
v linii Vykáň - Mstětice - Horní Počernice - Prosek, pod uloženiny spodního 
turonu. 

V křídových sedimentech jsou patrné synsedimentární tektonické 
pohyby již od cenomanu. Tyto pohyby ovlivnily lokální mocnost sedimentů, 
jejich litologii, rychlost denundace, transportu apod. 

Nejpříznivější podmínky pro získávání pitné vody tohoto obzoru  jsou 
na okrajích pánve nebo v tektonicky vyzdvižených krách. Na okraji křídové 
tabule se vytváří obzor s volnou hladinou a větší vydatnosti lze získat jen tam, 
kde jsou cenomanové pískovce vyvinuty ve větší rozloze a mocnosti, tak jak 
je tomu v oblasti nyní provozovaného prameniště a v místě, kde obec 
Šestajovice přepokládá zřízení  náhradního vodního zdroje z dále uvedených 
důvodů. 

Uvnitř pánve se vytváří v cenomanských pískovcích obzor o napjaté 
hladině s režimem v podstatě samostatným oproti vyšším horizontům. 
K dotaci obzoru dochází jednak na infiltračních čelech a jednak pootevřených 
zlomových puklinách.Kvalita a kvantita podzemních vod tohoto obzoru závisí 
na hloubce uložení a komunikací s infiltrační oblastí. 
 Reliéf  zájmové lokality je výrazně plochý, vertikálně málo členitý, s 
nadmořskou výškou okolo 255 m n.m., a velmi mírným sklonem směrem 
k jihu k dálnici D11.  

 
Geodynamické procesy: 

V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není 
dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 

Území není náchylné k sesuvným jevům. 
 
 
Členitost terénu a seismicita 
 Reliéf  zájmové lokality je výrazně plochý, vertikálně málo členitý, s 
nadmořskou výškou okolo 255 m n.m., a velmi mírným sklonem směrem 
k jihu k dálnici D11.  

Daná oblast nepatří mezi seismicky aktivní zóny. 
 
Surovinové zdroje 

V místě  navrhované stavby se žádný přírodní surovinový zdroj nebo 
jiné přírodní bohatství nenachází, lokalita leží mimo chráněné ložiskové 
území. 
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C.II.5  Flóra řešené lokality 

Pozemek pro navrhovanou výstavbu nového komerčního areálu 
distribučního centra Jirny se nachází v silně antropologicky pozměněné 
krajině a je součástí zemědělsky využívaných ploch v katastru obce Jirny i 
dalších sousedících obcí. Na pozemku zvoleném investorem se nevyskytují 
žádné stromy ani keře. Pozemek je v současnosti nezoraným polem, jak je 
patrno z obrázku ve fotopříloze tohoto oznámení.. Dřeviny v pozadí lemují 
dálniční přivaděč ze silnice II/611 k dálnici D11 a leží daleko za hranicí 
pozemku investora, až na východní hranici průmyslové zóny. 

Pozemek je součástí lokality vymezené 4 frekventovanými 
komunikacemi. 

Vlastní pozemek je ohraničen na západě bezprostředně navazující  
frekventovanou komunikací č. II/101, která směrem na jih přechází po mostě 
dálnici D11. Západně od této komunikace je vybudován protihlukový val 
s travním porostem.  

Severním směrem v širším měřítku je daná lokalita ohraničena silnicí 
II/611, východně dálničním přivaděčem a jižně dálnicí D11, která prochází 
v těchto místech v zářezu.  

Závěrem lze konstatovat, že na hodnoceném pozemku se 
nevyskytují žádné dřeviny ani chráněné rostliny.  

Z širšího pohledu na flóru v řešené oblasti lze uvést, že se jedná o 
území, v němž jsou antropogenní vlivy velmi významné a dlouhodobé.  Celé 
území patří mezi oblasti trvale osídlené již déle než 2 000 let, takže původní 
ráz krajiny již byl setřen hospodářským využíváním zemědělské půdy. Zbytky 
původní vegetace jsou patrné pouze na skalních výchozech, nebo v místech 
vodních toků, které nebyly a nejsou využívány pro intenzívní zemědělskou 
činnost a staly se tak přirozenou kostrou územního systému ekologické 
stability daného území. 
 
 
C.II.6  Fauna řešené lokality 
 Vzhledem k antropogennímu zatížení vlivy – zejména intenzivnímu 
zemědělskému využívání pozemku je prakticky vyloučena trvalá existence 
významnějších živočišných druhů. Vlivem nepříznivých stanovištních 
podmínek je nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů, 
které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat o běžné, nenáročné 
synantropní druhy. 

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce 
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká 
přírodní živočišná společenstva – vyskytuje se zde pouze hraboš polní 
(Microtus arvalis). Byl zde rovněž spatřen zajíc polní (Lepus europaeus). 
Vzhledem k poloze lokality mezi čtyřmi komunikacemi lze konstatovat, že 
pozemek neskýtá vhodné podmínky pro trvalý život větších živočichů, neboť 
zde naprosto chybí vhodná stanoviště a úkryty. 
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Z ornitofauny lze očekávat řídký výskyt běžných polních druhů, které 
se na zájmovou lokalitu dostávají z okolních pozemků: je to především 
vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), 
stehlík obecný (Carduelis carduelis),  skřivan polní (Alauda arvensis), rehek 
domácí (Phoenicurus ochruros) a straka obecná (Pica pica). Za potravou na 
toto území s velkou pravděpodobností občas zalétá jiřička obecná (Delichon 
urbius), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), poštolka obecná (Falco 
tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus 
frugilerus) a další druhy ptáků. 

Fauna může být ve větší míře zastižena na okolních pozemcích – 
zahradách rodinných domků, kde se vyskytují ve větší míře dřeviny – stromy 
a keře. Tyto pozemky nebudou stavbou areálu nikterak dotčeny. 

 
Chráněné druhy živočichů a rostlin 
 Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné 
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom 
(§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody). 
 
 

C.II.7  Krajina 
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 

intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  

Zájmové území určené pro realizaci výstavby areálu distribučního 
centra Jirny leží ve Středočeském kraji, okrese Praha – východ, 
v katastrálním území Jirny. 

Obytná zástavba je v těchto místech soustředěna podél silnice II/101 
(Brandýské ulice) a jedná se pouze o 5 rodinných domů se zahradami.  

Území obce Jirny je rozděleno vodotečemi na dílčí části. Severní část 
s obcí Jirny se svažuje od severu do terénní deprese  východně a jižně od 
obce. Střední část území je mezi terénní depresí Šestajovického  potoka a 
Jirenského potoka. Jižní část území se svažuje od západu k východu do 
terénní deprese Horoušáneckého potoka.  

Významná krajinná zeleň je v prostoru kolem Šestajovického potoka a 
na východě území mezi zastavěným územím Jiren a Nových Jiren.  

Na jihu území se rozkládá Klánovický les s PR Cyrilov.  
Krajina v širším okolí uvažované výstavby má plochý ráz. Krajina byla 

již v pravěku z velké část odlesněna a má zemědělský charakter. V území se 
nevyskytují větší vodní plochy ani významnější vodní toky. Malá členitost 
terénu měla vliv na hospodářskou činnost. Větší část plochy území je 
přeměněna na zemědělskou půdu. Proto jsou v této krajině vzácné přirozené 
nebo polopřirozené lesy. 
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Druhotně si člověk vytvářel na místech méně využitelných pro 
zemědělské využívání remízy s výsadbou topolu černého, jasanu ztepilého, 
ale i druhů autochtonních, jako je kaštan jírovec (Aesculus hippokastanum), 
tavolník (Spirea sp.), trnovník akát (Robinia pseudoacatia) atd. Některé tyto 
druhy se vysazovaly v bažantnicích nebo v porostech na ochranu zvěře, jiné, 
např. akát, jako medonosná rostlina. Podél mnoha cest byly rovněž 
vysazovány ovocné stromy, zejména jabloně.  

Krajinný ráz je tedy ovlivňován především činností člověka, a to dříve 
převážně zemědělskou, nyní se jedná o významné dopravní stavby a 
komerční aktivity. 

Architektonické řešení nových objektů areálu distribučního centra 
svým měřítkem, tvarem i barevností odpovídá obdobným stavbám 
komerčních areálů, jakých se v oblasti v širším měřítku vyskytuje větší 
množství a probíhá či je plánována výstavba dalších. Lze tedy říci že v tomto 
ohledu není v zásadním kontrastu a nenarušuje stávající krajinný ráz. 
navrhované řešení umožňuje vybudovat novou, moderní architekturu, 
splňující veškeré požadavky technologie i pracovního prostředí a přitom 
zachovat celkový architektonický ráz průmyslové zóny.  Vzhledem k blízkosti 
obytné zástavby je třeba komerční areál od této zástavby co nejvíce oddělit 
vhodnou dispozicí objektů tak, že veškerá manipulace se zbožím a nákladní 
doprava se bude odehrávat ve vnitřní části areálu. Lze tak dosáhnout 
relativně dobrého organického začlenění stavby do zdejší krajiny.  
 
C.II.8  Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící 
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního 
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují 
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s 
cílem udržení rovnováhy. 
 Původní rostlinná společenstva jsou dubohabrové háje, podél vodotečí 
luhy a olšiny. Z regionálně fytogeografického hlediska se jedná o 
termofytikum, fytogeografický obvod - České termofytikum, fytogeografický 
okres Středočeská tabule, Bělohorská tabule. 
 Sosiekoregion II/16 Pražská plošina, biochora II/11/5 mírně teplých 
plochých pahorkatin. Reprezentační biocenóza - společenstvo dubo-
habrových hájů. 

V daném širším území se vyskytují některé prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES), a to jak prvky lokální, tak i 
regionální úrovně.  Žádný z nich však není tak blízko pozemku pro 
realizaci navrhovaného záměru, aby jím mohl být jakkoliv ovlivněn. 

Nejbližší systém ekologické stability je vymezen v prostoru kolem 
Jirenského potoka a jeho doprovodných porostů V samotném katastrálním 
území obce Jirny se nachází za částí obce zvanou Nové Jirny přírodní 
rezervace Klánovický les – Cyrilov. Je zde nadregionální biocentrum 
Vidrholec s navazujícím nadregionálním biokoridorem. 

Podrobněji byly blízké prvky ÚSES popsány v kapitole C.I. 
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C.II.9  Obyvatelstvo 
 Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu nového komerčního areálu 
distribučního centra firmy TRIGA COLOR se nachází na severním okraji obce 
Jirny. 

Obec Jirny se skládá ze dvou částí, a to Jirny a Nové Jirny. Má 
katastrální výměru 824 ha a počet obyvatel činil 1 540 ke dni 1.12.2005.  

Obec Jirny byla půdorysně založena jako hvězdice z níž vycházejí 
komunikační směry paprsčitě na všechny strany. Novější zástavba nyní tuto 
strukturu částečně porušuje vnitřními příčkami ulic.  

Nové Jirny jsou založeny na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým 
centrálním prostorem podél komunikace na Úvaly. 

Území sousedí z jižní strany s Klánovickým lesem - Vidrholec a 
Klánovicemi, západní hranici tvoří Šestajovice a Horní Počernice, severní 
Zeleneč a Nehvizdy, na východě Horoušany a Úvaly. Vnitřní území mezi 
Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití.  

Obec sousedí na západě s hl. m. Prahou (Městskou částí Horní 
Počernice) a je na toto území navázána. Jirny jsou aglomerovány do 
pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je významná dojížďka 
za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti bydlení, ale i v 
umísťování komerčních ploch mají Jirny nabídku vůči jádrovému území. Tato 
obousměrnost je i do budoucna žádoucí, jistě bude nejen zachována, ale 
bude se i nadále rozvíjet.  

Z historických památek obce Jirny zmiňujeme zámek s rozsáhlým 
zámeckým parkem.  

Z dalších památek pak je třeba uvést Farní chrám sv. Petra a Pavla, 
který stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází 
ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 
1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. 

Zvonice u kostela sv. Petra a Pavla stojí na místě starší, původně 
dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století. Kdysi 
jednopodlažní objekt z neomítaného zdiva o šířce 120 cm byl nejprve 
zastřešen jehlanovitou střechou. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony z let 
1562-1563 od zvonaře Brikciho z Cimperka. Zvonice je v současnosti 
zrekonstruována a společně s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří kompaktní 
celek. 

V obci Jirny probíhá v současnosti rozsáhlá výstavba rodinných domů. 
Území, na kterém se má uskutečnit výstavba nového komerčního 

areálu Distribučního centra Jirny leží podle schváleného územního plánu 
sídelního útvaru Jirny v zóně pro průmyslovou výrobu - VP.  

Tato zóna tvoří rozsáhlé území vymezené 4 komunikacemi a leží na 
sever od dálnice D11, která ji zcela odděluje od vlastní zástavby obce. V okolí 
pozemku pro navrhovaný areál se nachází severním směrem 2 rodinné 
domy, jižním směrem pak 3 rodinné domy. Západně je za terénním valem 
umístěna další rozsáhlá průmyslová zóna s velkými halovými objekty skladů 
a distribučních center. 

LI-VI Praha spol. s r.o. 83

http://www.jirny.cz/kostel.htm
http://www.jirny.cz/obr_19.htm
http://www.jirny.cz/kostel.htm


Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

 
Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zástavbě pozemku s kvalitní zemědělskou 
půdou, který byl v minulosti intenzívně zemědělsky využíván. Stavba 
nevyžaduje odstranění původních staveb ani kácení dřevin,  jiný zásah do 
hmotného majetku se nepředpokládá. Jediným významným majetkem, který 
bude stavbou dotčen, je vlastní vrstva ornice, která se nachází na větší části 
plochy zájmového pozemku (s výjimkou plochy zasypaného rybníčku 
navážkami). Tato ornice bude před zahájením terénních úprav sejmuta a 
použita převážně při sadových úpravách na vlastním pozemku po dokončení 
výstavby, případné přebytky budou použity pro zúrodnění pozemků určených 
Krajským úřadem.   

Po skončení výstavby areálu budou provedeny úpravy okolí a výsadba 
odpovídající zeleně podle projektu sadových úprav, který bude v rámci 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení předložen stavebnímu 
úřadu v Úvalech k vyjádření. 

 

Kulturní památky 
V  lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná 

archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní 
památky. Nejbližší kulturní památkou k dané lokalitě v obci Jirny je již 
zmiňovaný Farní chrám sv. Petra a Pavla (viz obrázek). 
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C.II.10   Jiné charakteristiky 
Stávající doprava 

Jednou z hlavních charakteristik zatížení daného území a obce Jirny je 
automobilová doprava. Jedná se především o dopravu tranzitní, která daným 
územím projíždí a která tvoří významný podíl dopravní zátěže. Skutečnost, že 
po severním okraji obce prochází kapacitní komunikace – dálnice D11, sice 
významně snižuje podíl této tranzitní dopravy, avšak přesto velké množství 
osobních i nákladních automobilů projíždí po silnici druhé třídy II/101 z Jiren 
na sever na nájezd na dálnici a směrem na Brandýs nad Labem. 

V rámci zpracování tohoto oznámení bylo v místě budoucího vjezdu do 
navrhovaného areálu distribučního centra Jirny provedeno půlhodinové 
měření hluku v odpolední dopravní špičce pracovního dne. Výsledná 
naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku v době od 14,30 do 15,00 
hodin tlaku činila LAeq30 minut = 69,0 dB. Naměřená hodnota odpovídá 
dopravní špičce, celodenní ekvivalentní hladina hluku zde dosahuje hodnot 
62,5 až 63,0 dB, jednoznačně však z tohoto údaje vyplývá, že dopravní hluk 
je zde dominantní. Podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. je v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb limit pro hluk 
z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v denní době roven 60 dB, 
při uvažování korekce na starou hlukovou zátěž je limit 70 dB. V noční době 
jsou v v chráněném venkovním prostoru staveb limity o 10 dB nižší. Tyto 
limity jsou v daném území s rezervou splněny, přesto se však jedná o území 
významně hlukem z dopravy zatížená. 

 

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO 
ZATÍŽENÍ 
 

Realizace investičního záměru je situována do lokality průmyslové 
zóny VP obce Jirny. 

Nový budoucí komerční areál distribučního centra Jirny je umístěn na 
severním okraji Jiren na sever od dálnice D11 a je dostatečně vzdálen od 
hlavní obytné zástavby obce. V okolí se vyskytuje pouze 5 rodinných domů, 
zbývající území je tvořeno již realizovanými nebo navrhovanými skladovými 
areály. 

V současné době je dané území vystaveno zvýšené hladině hluku a 
imisnímu zatížení, což je dáno malou vzdáleností od frekventované 
komunikace II. třídy č.101 (v Jirnech nazývané Brandýskou ulicí). Významně 
se zde projevuje i hluk z dálnice D11, která je sice částečně vedena v zářezu, 
z něhož však v západní části postupně vybíhá a je směrem k centru obce a 
nové výstavbě odstíněna protihlukovou stěnou. 

Jiné zdroje emisí a hluku v daném území zdaleka nedosahují vlivů 
těchto liniových staveb. 
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Krajina v dané oblasti je rovinatá a úrodná, což ji předurčuje 
k zemědělskému využití. Z tohoto důvodu zde téměř vymizely původní lesní 
porosty a krajina se vyznačuje velmi malým podílem lesů. 

Na druhé straně blízkost hlavního města a výborné dopravní spojení 
vytváří tlak na komerční využití pozemků u obce, a to zejména v okolí 
dálnice, které není vhodné pro obytnou zástavbu a tento typ výstavby zde ani 
neumožňuje platný územní plán obce. Z tohoto důvodu také byly v ÚP Jirny 
vymezeny plochy pro průmyslovou výrobu, které jsou vhodné pro výstavbu 
průmyslových a skladových areálů. 

Do těchto zón je vhodné umístit sklady nebo průmyslovou výrobu,  
která je šetrná vůči životnímu prostředí a nebude představovat zátěž pro 
obyvatelstvo okolních obcí. 

Výstavba nového komerčního areálu distribučního centra Jirny ovlivní 
dané území jen minimálními vstupy – emisemi z plynového vytápění a ze 
související vnitrozávodní automobilové dopravy. Významnější je vliv vlastních 
dopravních tras, kudy bude vedena automobilová doprava do areálu. Této 
skutečnosti si jsou si investor, projektanti i zpracovatelé oznámení dobře 
vědomi, a proto byly tyto dopravní trasy navrženy zcela mimo průjezd 
centrum obce Jirny\ a pouze v minimálním úseku podél obytné zástavby 
v Brandýské ulici..  
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH 
VÝZNAMNOSTI 

DI.    CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

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. Vliv na hlukovou situaci  x  

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody  x  

D.I.5. Vliv na půdu  x  

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné 
zdroje 

  x 

D.I.7. Vliv na floru a faunu    x 

D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 

D.I.8. Vliv na krajinu  x  

D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 

Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 
 Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle 
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu 
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po 
podrobném studiu dané problematiky. 

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti, celý 
komerční areál distribučního centra firmy TRIGA COLOR v Jirnech bude 
používat technologie šetrné vůči životnímu prostředí a rovněž zástavba 
areálu bude provedena s ohledem na zachování všech složek životního 
prostředí v neporušeném stavu. 
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. Jedná se o komerční areál určený pro skladování dekorativních 
nátěrových hmot v originálních malospotřebitelských baleních, které budou  
do skladu přiváženy kamiony od dodavatelů a budou distribuovány 
odběratelům nákladními automobily. Tento záměr představuje minimální 
emise škodlivin do ovzduší, nezpůsobuje ve svém okolí nadměrný hluk a 
neprodukuje jiné odpadní vody, než splaškové. Doprava do závodu 
představuje sice určitou dopravní zátěž místních komunikací, ale s ohledem 
na její vedení mimo vlastní obec Jirny přímo na nájezd na dálnici D11, 
nebude zatěžovat obyvatelstvo Jiren hlukem ani emisemi nad míru danou 
platnou legislativou. Realizace záměru sice povede k záboru zemědělské 
půdy v ploše cca 6 876 m2 (pozemky jsou zařazeny jako orná půda a 
zahrada), nicméně s ohledem na skutečnost, že areál bude umístěn do 
územním plánem přesně definované průmyslové zóny, v níž není s dalším 
využitím lokality pro zemědělské účely počítáno, nelze vliv na půdu 
považovat za podstatný. V případě, že by na tomto pozemku nebyla 
realizována výstavba areálu firmy TRIGA COLOR, byl by využit pro výstavbu 
jiného investora s obdobným zaměřením. Rozhodující je tedy skutečnost, že 
veškerá ornice z pozemku bude před zahájením výstavby sejmuta a nedojde 
tedy k jejímu znehodnocení. 

Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo je možno považovat výstavbu nového areálu se 30 pracovními 
místy za  pozitivní. 
 
 

D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO 
 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Zdravotní rizika pro obyvatele vlastní obce Jirny, v jejímž katastru má 
být nový areál distribučního centra podle záměru investora postaven, i pro 
obyvatele okolních obcí, jejichž stávající obytná zástavba je dostatečně 
vzdálena od areálu, jsou prakticky nulová.  

Investor tohoto komerčního areálu, firma TC Develop, a.s., provozuje 
v současné době nekolik zcela obdobných areálů na mnoha místech České 
republiky, takže vstupy a výstupy do složek životního prostředí uvažované 
v tomto oznámení jsou podloženy skutečností odvozenou dle stávajících 
areálů a přepočítanou na kapacity nového záměru. 

Vlastní areál je pouze zdrojem emisí a hluku z plynového vytápění 
nízkoemisními hořáky a autodopravy, v době výstavby bude po omezenou 
dobu i zdrojem prašnosti, zejména v době provádění zemních prací. 

Dopravní trasy  jsou vedeny mimo obec Jirny po komunikaci II/101 a 
II/611 na nájezd na dálnici D11 směr Hradec Králové a Praha, takže budou 
obyvatelstvo zatěžovat hlukem a emisemi pouze v minimální míře. 

Z výsledků rozptylové studie, uvedené v příloze tohoto oznámení, 
vyplývá, že zdroje komerčního areálu distribučního centra Jirny se svými 
vstupy do životního prostředí projeví ve svém okolí pouze minimálně a 
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v žádném případě nedojde u nejbližší obytné zástavby k negativnímu 
ovlivnění nad míru danou předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí, a 
to ani v součtu se stávajícím zatížením. 

Nové skladové objekty distribučního centra sice budou využity pro 
skladování dekorativních nátěrových hmot obsahujících těkavé složky, avšak 
veškeré skladované látky budou uzavřeny v originálních transportních 
obalech a nebude s nimi manipulováno jinak než že budou ukládány na 
paletách do skladových regálů a následně připravovány k expedici. 

Manipulace se skladovaným zbožím probíhá způsobem, který 
prakticky vylučuje poškození obalů a rozlití skladovaných látek. Skleněné 
obaly nebudou používány. V případě, že přesto dojde k poškození obalu 
některé ze skladovaných barev či ředidel, má firma vypracovány přesné 
pracovní postupy a bezpečnostní předpisy zajišťující rychlou a účinnou 
sanaci rozlitých látek bez rizika ohrožení zdraví a složek životního prostředí. 

připravovány k ex jsou určeny pro skladování, balení a montáž 
výrobků neobsahujících nebezpečné látky, které by jakýmkoliv způsobem 
mohly ohrozit životní prostředí ani zdraví obyvatel. 

Sociálně ekonomické důsledky výstavby nového areálu lze hodnotit 
rovněž jednoznačně kladně, protože realizací této výstavby dojde k vzniku 
nových 30 pracovních míst, a tím i k vytvoření po všech stránkách 
odpovídajícího pracovního prostředí a sociálního zázemí pro zaměstnance 
areálu, a to jak v administrativě, tak i ve skladech a expedici. Pracovní 
podmínky i mikroklimatické podmínky pracovišť, větrání, vytápění a chlazení i 
kvalita sociálních zařízení budou plně odpovídat požadavkům platných 
předpisů.  

Ze sociálně ekonomického hlediska je významná i skutečnost, že firma 
TRIGA COLOR a.s. je dlouhodobě perspektivním a stabilním 
zaměstnavatelem, vytvářejícím optimální pracovní i sociální podmínky pro 
své současné zaměstnance. 

Lze očekávat, že zde naleznou perspektivní pracovní uplatnění 
zejména obyvatelé nejbližší obce – Jiren, část pracovníků bude nepochybně 
dojíždět i z okolních obcí, k čemuž je možno využít husté sítě integrované 
veřejné dopravy PID MHD Praha. Zastávky autobusů PID jsou situovány 
v centru Jiren v dochůzkové vzdálenosti od nového areálu, takže 
zaměstnanci nejsou nuceni používat vlastní osobní automobily. Lze očekávat, 
že někteří zaměstnanci budou k dopravě využívat i jízdní kola. 

Kvalita životního prostředí v obci Jirny ani v nejbližších okolních 
obcích se v důsledku výstavby nového komerčního areálu distribučního 
centra nezmění.  

 Faktory pohody obyvatel obce Jiren nebudou výstavbou nového 
areálu v průmyslové zóně obce nikterak ovlivněny. Dopravní obsluha 
nového areálu sice zatíží určitým způsobem příjezdové komunikace, ale 
důsledným dodržováním navržených dopravních tras bude tento vliv na 
obytnou zástavbu minimalizován. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vypočtené hladiny hluku  z 
provozu areálu nezpůsobí překračování přípustných hodnot hladin hluku u 
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obytné zástavby v denní době. V noční době bude areál zcela uzavřen a bez 
provozu. 

 Investor si je vědom nutnosti respektovat platné předpisy a nařízení a 
je zde důvodný předpoklad, že  při provozu nového závodu nebude docházet 
ke kontaminaci složek životního prostředí (půdy, vody). V areálu sice budou 
používány některé nebezpečné látky.ve smyslu Nařízení vlády č.258/2001 Sb. 
kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a 
chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává 
Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek, avšak tyto materiály 
budou skladovány výhradně v originálních uzavřených transportních 
malospotřebitelských obalech 

Pokud jde o rizika pracovního úrazu, lze obecně konstatovat, že nelze 
tato rizika nikdy stoprocentně vyloučit, ale při dodržování předpisů 
bezpečnosti práce a pracovní kázně je možno rizika pracovních úrazů 
minimalizovat. Pracovníci jednotlivých pracovišť musí být prokazatelně 
seznámeni s příslušnými pracovně - právními a bezpečnostními předpisy, což 
je povinností zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že v nových halách bude 
používána běžná skladovací technologie, s využitím běžného strojního 
vybavení, lze očekávat, že uvedení nových hal do provozu nebude 
představovat problém zvýšených pracovních rizik. Naopak, nové haly budou 
z hlediska všech faktorů pracovního prostředí pro dané použití optimální, a 
tato skutečnost by měla jednoznačně pracovní rizika snižovat.  

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Nejbližšími obytnými objekty v okolí nového komerčního areálu PWBC 

jsou rodinné domky v severní části Jiren při východní straně  silnice II/101 
(Brandýské). Jedná se o celkem 5 rodinných domů (z toho jedna 
novostavba), z nichž dva (severním směrem) jsou situovány v blízkosti areálu 
a bude kolem nich vedena i obslužná doprava. Zbývající tři domy směrem 
k dálnici jsou od areálu dostatečně vzdáleny a nebudou provozem 
distribučního centra prakticky vůbec ovlivněny, zejména v případě, že dojde 
k předpokládané budoucí k zástavbě pozemku průmyslové zóny situovaného 
jižně od areálu distribučního centra TRIGA COLOR. 

Počet těžkých nákladních automobilů a kamionů přijíždějících do 
areálu distribučního centra a odjíždějících z areálu bude maximálně 7 aut/den 
(tj. 14 jízd obousměrně). Počet lehkých nákladních automobilů nepřekročí 12 
aut za den (24 jízd). Počet osobních automobilů bude záviset především na 
počtu zaměstnanců, kteří budou do závodu dojíždět svými auty. Parkovací 
plochy u závodu jsou dostatečně dimenzovány. Provoz reálu bude pouze 
v denní době, počet osobních automobilů nepřekročí 30 aut za den (60 jízd). 

Vlivy areálu distribučního centra Jirny na kvalitu ovzduší a na hlukovou 
situaci v nejbližším okolí byly zhodnoceny hlukovou a rozptylovou studií. 
Z výsledků těchto studií vyplývá, že provoz areálu neovlivní své okolí 
negativně nad míru povolenou platnou legislativou. 

Počet obyvatel ovlivněných výstavbou a provozem nového komerčního 
areálu distribučního centra Jirny tedy nepřesáhne cca 25 - 30 obyvatel 
nejbližších 5 rodinných domů v okolí, a to v severní části obce Jirny. Toto 
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navýšení dopravy a následných  negativních vlivů bude zcela zanedbatelné 
ve srovnání se stávajícím provozem na komunikaci II/101 (Brandýské). 
 U dalších vzdálenějších objektů v okolí zájmové lokality se 
nepředpokládá, že by je měla stavební činnost či provoz areálu distribučního 
centra ovlivnit – jedná se o objekty ve vlastní obci Jirny, na jih od dálnice, 
kudy nebude nákladní obslužná doprava areálu vedena 
 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
 Posuzovaný záměr představuje výstavbu nového komerčního areálu 

distribučního centra, do něhož bude umístěna technologie skladování 
dekorativních nátěrových hmot. 

 Vzhledem k charakteru areálu – skladování– v uzavřených a 
izolovaných objektech - a umístění komerčního areálu do schválené 
průmyslové zóny nedojde k narušení pohody obyvatel v okolí areálu. 

Realizací záměru dojde k vzniku nového středního zdroje znečišťování 
ovzduší – plynové kotelny vybavené dvěma kotli s nízkoemisními hořáky. 

Vyhodnocení nových zdrojů znečišťování ovzduší bylo provedeno 
v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Její výsledky jsou 
zrekapitulovány v kapitole D.I.2., kde je současně i jejich komentář. 

Hluk ze související dopravy nepřekročí přípustné denní limity a 
způsobí jen nepatrné navýšení stávajícího hlukového pozadí, a to jen 
v nejbližším okolí areálu a podél dopravní trasy v severní části obce  Jirny. 
V noční době nebude areál TRIGA COLOR v provozu. 

Vzhledem ke stávajícímu hlukovému pozadí, způsobovanému stávající 
automobilovou dopravou se nárůst hladin hluku na referenčních bodech 
téměř neprojeví. Také hladiny hluku ze vzduchotechniky a technologických 
zdrojů neovlivní v denní ani noční době stávající hlukovou situaci před 
fasádami nejbližších obytných domů ani ostatních objektů v Jirnech (viz 
výsledky akustické studie, která je přílohou tohoto oznámení). Výsledky 
akustické studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.3., kde je současně i 
jejich komentář. 

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na 
obyvatelstvo. 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Ekologické vlivy přímé, trvalé Minimální nepříznivé vlivy – 

zábor původně zemědělského 
pozemku, ornice bude využita 
podle požadavků RŽP 
převážně pro sadové úpravy 
areálu 

Sociální a ekonomické 
vlivy 

přímé, trvalé Příznivý vliv na zaměstnanost, 
zlepšení pracovního prostředí 
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Emise z plynové 
kotelny 

přímé, trvalé Střední zdroj znečišťování, 
nízkoemisní hořáky 

Hluk z dopravy a 
technologie (VZT) 

přímé, trvalé Vzhledem k umístění areálu je 
nepříznivý vliv na faktory 
pohody velmi malý, dostupná 
opatření na jeho minimalizaci. 
Doprava bude vedena mimo 
hlavní obytnou zástavbu obce 
Jirny. 

 
D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Imisní koncentrace škodlivin z plynových vytápěcích zdrojů a ze 
související automobilové dopravy 

Nový komerční areál distribučního centra Jirny firmy TRIGA COLOR 
vytápěn plynovými kotli pro administrativní část – teplá voda bude sloužit i pro 
ohřev vzduchu ve VZT jednotkách sloužících pro temperaci skladových a 
expedičních prostor.  

Kotelna bude vybavena dvěma kotli s nízkoemisními hořáky, každý o 
výkonu 200 kW, celkový výkon kotelny bude 400 kW. 

Dalším zdrojem bude komerčním areálem vyvolaná automobilová 
doprava kamiony a nákladními automobily a osobní doprava zaměstnanců a 
návštěvníků areálu. 

 Zdroje emisí z celého areálu jsou popsány v kapitole B.III.1. 
Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek z celého areálu 

provozu areálu distribučního centra Jirny byla vypracována rozptylová 
studie, která je uvedena v příloze  tohoto oznámení.  

Tato rozptylová studie zahrnuje celkový vliv závodu na ovzduší po 
realizaci výstavby celého areálu se zahrnutím nových zdrojů 
znečišťování ovzduší z plynové kotelny a automobilové dopravy. 

Při stanovení emisí z plynových zdrojů jsou obecně podkladem 
výrobcem garantované emisní koncentrace a předpokládaná roční spotřeba 
zemního plynu převzatá z projektu k územnímu řízení. Rozptylová studie 
však byla vypočtena pro emisní koncentrace odpovídající emisním limitům, 
takže vypočtené imisní koncentrace jsou nejvyšší možné a je předpoklad, že 
ve skutečnosti budou výrazně nižší, protože emisní koncentrace 
nízkoemisních hořáků dosahují hodnot podstatně nižších než jsou emisní 
limity. Konkrétní typ kotlů a hořáků dosud nebyl stanoven a bude určen 
v projektové dokumentaci. 

Pro stanovení emisí z automobilové dopravy byly výchozím podkladem 
předpokládané počty jízd nákladních a osobních automobilů do areálu. 
Uvažován byl maximální stav, skutečnost bude, zejména v počtu osobních 
automobilů, pravděpodobně poněkud nižší. Údaje o provozu vycházejí ze 
zkušeností se stávajícími distribučními sklady firmy TRIGA COLOR. Emise 
produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem MEFA 2002, viz 
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kapitola B.III.1. Do výpočtu byly dále zahrnuty emise vznikající při studeném 
startu automobilů. 

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od 
Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho 
ČHMU ve Velké Británii. 

 Výpočet rozptylové studie byl proveden pro 2 varianty: 

Varianta 1: Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě na základě 
dat rozptylové studie Středočeského Kraje. 

Varianta 2: Vyhodnocení příspěvku nových stacionárních, plošných a 
mobilních zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných v rámci 
provozu areálu. 

Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, benzen. 
Posouzení vlivu areálu na ovzduší bylo provedeno v celkem 

jednotlivých výpočtových referenčních bodech (RB) uzlové sítě, které 
slouží i pro grafické zakreslení izočar znečištění ovzduší a dále ve 
vybraných referenčních bodech situovaných podél příjezdové 
komunikace k areálu a v jeho okolí u okolní obytné zástavby . 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí 
uzlových   bodů  v  počtu 630  s  krokem  50  m (základní síť RB). A dále pak 
síť referenčních bodů lemující komunikaci. Umístění referenčních bodů je 
patrno z obrázků v rozptylové studii v příloze. 

Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie 
je vytvářena nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím 
účelem je pokrýt dané zájmové území tak, aby matematická modelace 
zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co 
nejvěrněji reálný stav.  

Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje 
zpracovatel studie s ohledem na předpokládaný plošný rozsah  hodnocených  
vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého geometrického obrazce libovolného 
tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich vzdálenost od sebe) je 
volen na základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě různý 
(např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší). 

Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za 
počátek („0“)a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady 
(1,2,....n). Způsob zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních  
bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků 
studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se 
v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic nebylo nutno 
používat záporných hodnot. 

Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním 
bodům přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému: 

• x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné 
ose v metrech 
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• y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose 
v metrech 

• z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se 
z vrstevnicové mapy) 

Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze 
základních souborů vstupních dat nutných pro konstrukcí rozptylové studie, 
neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné hodnoty 
znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např. 
grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu 
zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem 
hodnoceného zájmového území. 

Pozn.: Stejným způsobem se konstruují souřadnice emisních zdrojů 
v rámci  zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Jirny. 
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). 

Označení směrů větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 
stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 
stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti 
směru větru. 
Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní 

vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.) 
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a 

každá třída stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. 
Výpočet očekávaných imisních půlhodinových přízemních  koncentrací   

byl proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících 

látek a doby překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle 
metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r.1998. 

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu 
koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční 
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich 
násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční 
průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a 
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou 
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá 
se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných 
koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení 
četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability 
atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy 
rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru 
vyplývají z následující tabulky: 

LI-VI Praha spol. s r.o. 94



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

 

třída 
stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 
rychlosti větru 

(m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient 
teploty, mírně zhoršené rozptylové 
podmínky 

1,7        5        11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7        5        11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu 
s výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává 
v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů 
v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě 
případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd 
stability I a II. 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský 
povrch intenzivně vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku 
nedostatečného slunečního záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za 
sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se 
inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce. 

Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. 
Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za 
následek normální pokles teploty s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné 
inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné 
inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a 
IV, kdy dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu 
teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném 
větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu 
teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu 
promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země 
vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně 
zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto 
rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. 
V souvislosti se  vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí 
přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na 
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i 
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nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují 
např.: 

• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako 
hodinových průměrných hodnot koncentrací nebo 8-hodinových 
průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové hodnoty) 

• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako 
denních průměrných hodnot koncentrací  

• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 
(dříve pouze NOx) 

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových 
parametrů σy  a  σz tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším 
časovém intervalu. Pro NO2, NOx, prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé 
koncentrace počítané 1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO jsou počítané 8-
hodinové průměrné hodnoty.  

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo 
pomocí sumy oxidů dusíku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit 
a zároveň jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, 
ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom 
tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává 
imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní 
limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je 
NO2 mnohem toxičtější než NO. 

Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je 
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem 
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce 
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do 
výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak 
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze 
NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. 

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 
% NO2 a celých 90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr 
kp, jehož hodnota závisí na třídě stability atmosféry. Zároveň platí, že i po 
dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve formě NO.  

Před shrnutím závěrů rozptylové studie uvádíme ještě přehled hlavních 
použitých pojmů: 

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší 
• hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu 

při standardní teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v mg.m-3. 

Maximální koncentrace 
• největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané 

rychlosti větru. 

Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty 
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• jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. 
Tak dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny. 

Dávka znečišťující látky 
• integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3]. 

Tepelná vydatnost 
• tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší 

z komína  [MW]. 

Teplotní zvrstvení 
• průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle 

s výškou klesá. Případ, kdy se s výškou nemění, se označuje jako 
izotermie, pokud teplota s výškou roste, mluvíme o inverzním 
teplotním zvrstvení. 

Třídy stability 
• charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií so 

ohledem zvrstvení. 

Stavební výška zdroje 
• výška koruny komína nad úrovní okolního terénu. 

Efektivní výška zdroje 
• výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. 

Pro její výpočet se používá řada převážně empirických vzorců. 
 

Závěry vyplývající z výpočtů rozptylové studie 
 Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývají tyto závěry.  

Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální 
hodnotu vypočtenou v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, 
třídy rychlosti větru a směru větru při kterém k maximální imisní koncentraci 
dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m3 (µg.m-3). 

Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty 
jsou uvedeny v mikrogramech/m3 (µm-3). 

Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě 
[mg*hod/m3 za rok. 

Intervaly imisních půlhodinových koncentrací: udávají četnost 
výskytu koncentrací nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 
200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního 
časového fondu (roční časový fond činí 8760 hodin). 

Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních 
hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro 
NO2 je stanoven na úrovních, jenž jsou uvedeny v následujícím přehledu 
imisních limitů.  
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Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 350/2002, 
které byly zpracovány na základě níže uvedených direktiv EU. 

Nový přístup pro hodnocení  zátěže venkovního ovzduší plyne 
z procesu našeho připojování k EU. Nové imisní limity a jejich postupné  
přizpůsobování stavu evropské legislativy v čase je uveden v následující 
tabulce. Požadavky na dodržování imisních koncentrací škodlivin plynou 
z postupného naplňování   směrnic EU 96/62/EC, 1999/30/EC, 92/72/EC a 
2000/69/EC s přihlédnutím k platným residuím směrnic 80/79/EEC, 
89/427/EEC, 85/203/EEC a 82/884/EEC. 
 

Název limitu Škodli-
vina 

Měřené 
období 

LH 
(µg.m-3)

MT Cílové 
datum/ 

poznámka 

Jednohodinový 
limitní průměr pro 
ochranu lidského 

zdraví 

1 hod 350 150 
(43%) 

1.1.2005 nula 
MT 

Denní limitní 
průměr pro 

ochranu lidského 
zdraví 

 
24 hod 

125 žádná 1.1.2005 

Limitní hodnota 
pro ochranu 
ekosystému 

 
 

Kal.rok a 
zima 

(1.10-31.3)

20 Žádná 2 roky po 
vstupu sm. 
1999/30 v 
platnost 

Varovný imisní 
limit 

 
 
 
 

SO2

3 hod 500  100 km2

Jednohodinový 
limitní průměr pro 
ochranu lidského 

zdraví 

1 hod 200 100 
(50%) 

1.1.2010 nula 
MT 

roční limitní 
průměr pro 

ochranu lidského 
zdraví 

24 hod 40 20 
(50%) 

1.1.2010 nula 
MT 

Roční limitní 
hodnota pro 

ochranu 
ekosystému 

 
 

 
 
 
 

NO2 a 
NOx

Kal.rok 30 žádná 2 roku po 
vstupu sm. 
1999/30 v 
platnost 
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Varovný imisní 
limit 

NO2 3 hod 400  100 km2

24hodinový 
limitní průměr pro 
ochranu lidského 

zdraví 

24 hod 50 
max.35 

krát 
překroče
ní v roce

25 
(50%) 

1.1.2005 nula 
MT 

24hodinový 
limitní průměr pro 
ochranu lidského 

zdraví 

24 hod 50 
max.7 
krát 

překroče
ní v roce

25 
(50%) 

1.1.2010 nula 
MT 

roční limitní 
průměr pro 

ochranu lidského 
zdraví 

Kal 
Rok 

40 
 

8 
(20%) 

1.1.2005 nula 
MT 

roční limitní 
průměr pro 

ochranu lidského 
zdraví 

 
PM10 

Kal. 
rok 

20 
 

10 
(20%) 

1.1.2010 nula 
MT 

roční limitní 
hodnota pro 

ochranu lidského 
zdraví 

Pb rok 0,5 1,0 
(100%) 

1.1.2005 nula 
MT 

1.1.2010 nula 
MT pro 

sousedství  
bodových 

zdrojů 

Roční limitní 
hodnota pro 

ochranu lidského 
zdraví 

rok 80 Aritm.průměr denních 
středních hodnot 

Rok (z 
24hod.hodnot) 

 
TSP 

rok 250 95%precentil z denních 
středních hodnot z roku

Rok CO 8 hod 10 
(µg.m-3) 

15 
(50%) 
splnění 
r.2005 

Roční 
maximum 

8hodinového 
klouzavého 

průměru 

Rok Benzen rok 5 10 
(100%) 

Rok 2010 nula 
MT 

Limit pro ochranu 
zdraví 

 
ozón 

8 hod 110  Konc.musí být 
měřeny 

kontinuálně 
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hod 200   Limit pro ochranu 
vegetace 24 hod 65   

Populační 
informační limit 

hodina 180   

Populační 
varovná hodnota 

hodina 360   

 
Poznámky: 

Všechny koncentrace musí být měřeny standardními metodami a 
výpočty korigovány na standardní podmínky (293 oK, 101,3 kPa) 

LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na 
vědeckém základě s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt 
na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí být dosažen 
v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to 
pevná  hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být 
překračována o  více než je mez tolerance (MT) , vyjádřenou jako podíl  
imisního limitu v procentech , o který může být tento limit  v období 
stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími 
předpisy překročen 

MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které 
může být překročen za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a 
směrnicemi souvisejícími.  

Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik 
látek, měřených v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům 
je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území jsme použili 
klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha.Klasifikace se 
provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka. 
 

Třída Význam Klasifikace 

I. imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou 
nejvýše rovny polovině imisních limitů IHx

čisté-téměř čisté 
ovzduší 

II. imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 
IHx, ale žádný limit není překročen 

mírně znečištěné 
ovzduší 

III. imisní limit jedné látky je překročen, imisní 
hodnoty ostatních sledovaných látek jsou 
nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx

znečištěné ovzduší 

IV. imisní limit jedné látky je překročen, imisní 
hodnoty některých dalších látek >IHx, ale <IHx

silně znečištěné 
ovzduší 

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně 
znečištěné ovzduší 
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Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v obci Jirny: 
Základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je automobilová 

doprava po dálnici D11 Praha – Hradec Králové. V blízkosti této komunikace 
jsou nejvyšší vypočtené imisní koncentrace. Příspěvek ostatních zdrojů 
znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují na 
úrovni od 21 do 30 µg/m3, což je hodnota ¾ platného imisního limitu 40 
µg/m3. Lze tedy konstatovat, že i v blízkosti komunikace D11 pro průměrné 
roční koncentrace určitá imisní rezerva je. 

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze konstatovat 
následující. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace dosahují 
hodnot na úrovni nad 200 µg/m3, což je více než imisní limit, který je 200 
µg/m3. Avšak nedílnou součástí imisního limitu je povolená doba překročení 
této limitní koncentrace. Ta je pro škodlivinu NO2 stanovena na 18 hodin za 
rok. Z pozaďové rozptylové studie vyplývá, že doba překročení v této lokalitě 
za stávajících podmínek dosahuje hodnot na úrovni 10 hodin za rok. Takže i 
když je naplněna limitní hodnota, tak imisní limit jako takový v této lokalitě 
překročen není. 

Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot na úrovni do 2 
µg/m3. Imisní limit  je 5 µg/m3. Tedy pro škodlivinu benzen platí, že vypočtené 
koncentrace jsou na úrovni 1/3 platného imisního limitu.  

 

Vyhodnocení imisní zátěže vlivem provozu nových zdrojů: 
Detailní výsledky rozptylové studie sou uvedeny v tabelárních a 

grafických přílohách rozptylové studie. 
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším 

území vypočtených hodnot na úrovni 5 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. 
Reálné vypočtené koncentrace budou ještě nižší, protože výpočet byl 
proveden na emisní faktor a měřené koncentrace budou nižší než 180  
mg/m3. 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím se pak bude pohybovat 
na úrovni do 0,13 µg/m3. Ve vztahu k imisnímu limitu 40 µg/m3 se jedná o 
příspěvek zanedbatelný.  

Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace 
se pohybují na úrovni do 0,03 µg/m3. Imisní limit je 5 µg/m3. 

Tedy z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 lze předpokládat 
imisní rezervu na úrovni 10 µg/m3. Zdroje vyvolané touto investicí mají 
příspěvek do 0,13 µg/m3. Tedy výrazně méně, než je imisní rezerva. 

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace jsou na úrovni do 
5 µg/m3. Tedy v žádném případě zdroje nejsou schopny navýšit četnost doby 
překroční imisního limitu v blízkosti dálnice D11. 

Závěr výpočtů imisních koncentrací je následující: 
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Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze, na základě 
hodnot Nařízení vlády č.60/2004 Sb. a výsledků modelového zatížení 
Krajské imisní rozptylové studie  a Vymezení OZKO OOO MŽP ČR za rok 
2004, konstatovat že v území jsou dodržovány všechny stávající imisní 
limity včetně horní a dolní meze posuzování pro škodliviny NO2 a 
benzen. 

Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování 
ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít 
k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového 
zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů.  
 
 
Význačný zápach 

Nový komerční areál distribučního centra Jirny nebude zdrojem 
zápachu. Některé ze skladovaných látek – barev a ředidel – sice obsahují 
aromatické složky, avšak ve skladu bude manipulováno pouze s originálními 
baleními jednotlivých přípravků, takže k uvolňování těkavých látek nebude 
docházet. 
 
 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
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D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 
Hluk, vibrace 

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem 
z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Obcí Jirny prochází 
v blízkosti severního okraje obce v zářezu dálnice D11 Praha – Hradec 
Králové a severojižním směrem frekventovaná silnice II.třídy č.101 Jirny – 
Mstětice – Brandýs nad Labem, která je v těchto místech kolmá na dálnicí 
D11 Praha – Plzeň (přechází ji po mostě). Jak již bylo uvedeno v kapitole C, 
obě uvedené komunikace jsou silně frekventované, při čemž hlukovou situaci 
v severní části obce Jirny ovlivňuje zejména dálnice D11, v centrální části 
podél průjezdné komunikace II/605 pak především tranzitní doprava na této 
komunikaci. Vzhledem ke kategorii této silnice nelze administrativními zásahy 
obcí dopravu jakkoliv omezovat.  

Této situace si je investor velmi dobře vědom, a proto přizpůsobil 
řešení dopravy do komerčního areálu snaze o omezení nákladní dopravy 
v obci Jirny. Zvolená lokalita v průmyslové zóně na sever od dálnice D11 
umožňuje bezproblémové najetí nákladní dopravy na dálnici bez nutnosti 
projíždět obcí Jirny. Jedinými obytnými domy, kterých se dotkne zvýšení 
dopravní zátěže areálovou nákladní dopravou, budou 2 rodinné domy 
situované na sever od budoucího areálu distribučního centra. Vlastní provoz 
areálu hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru sousedních 
obytných objektů prakticky neovlivní, neboť veškerá manipulace bude 
prováděna uvnitř objektů a v prostoru odděleném od obytných domů na 
severu severním křídlem s administrativní částí. Nákladní doprava bude 
zajíždět do centrální části areálu k nákladní rampě a bude rovněž hlukově 
odstíněna. Objekty budou větrány převážně přirozeným větráním, pouze 
havarijní větrání bude zajištěno pomocí vzduchotechnických zařízení. Lze 
tedy konstatovat, že areál distribučního centra nebude zdrojem hluku, který 
by se projevoval u okolní obytné zástavby zvýšením stávající hlukové 
expozice. V noční době nebude areál v provozu. 

Na základě dopravních tras a předpokládaných počtů vozidel 
zajíždějících do areálu byly sestaveny tabulky, které odpovídají hodnotám 
uvedeným v kapitole B. tohoto oznámení. Z těchto dat byly vypočteny 
příspěvky nového areálu ke stávající hlukové situaci v dané lokalitě a byly 
porovnány s hlukovým pozadím zjištěným měřením. 

Počty jízd vozidel na komunikaci II/101 Brandýské ve směru od 
vjezdu do areálu distribučního centra severním směrem na silnici II/611 
a následně na D11 za den: 
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Maximální počet vjezdů vozidel do areálu 
Typ vozidel 

za hodinu za den za týden za rok 
Osobní 2 30 150 1 560 

Lehká nákladní do 6 t 1 12 60 624 

Těžká nákladní 
(kamiony) 

0,5 7 35 364 

Celkem 3,5 49 245 2 548 

Kromě dopravních zdrojů hluku, které se projevují jak uvnitř areálu, tak 
i v okolí dopravních tras, bude areál působit hluk i ze stacionárních zdrojů 
hluku. V konkrétním případě distribučního centra Jirny však budou skladové 
haly větrány přirozeným způsobem, pouze ve skaldu hořlavin bude 
instalováno z bezpečnostních důvodů havarijní větrání vzduchotechnickým 
zařízení. Za běžného provozního stavu nebude toto zařízení v provozu – 
bude sloužit pouze k vyvětrání škodlivin v případě havarijní situace. Podle 
zkušeností z ostatních distribučních center provozovaných firmou TRIGA 
COLOR dochází k takovýmto situacím naprosto výjimečně. 

Akustické hodnoty tohoto zdroje byly převzaty z technické 
dokumentace výrobce a uvedená zařízení byla v akustické studii zadána jako 
tak zvaný průmyslový zdroj hluku. 

Z hlediska hluku z ostatních průmyslových zdrojů uvnitř skladových hal 
lze konstatovat, že zdroje hluku uvnitř hal díky vysoké vzduchové 
neprůzvučnosti obvodového pláště i okenních prvků a vrat jednoznačně 
nezpůsobí navýšení stávajících hladin hluku u nejbližší obytné zástavby  

Tyto dopravní a průmyslové zdroje byly zadány jako vstupní údaje do 
hlukové studie, která je v příloze tohoto oznámení. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby 
nového areálu Distribučního centra Jirny nebudou v chráněném obytném 
prostoru stávající obytné zástavby překročeny hygienické limity dané 
nařízením vlády č.148/2006 Sb., a to v denní ani noční době. V noční době 
bude areál zcela uzavřen a bez provozu, nebude tedy zdrojem hluku. 

V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v 
okolí závodu k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobeném 
nákladními automobily se zeminou a provozem stavebních mechanizmů. 
Vzhledem k relativně malému rozsahu zemních prací dostatečné vzdálenosti 
areálu závodu od obytné zástavby (s výjimkou nejbližších 2 rodinných domů 
na sever od pozemku investora) lze opět konstatovat, že hygienické limity pro 
období výstavby budou splněny. 
 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V komerčním areálu distribučního centra Jirny nebude umístěn žádný 
zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl 
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projevovat v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou 
známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce.  
 
Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, trvalé minimální nepříznivý vliv, u nejbližší 
stávající obytné zástavby nepřekročí 
platné limity, v noční době areál mimo 
provoz  

 
 
 
D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Zástavbou původně zemědělského pozemku – pole – dojde na 
vlastním pozemku areálu distribučního centra Jirny ke změně odtokových 
poměrů. V současné době se vsakují dešťové vody na celé ploše pozemku, 
po výstavbě objektů areálu a zpevněných ploch se přímé vsakování omezí 
z větší míry na zelené plochy.  

Dešťové vody ze střech a parkovišť pro osobní automobily budou 
vsakovány pomocí retenční nádrže, do níž budou svedeny přímo.  

Dešťové vody z manipulačních ploch a komunikací pojížděných 
nákladními automobily budou vedeny do vsakovací retenční nádrže 
prostřednictvím uličních vpusti a havarijního čistícího zařízení, které je 
tvořeno odkalovací jímkou, koalescenčním odlučovačem a sorpčním filtrem 
(zařízení zachycuje případné lehké oleje obsažené v zachycené srážkové 
vodě ze zpevněných ploch).  

Podrobný popis řešení odvodu dešťových vod byl uveden v kapitole 
B.III.2 Odpadní vody. 

Tímto řešením je zajištěno vsakování prakticky všech dešťových vod, 
které budou v dané lokalitě vznikat. Lze tedy konstatovat, že stavba nebude 
mít žádný negativní vliv na odvodnění oblasti. 

 

 
Vliv na změny hydrologických charakteristik 

Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů 
daného území, stavba se projeví pouze lokálně, a to způsobem, který byl 
výše popsán. 
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Postupným zastavováním jednotlivých pozemků v dosud nezastavěné 
lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v daném území a 
ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. 
Z hlediska reálně zastavěných a zpevněných ploch v rámci posuzovaného 
záměru se jedná o vliv malý a málo významný, v kontextu celé oblasti, která 
je postupně zastavována, se může jednat o vliv významnější. Proto je nutno, 
aby i ostatní záměry byly z tohoto hlediska řešeny tak, aby srážkové vody 
nebyly odváděny z daného území. Celková plocha areálu distribučního centra 
Jirny není v porovnání s okolními nezastavěnými i zastavěnými pozemky tak 
veliká, aby její zástavba významně ovlivnila hydrologické charakteristiky 
daného území. 

 
Vlivy na podzemní vodu 

V dané lokalitě je podloží tvořeno druhohorními korycanskými vrstvami 
převážně z glaukonotických pískovců. Ustálená hladina podzemní vody 
nebyla do hloubky cca 3,5 m zastižena. Koeficient pro vsakování se 
předpokládá cca 1.10-5 m/s. 

Stavba areálu distribučního centra Jirny firmy TRIGA COLOR nebude 
mít na podzemní vodu žádný významný vliv. 
 
Vliv na jakost vody 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může 
nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu. 

Vlastní etapa výstavby představuje významnější riziko ohrožení 
kvality vod. Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  
nastat zejména v souvislosti se stavebními pracemi. Vlastní lokalita pro 
výstavbu distribučního centra Jirny je dostatečně vzdálena od vodoteče, 
takže nelze v žádném (ani havarijním) případě předpokládat její znečištění. 
Pro eliminaci tohoto rizika kontaminace podzemních vod úkapy ropných látek 
ze stavebních strojů jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby 
navržena následující  opatření: 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ 
havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou 
seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné 
postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z 
hlediska možných úkapů ropných  látek   

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a odvezena mimo 
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto 
účelům 
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Vlastní provoz nového areálu neovlivní kvalitu vod podzemních nebo 
povrchových (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným 
pH, apod.).  Tyto látky budou sice v areálu skladovány, ale  výhradně 
v uzavřených malospotřebitelských obalech, které jsou chráněny před 
poškozením. Nebudou používány skleněné obaly náchylné k rozbití. Prostory, 
v nichž bude s těmito látkami nebezpečnými vodě manipulováno, budou mít 
nepropustnou podlahu opatřenou vrchní vrstvou odolnou vůči skladovaným 
látkám. Prostory skladů budou mít zvýšené prahy tak, že pro případ rozlití 
skladovaných materiálů vytvoří podlaha skladu nepropustnou a bezodtokou 
záchytnou jímku, v níž bude rozlitá látka zachycena a ihned sanována 
vhodným sorpčním materiálem, který bude na každém pracovišti k dispozici. 
V areálu nebude prováděna údržba vozidel, výměna olejů a podobně, tyto 
práce budou svěřovány odbornému servisu, smluvní dopravci si je budou 
zajišťovat ve svých provozovnách mimo areál distribučního centra.. 

Nové objekty závodu budou zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet 
ke kontaminaci půdy a vody. V případě havarijního úniku menšího množství 
ropných látek z dopravních prostředků bude vhodné použití sorpčního 
materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které 
by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá. 

 
 
D.I.5  VLIV NA PŮDU 
 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Veškeré navrhované zemní práce a stavební činnosti v rámci daného 
investičního záměru výstavby komerčního areálu distribučního centra Jirny 
budou prováděny výhradně na pozemku zakoupeném investorem 
v průmyslové zóně VP, která je pro tento typ zástavby určena platným 
územním plánem obce irny. 

Pozemek, na němž je situována uvedená průmyslová zóna, a tedy i 
nový komerční areál firmy TRIGA COLOR, byl původně využíván pro 
zemědělské účely jako orná půda. Vzhledem k jeho umístění a k potřebám 
rozvoje obce budou pozemky vyjmuty ze ZPF a využity pro průmyslovou 
výstavbu. Zemědělská činnost byla na těchto pozemcích ukončena. 

Vzhledem k vysoké bonitě půdy je třeba zajistit důkladnou skrývku 
orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou 
ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF. 

Daný investiční záměr tedy nebude mít žádný vliv na rozsah a způsob 
užívání půdy v okolí nového areálu. Pozemky v širším okolí mimo 
průmyslovou zónu budou dále využívány pro zemědělské účely, na 
nejbližších okolních pozemcích průmyslové zóny se předpokládá výstavba 
areálů dalších investorů. 

Způsob provádění terénních úprav a zakládání objektů bude stanoven 
v projektové dokumentaci. 

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
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Vzhledem k tomu, že výstavba nového komerčního areálu má být 
realizována na původně zemědělsky využívaných pozemcích, není 
předpokládáno jejich znečištění z dřívější činnosti.  

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu 
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít 
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na 
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách a při havarijní situaci při 
manipulaci se skladovanými materiály, kdy by došlo k velmi 
nepravděpodobnému poškození transportních obalů.. K minimalizaci tohoto 
vlivu přispěje to, že povrch ploch hlavních vnitroareálových komunikací (pro 
nákladní automobily) bude nepropustný a že bude dešťová voda z těchto 
ploch bude vedena z bezpečnostních důvodů přes lapoly (odlučovače  
ropných látek). Vnitřní prostory skladů jsou stavebně zajištěny proti únikům 
skladovaných látek. 
  

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním 

zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru 
znemožněna.  

 
 
D.I.6 VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 
 

Podle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí 
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou 
stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 

Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. 
 

 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických 
charakteristik dané lokality.  
 

Vliv na chráněné části přírody 
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a 

vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území 
výrazný negativní vliv.  
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a 

předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s 
ukládáním odpadů. Tento předpoklad je podpořen informacemi o tom, jak je s 
odpady nakládáno v současnosti v obdobných distribučních centrech 
investora. 
 
 
 
D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít žádný vliv na floru ani faunu v daném území v okolí 
závodu. K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném 
případě nedojde. Na pozemku určeném pro výstavbu se žádné takovéto 
druhy nevyskytují. 

 
Vliv na flóru 

Po dokončení výstavby budou v rámci areálu provedeny sadové 
úpravy spojené se zřízením ploch zeleně – trávníků – a výsadbou vhodných 
druhů dřevin. 

Sadové úpravy budou probíhat po dokončení objektu a komunikací a 
zpevněných ploch. 

Plochy zeleně jsou významným architektonickým a estetickým prvkem 
každé stavby a u komerčních areálů objekty skladových a výrobních hal 
přispívají zelené plochy s keři a stromy, případně i vodními plochami 
k významnému estetickému ztvárnění jinak poměrně strohých komerčních 
areálů. Plochy zeleně se vzrostlými stromy rovněž vytvářejí izolační pásy, 
které v kombinaci s terénními valy mohou vytvářet účinné protihlukové bariery 
mezi komerční a obytnou zástavbou a jsou i významným estetickým prvkem. 
 
Technologie výsadeb 

Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 
trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 

Po provedení hrubých terénních úprav bude rozprostřena vrstva 
humusu v tloušťce cca 25 cm. Terén bude upraven hrabáním, válením atd. 

Při realizaci sadových úprav nebude kladen důraz na výsadbu dřevin 
co možná nejvyššího vzrůstu.  

Stromy budou při výsadbě kotveny třemi kůly, budou vysazeny do 
náležitých jam se 100% výměnou zeminy.  
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Plochy budou zatravněny výsevem travním semenem v běžných 
agrotechnických lhůtách parkovou směsí, kdy technologie úpravy zeminy pro 
výsev bude konzultována s architektem.  
 
Sortiment dřevin 

Sortiment dřevin bude navržen s ohledem na vitalitu a tolerantnost vůči 
stanovištním podmínkám. Skladba dřevin bude konzultována s příslušným 
referátem životního prostředí. Předpokládá se skladba z dlouhověkých a 
středněvěkých druhů ze sortimentu doporučených dřevin podle Mapy 
potencionální přirozené vegetace ČR, relativně rychle rostoucích a relativně 
odolných proti exhalacím a nepříliš náročných na stanovištní půdní podmínky 
 
Udržování po výsadbě 

Pravidelná údržba musí navazovat ihned po realizaci sadových úprav - 
především zálivka a přihnojování vysázených stromů.  

Trávník bude udržován pravidelným sekáním.   
V rámci údržby budou trávníkové plochy odplevelovány, zavlažovány, 

přihnojovány, vyhrabávány a podle potřeby váleny.  
Podrobný projekt sadových úprav bude součástí projektové 

dokumentace.  

 

Vliv na faunu 
V případě fauny nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů, jedná se o 

diverzně chudé a běžné osazenstvo antropogenních stanovišť. Stavba bude 
mít na faunu minimální vliv. Lze očekávat, že vhodná výsadba zeleně 
poskytne v klidnějších částech areálu útočiště zejména běžným druhům 
ptactva. Obdobná situace byla pozorována i v ostatních areálech investora. 
 
 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jejím 
okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z 
hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  

Při provozu závodu  bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. 
pohyb zaměstnanců), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové práce a 
péče o zelené plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují 
žádní savci (možný je výskyt zajíce a hlodavců, zcela výjimečně ježka), 
relativně bohatá je avifauna, která nachází útočiště zejména v křovinách a 
stromech podél komunikací a vodních toků a rovněž v zahradách kolem 
rodinných domů.  V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné 
usídlení některých běžných pěvců, případně i drobných savců (např. plch či 
veverka), vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na 
člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet. 
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 Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, 
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný 
negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. 

Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z 
dopravy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Emise  z 
dopravy v době 
provozu 

Přímé, 
dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, převážně vedena mimo 
obytnou zástavbu 

Emise 
z vytápění a 
technologie 

Přímé, 
dlouhodobé 

Emise z vytápění jsou minimální a 
s rezervou splňují emisní limity - minimální 
nepříznivý vliv (nízké imisní koncentrace) 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv, čištění dešťových 
vod z komunikací v lapolech 

Půda v areálu přímé minimální nepříznivý vliv – využití ornice po 
skrývce v rámci sadových úprav 

Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv, kompenzace 
sadovými úpravami areálu včetně výsadby 
dřevin  

 
 
D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 

 
Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: 

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen 
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností 
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých 
přírodních podmínkách. 

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem 
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně 
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny. 
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Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
V současné době je předmětná lokalita nezastavěná a je na ní pole. 

V relativně blízkém sousedství pozemku probíhá dálnice D11, na západ za 
protihlukovým valem, je situována další průmyslová zóna s velkými halovými 
objekty. Ze západu se tedy pohledově areál uplatní pouze při průjezdu po 
Brandýské ulici, z níž bude napojen vjezd do distribučního centra. Ze severu 
bude areál částečně kryt stávající obytnou zástavbou rodinných domů se 
zahradami a vzrostlou zelení, z jihu a východu je uvažováno s další 
zástavbou průmyslové zóny obdobnými areály. 

Pro posouzení vlivu nového navrhovaného komerčního areálu 
distribučního centra Jirny na krajinný ráz a estetické parametry území je 
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů 
krajinného rázu území. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika 
pohledů  

 
1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací záměru nedojde 

k vytvoření nové významné charakteristiky území, protože jde o stavbu, 
kterých se v širším okolí jak v obci Jirny, tak i okolních obcích a na okraji 
Prahy vyskytuje velké množství.  

Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz nových objektů 
včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, 
představuje moderní a architektonicky zajímavou stavbu a odpovídá i 
zásadám zástavby průmyslové zóny a platným regulativům území. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek – výstavba nového 
areálu firmy TRIGA COLOR v průmyslové zóně na okraji obce Jirny svým 
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za 
nevýznamný. Poněkud odlišně je možno pohlížet na zástavbu rozsáhlých 
průmyslových zón, což však není náš případ. V konkrétním případě se jedná 
o areál na přesně definovaném území. 

3. Dálkové pohledy – vzhledem k umístění stavby v rovinatém terénu, 
který je částečně zakryt dalšími objekty, se jedná o plochu relativně 
exponovanou pohledům pouze z východu. Po realizaci zástavby průmyslové 
zóny bude i tento pohled zakryt. 

Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za  
akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě 
vylepšit.  

 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

Bezprostřední okolí průmyslové zóny v Jirnech je svým charakterem 
naprosto  nevhodné pro využití k rekreačním účelům a výstavba komerčního 
areálu distribučního centra Jirny nebude mít žádný vliv na rekreační využití 
krajiny. Rekreačně je využíváno především území na jih od Jiren, kde se 
rozkládá Klánovický les. 
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D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské 
výtvory 

 
Výstavbou nového komerčního areálu distribučního centra Jirny 

nebudou nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a 
archeologické památky nebo jiné  lidské výtvory nacházející se mimo vlastní 
areál. Na pozemku určeném pro navrhovanou výstavbu ani v jeho okolí se 
žádné stavby, které by mohly být dotčeny, nenacházejí.  

V případě nálezů archeologických památek v průběhu zemních prací 
bude proveden záchranný archeologický průzkum.   

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči. Zahájení zemních prací musí proto být 
s předstihem oznámeno příslušnému orgánu památkové péče. 
 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 
Výstavba spočívá ve vybudování moderní skladového areálu – 

distribučního centra firmy TRIGA COLOR v průmyslové zóně na severním 
okraji obce Jirny. V areálu budou skladována a připravovány pro expedici 
dekorativní nátěrové hmoty v originálních obalech. 

Vyvolaná doprava bude vedena po stávajících komunikacích převážně 
mimo obytnou zástavbu. Areál má výborné dopravní napojení na dálnici D11, 
stávající komunikace jsou kapacitně vyhovující. Doprava související s novým 
areálem představuje pouze minimální navýšení stávající dopravy a prakticky 
se na dotčených komunikacích neprojeví. 
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Vlastní realizaci záměru výstavby nového administrativního a 
skladového objektu bude předcházet skrývka ornice a terénní úpravy. 

Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy celého 
areálu závodu, což bude mít příznivý vliv na estetický vzhled celého areálu i 
na životní prostředí v jeho okolí.  
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Výstavba komerčního areálu v polyfunkční zóně pro průmyslovou 
výrobu vyžaduje vybudování přípojek médií pro celou průmyslovou zónu. 
Tyto práce jsou v současnosti již prováděny v rámci přípravy průmyslové 
zóny. 
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Vliv na estetické kvality území 
Stavba  je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na 

skladovou technologii a na kancelářské prostory, které budou umístěny 
v severním křídle. Současně bylo snahou investora i projektanta vytvořit 
architektonicky i stavebně zajímavé objekty vhodně se začleňující do daného 
území a doplňující stávající zástavbu. 

Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze 
konstatovat následující: 

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s 
průměrnou hodnotou krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k 
ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro 
plánovanou stavbu vhodná. 

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na 
evropské úrovni pro objekty tohoto typu. 

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě. Negativně není 
narušen ani krajinný ráz širšího území. 

d) Areál bude doplněn zelení, která bude mít částečně izolační funkci 
vůči okolí. 

 
Vliv na rekreační využití krajiny 

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá 
se žádný vliv na rekreační využití krajiny. 

 
Biologické vlivy 

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 
 

Možnost přeshraničních vlivů 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční 

vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 

 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční 

využití území je uvedeno v následující tabulce: 
 
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – vhodné dopravní 
trasy 
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Vliv na 
estetické 
kvality území 

dlouhodobý pozitivní vliv nové zeleně  

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH 
STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad 
těchto havárií minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován 
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude 
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí. 

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár, 
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní 
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání, 
vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky 
a chlazení a další. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 
Vzhledem ke skutečnosti, že některé ze skladovaných dekorativních 

nátěrových hmot  a zejména pak ředidla, které jsou obchodním artiklem firmy 
TRIGA COLOR, obsahují těkavé organické látky, je třeba především zabránit 
jejich úniku do ovzduší, půdy a vody. Toho je dosaženo vhodným způsobem 
manipulace s těmito materiály, které jsou po celou dobu manipulace 
v uzavřených transportních malospotřebitelských obalech a jedinou činností, 
která je ve skladu prováděna, je kompletace zakázek pro jednotlivé 
odběratele. 

Mnohaleté zkušenosti pracovníků firmy s manipulací s uvedenými 
nátěrovými hmotami jsou zárukou, že v distribučním centru Jirny, stejně jako 
v již provozovaných ostatních obchodních areálech tohoto investora, bude 
k havarijním událostem docházet zcela výjimečně a výhradně uvnitř objektů, 
které umožňují rychlou a bezpečnou likvidaci následků. Pro případ 
mimořádné události většího rozsahu, např. požáru, je vypracován přesný 
havarijní plán a objekt skladu hořlavin je pro tyto účely speciálně zabezpečen. 
Přesný způsob protipožárního zabezpečení areálu bude uveden v požární 
zprávě v projektové dokumentaci. 

Se všemi látkami s nebezpečnými vlastnostmi bude zacházeno plně 
v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č.450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků. Tato vyhláška je prováděcím 
předpisem zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
(vodní zákon) v platném znění. Dalším důležitým předpisem, který popisuje 
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způsob zacházení s chemickými látkami je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky, který ruší zákon č.353/1999 Sb. Přehled 
všech základních předpisů, které je nutno při výstavbě a provozu 
distribučního centra dodržet, je uveden v kapitole D.V. 

Nakládání s jednotlivými látkami musí být prováděno v souladu 
s bezpečnostními listy pro jednotlivé skladované materiály. Investor má 
k dispozici pro všechny látky s nebezpečnými vlastnostmi bezpečnostní listy 
a způsob manipulace i bezpečnostní předpisy včetně havarijního plánu 
z těchto listů vycházejí.  
 

Havarijní plán 
Havarijní plán je souhrnný plán opatření pro případ mimořádné 

události v areálu distribučního centra mimo jiné i v souvislosti s nakládáním s 
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

Havarijní plán je zároveň plánem opatření pro případ 
vodohospodářské havárie ve smyslu § 39, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách. 

Podle tohoto plánu jsou za mimořádnou událost s možným dopadem 
na zdraví a životní prostředí ve společnosti TRIGA COLOR a.s. považovány 
tyto události : 

• Těžký a smrtelný úraz 

• Únik nebezpečné nebo závadné látky (chemické látky / přípravku, 
odpadu) 

• Požár 

• Výbuch 

• Teroristické ohrožení  

 
Havarijní plán definuje tato preventivní opatření: 

Stavební opatření  

- ve všech skladových prostorách probíhá manipulace s uzavřenými 
přepravními obaly a kontejnery, ke stáčení, přelévání či přečerpávání 
závadných látek zde nedochází 

- přepravní obaly a kontejnery, ve kterých se závadné látky skladují a 
používají, jsou umístěny na nepropustných (izolovaných) podlahách, 
jejichž povrch je odolný účinkům těchto látek v případě jejich úniku 

- podlahy ve všech částech skladu, kde jsou skladovány nebezpečné látky, 
jsou provedeny jako záchytné jímky – nepropustné, spádované, 
s nepropustným soklem a zvýšeným prahem, čímž je současně 
zamezeno možnému úniku mimo skladové prostory firmy. 
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Kontrolní systém 

 Kontrolní systém je prováděn periodickou fyzickou kontrolou 
zaměstnanců střediska s intervalem 1x za 6 měsíců. O provedené se pořizuje 
zápis do kontrolního sešitu, tyto zápisky jsou archivovány po dobu 5-ti let. 

 
Ochrana budov při hašení požáru 

 Stavby jsou provedeny podle schválené požární dokumentace, mimo 
místních věcných hasicích prostředků (hasicí přístroje) je rozvedena i vhodně 
dimenzovaná hydrantová síť využívající dostatečně dimenzované zdroje 
hasební vody, tento hydrant je doplněn o pěnový přiměšovač, který umožňuje 
současně i hašení nebezpečných a hořlavých látek.  

              
Detekce vzniku požáru 

             Ve všech částech skladu je nainstalována EPS, s vyvedením na pult 
s nepřetržitým dozorem. 

Dále jsou přesně stanoveny povinnosti jednotlivých pracovníků a 
zodpovědných osob při havarijních situacích včetně povinnosti jejich ohlášení 
kompetentním úřadům. 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení výše uvedených bezpečnostních opatření podle platných 
norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí 
velmi nízká. 
 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Územně plánovací opatření 

• Dle stanoviska Městského úřadu - Stavebního úřadu Úvaly  ze dne 
16.2.2007 je uvažovaný záměr výstavby „Distribučního centra 
Jirny“ firmy TC Develop, a.s. situován do polyfunkční plochy – 
území průmyslové výroby – VP v souladu s platným územním 
plánem obce Jirny schváleným vyhláškou obce Jirny ze dne 
13.6.2001. (Kopie stanoviska Stavebního úřadu je v příloze tohoto 
oznámení). 

• Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Jirny a Stavebního 
úřadu Úvaly, o obecných technických požadavcích na výstavbu (která 
stanovuje základní požadavky na územně technické řešení staveb) a 
dalším souvisejícími předpisy. V projektové dokumentaci i při realizaci 

LI-VI Praha spol. s r.o. 117



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

stavby je nutné respektovat stanovenou míru využití a širší vztahy tak, 
aby byly dodrženy regulativy pro celé vymezené území.  

 
Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektové dokumentaci či ve fázích zkušebního 
provozu a kolaudace. 
 
 

Technická opatření pro ochranu vod: 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí 
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat 
především z hlediska možných úkapů ropných látek.                        

• Srážkové vody z komunikací před vypouštěním předčistit 
z bezpečnostních důvodů v zařízeních pro záchyt ropných látek. 

 

Technická opatření pro ochranu půdy: 

• Skrývku ornice provést v souladu s požadavky a pokyny referátu 
životního prostředí KÚ 

• Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební 
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. 

 
Technická opatření pro ochranu ovzduší: 

• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a 
komunikací v nejbližším okolí. 

• Během provozu udržovat a kontrolovat technický stav všech 
vytápěcích zařízení tak, aby bylo zajištěno splnění emisních limitů a 
výrobcem garantovaných hodnot při vypouštění škodlivin do ovzduší. 
Plně respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb. ve znění novely 
tohoto zákona č.96/2004 Sb. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem: 

• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném 
novelizovaném znění 

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně před hlukem 
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Ostatní opatření: 
• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný 

návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou 
projednány s příslušnými orgány státní správy, návrh musí respektovat 
danou míru využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující 
minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční 
ploše. 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu 
oprávněnou osobou a povolení vypouštění splaškových odpadních vod 
do kanalizace obce Jirny 

• Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny 
plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

                                                                                                                                       

Kompenzační opatření 
• Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat 

vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato 
zeleň plnila nejen estetickou, ale i protiimisní funkci. 

 
Preventivní opatření 

• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače 
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami. 

• Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena 
uzemněním a hromosvodem. 

• Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, 
předpisy a vyhláškami. 

• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, 
provádět pravidelná školení pracovníků. 

• Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace, lapolů a jiných 
zařízení. 

• K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace 
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru, 
součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární 
ochrany. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním 
značením. 

• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných 
norem. 
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Následná opatření 
• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 

příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito 
řády budou seznámeni všichni zaměstnanci závodu. 
 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „Distribuční centrum Jirny“ byly použity 

podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto oznámení. Pro 
účely hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku byla zpracována hluková 
studie. Pro posouzení imisního přínosu z plynové kotelny a dopravy byla 
vypracována rozptylová studie. Na pozemku určeném pro navrhovanou 
výstavbu se nenacházejí žádné dřeviny – z tohoto důvodu nebyl prováděn 
dendrologický průzkum stávajícího pozemku – inventarizace dřevin a jejich 
ocenění. Obě studie jsou součástí tohoto Oznámení.  

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných 
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných 
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s 
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky 
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je 
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla studie  vypracovaná generálním 
projektantem stavby  - firmou 21th Century Investment s. r.o. na uvedenou 
stavbu. Dále byly využity podklady získané od investora o provozu ve 
stávající areálech již provozovaných distribučních center firmy TRIGA 
COLOR a.s. a rovněž zpracovaný Havarijní plán a dále bezpečnostní listy 
vybraných skladovaných látek reprezentující jednotlivé skupiny výrobků. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se 
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů 
(Obecního úřadu Jirny, Stavebního úřadu Úvaly, Krajského úřadu 
Středočeského kraje, Městského úřadu Brandýs nad Labem – RŽP a dalších) 
a rešerše a prohlídka místa navrhované stavby a jeho okolí. 
 
Právní normy: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č. 
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.) 
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky 
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. a které jsou postupně 
novelizovány 
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Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády  č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 615//2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,  
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší) 

Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., 
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzinu ve znění  

Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení 
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a 
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005  Sb.) 

Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpečných  chemických látek pro životní prostředí 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, ve znění vyhlášky č.369/2005 Sb. 

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek  

Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení 
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 
449/2005 Sb. 

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o 
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000 
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Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné 
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb. 
a č. 413/2005 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb, 
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu 
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 
254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve 
znění zákonů č.287/2005 Sb.  a č.444/2005 Sb. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 
Sb., č. 116/2004 Sb.,  č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a 
č.452/2005 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008) 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb.,  č. 320/2002 
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb.,  č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné 
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb.  

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. 

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 
Sb. 
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Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb. 
a č.100/2001 Sb. 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (ve 
znění zákona č.93/2004 Sb., č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.) 

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb.,  (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve 
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb. 

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
Použitá literatura: 
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2005, 
ČHMÚ Praha 2005 
Územní plán obce Jirny 
Internetové stránky obce Jirny, MÚ Brandýs nad Labem a MÚ Úvaly 
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová 
vozidla 
Příslušné ČSN 
 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité 
metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
 
Metody použité při hodnocení vlivů stavby: 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Emise z plynové 
kotelny 

Bilance Emisní limity a garantované 
emisní koncentrace 
výrobcem kotlů 

Imisní zatížení z  
vytápění a dopravy

Rozptylová 
studie - 
Metodika 
SYMOS 1997  

Větrná růžice, emise 
z plynové zdrojů, emisní 
faktory MEFA 2002, dopravní 
zátěž 

Hluk z provozu 
a dopravy 

Hluková studie  Podklady od projektanta a 
investora 

Fauna Místní šetření Literární podklady 

Flóra Místní šetření Literární podklady 
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Vliv na jakost 
vod 

Bilanční výpočet 
splaškových 
odpadních vod 

Množství vypouštěných vod, 
znečištění odpadních vod  

Vliv na půdu Bilance Podklady od projektanta a 
investora 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v 
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy 
stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z 
výstavby a provozu obdobných závodů. V daném případě bylo možno využít 
údaje ze stávajících provozů firmy TRIGA COLOR a.s., které jsou jak 
sortimentem zboží, tak i způsobem skladování a manipulace s ním, zcela 
obdobné nově navrhovanému areálu distribučního centra. 
 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu 
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů 
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Jedním z podkladů, které nebyly v době zpracování oznámení 
k dispozici, byly údaje o pedologickém průzkumu. 

Lze však jednoznačně konstatovat, že průběhu zpracování Oznámení 
se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by 
významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní prostředí. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho 
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu nového komerčního areálu – 
distribučního centra firmy TRIGA COLOR v obci Jirny v polyfunkční zóně pro 
průmyslovou výrobu – VP v severní části katastru Jiren, za dálnici D11. 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru obce Jirny a podle 
vyjádření Stavebního úřadu Úvaly je předmětné území pro daný typ zástavby 
určeno s tím, že musí být splněny platné regulativy daného území: výška 
objektů 15 m, stavební čára minimálně 10 m od uliční čáry. 

Uvedená lokalita je určena k zástavbě funkčního využití odpovídajícího 
záměru investora, a pozemek, který si investor zvolil, je pro daný záměr 
vhodný svým tvarem i rozměry a má dobré dopravní napojení na veškerou 
potřebnou infrastrukturu.  

Pozemek je situován u silnice č.II/101 umožňující bezproblémový 
obousměrný výjezd na dálnici D11, při čemž nákladní doprava bude vedena 
prakticky zcela mimo obytné území Jiren (s výjimkou dvou rodinných domů 
severně od pozemku investora). 

Lokalita odpovídá potřebě investora na rozšíření sítě distribučních 
center v České republice tak, aby byly pokryty všechny vytipované oblasti a 
aby dojezdové vzdálenosti k hlavním odběratelům byly minimalizovány. Tím 
se současně omezí i celkové množství ujetých kilometrů a sníží zatížení 
ovzduší emisemi z dopravy. 

Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty 
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.  
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu 
(nulová varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s 
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky 
optimální varianta) 

1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu bez 

reaalizace záměru výstavby distribučního centra Jirny., to znamená 
zachování stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely  

Tato varianta je dlouhodobě neúnosná, protože dané pozemky jsou 
součástí rozsáhlé průmyslové zóny a je téměř jisté, že by byly zastavěny 
jiným obdobným areálem jiného investora, neboť se jedná o lokalitu 
v blízkosti hlavního města Prahy, s výborným dopravním napojením a svojí 
velikostí odpovídající požadavkům na komerční areály. 
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2. Varianta B – realizace stavby  
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• potřeba investora rozšířit stávající síť distribučních center, umožnit 
operativnější dodávky odběratelům a zkrátit dojezdové vzdálenosti; 

• navržené plochy pozemků v Jirnech jsou velikostí, tvarem a umístěním 
vhodné pro plánovanou výstavbu nového komerčního areálu; 

• výstavba nového distribučního centra na polyfunkční ploše pro 
průmyslovou výrobu v Jirnech je v souladu s územně plánovací 
dokumentací obce; 

• existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě; 

• výhodná komunikační dostupnost pro pracovníky areálu i zásobování 

• vytvoření nových pracovních příležitostí 
 

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané 
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 
 

Záměrem investora (firmy TC Develop, a.s.), který popisuje toto 
oznámení, je výstavba komerčního areálu Distribučního centra Jirny pro 
firmu TRIGA COLOR a.s. v polyfunkční zóně – území průmyslové výroby -
VP. Tato průmyslová zóna je situována na severním okraji obce Jirny za na 
sever od dálnice D11. Zvolený pozemek leží v západní části této průmyslové 
zóny s přímým výjezdem na silnici č.II/101 (Brandýskou ulici). 

Objekty areálu 3 haly umístěné na pozemku do tvaru písmene „U“ 
s centrálním prostorem s nákladní rampou sloužící pro zásobování. 
V severním křídle bude dvoupodlažní administrativní část a kotelna sloužící 
pro vytápění kancelářské části a temperování skladových prostor.  

Distribuční centrum bude sloužit pro skladování a expedici 
dekorativních nátěrových hmot v malospotřebitelském balení v uzavřených 
originálních obalech. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Distribuční centrum Jirny“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno 
podle zákona č.100/2001 Sb. v novelizovaném znění. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu firmy Amesbury zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

V daném případě zastavěná plocha činí 4 196 m2 a počet 
parkovacích míst  pro osobní automobily je 24, s parkováním nákladních 
automobilů není uvažováno. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Jirny.  
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 

konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 
dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Byly rovněž 
využity údaje ze stávajících obdobných distribučních středisek firmy TRIGA 
COLOR.. 

Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude 
mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z nových 
plynových vytápěcích zdrojů a automobilové dopravy.  

Umístění nového závodu do polyfunkční zóny vzdálené od převážné 
části obytné zástavby, možnost vedení obslužné dopravy mimo hlavní 
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obytnou zástavbu obce Jirny je optimální z hlediska omezení vlivu hluku na 
okolní obytnou zástavbu. 

Vlastní záměr výstavby nového areálu nevyžaduje kácení vzrostlých 
dřevin 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude prováděna na pozemcích, 
u nichž bude požádáno o vyjmutí ze ZPF a s vysokou bonitou půdy, bude 
před zahájením výstavby a terénních úprav provedena skrývka ornice, která 
bude následně využita pro sadové úpravy. Případné přebytky budou využity 
pro zúrodnění pozemků stanovených referátem životního prostředí.  

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace 
území a při rozvoji území je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je 
použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové 
dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních 
opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.  

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický 
dopad. Provoz v novém areálu distribučního centra Jirny umožnění uplatnění 
celkem 30 pracovníkům.  

 
 
Zpracovatel Oznámení záměru „Distribuční centrum Jirny“ pro 

firmu TRIGA COLOR a.s. při svém hodnocení dospěl k závěru, že 
realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně 
ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná. Stavba je 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Výstavbu nového komerčního areálu distribučního centra 
v polyfunkční ploše -  území pro průmyslovou výrobu - VP lze tedy 
doporučit k realizaci. 
 
 

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 

 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blažek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 

Investor – firma TC Develop, a.s. - plánuje novou výstavbu 
„Distribučního centra Jirny“ pro firmu TRIGA COLOR a.s. v polyfunkční 
ploše – území pro průmyslovou výrobu - VP v obci Jirny ve Středočeském 
kraji, okrese Praha – východ. Zájmová lokalita je umístěna na severním okraji 
obce Jirny, a to v lokalitě na sever od dálnice D11 a na východ od silnice 
II/101 (Brandýské ulice).  

Popisovaný záměr představuje výstavbu komerčního areálu o celkové 
rozloze 6 876 m2. Zahrnuje výstavbu příjezdové areálové účelové 
komunikace včetně řešení křižovatky s veřejnou komunikací č.II/101, 
skladovou halu s administrativní částí a sociálním zázemím, vzorkovnou 
distribuovaného zboží,  trafostanicí a technickým vybavením areálu, kotelnou, 
vnitroareálové komunikace, manipulační plochy a parkoviště OA, sadové 
úpravy pozemku a napojení na veškeré inženýrské sítě pro zásobování 
areálu vodou a energiemi a likvidaci splaškových a dešťových vod. 

Nový komerční areál vytvoří optimální prostředí pro skladové i 
administrativní pracovníky. Po realizaci výstavby, která je popisována v tomto 
oznámení, se předpokládá, že v komerčním areálu bude zaměstnáno celkem 
30 pracovníků, z toho bude 20 pracovníků zaměstnáno ve skladech a 
zbývající pracovníci budou v administrativě. 

 
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby: 

 

Obchodní firma – investor: 
 TC Develop, a.s. 
 Žďárského 196 
 674 01  Třebíč 

Zástupce investora:  
Mgr. Lubomír Janšta 
telefon: 532 193 111 

 

Oznamovatel a zpracovatel projektové dokumentace: 
21st Century Investment, s. r.o. 
U Hellady 4, 140 90  Praha 4 
Petr Svoboda 
Telefon: 222 104 207 
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Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Distribuční centrum Jirny“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno 
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu firmy Amesbury zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

Záměr je rovněž možno zařadit do bodu 10.4 Skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro 
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

Některé z nátěrových hmot, které budou v distribučním centru 
skladovány mají nebezpečné vlastnosti ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách. Jejich skladované množství přesáhne výrazně 1 t. 

V daném případě zastavěná plocha skladovými a dalšími objekty 
činí celkem 4 196 m2. Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, 
manipulačních ploch a chodníků je 1 597 m2. Plochy zeleně v rámci 
areálu budou činit 1 083 m2 

Počet parkovacích míst pro osobní automobily je 24, nákladní 
automobily v areálu parkovat nebudou. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Jirny.  
Z hlediska vlivů na životní prostředí je u komerčních areálů rozhodující 

především vyvolaná automobilová doprava, ostatní vlivy jsou méně 
významné.  

Vzhledem ke skutečnosti, že dané území je již značně zatěžováno 
především tranzitní dopravou, vedenou dálnici D11 a po silnici druhé třídy 
č.II/101 (v Jirnech Brandýská ulice), bylo třeba navrhnout pro obsluhu areálu 
takové trasy, které povedou převážně mimo obytnou zástavbu. Bylo zvoleno 
dopravní napojení areálu trasou vedenou na sever po silnici II/101 na silnici 
II/611 a následně na dálniční přivaděč umožňující obousměrné napojení na 
dálnici D11, tedy ve směru na Prahu i Hradec Králové.  

V rámci zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí byl 
proveden průzkum celé lokality pro navrhovanou stavbu, bylo zjištěno, že na 
dotčeném pozemku se nevyskytují žádné dřeviny ani chráněné rostliny a 
že sadové úpravy, s nimiž se po dokončení areálu počítá, budou mít pozitivní 
vliv na stav zeleně v daném území. 

V rámci oznámení byla rovněž zpracována hluková a rozptylová 
studie, zahrnující všechny zdroje hluku ve vlastním areálu i zdroje dopravní 
podél příjezdových tras. Obě studie byly zpracovány pro 2 varianty, a to 
stávající stav a stav po realizaci záměru výstavby distribučního centra. Bylo 
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konstatováno, že výstavbou tohoto areálu nedojde ke zhoršení stávajícího 
zatížení hlukem a emisemi nad míru povolenou platnými předpisy a že 
příspěvek (zvýšení) tohoto zatížení bude pouze minimální. 

Provozem areálu budou vznikat kromě dešťových odpadních, které 
budou vsakovány na vlastním pozemku,  pouze splaškové vody ze sociálních 
zařízení.  

 Sortiment skladovaného zboží bude zcela obdobný jako v jiných 
distribučních střediscích firmy TRIGA COLOR – jedná se o výhradně o tak 
zvané dekorativní nátěrové hmoty v malospotřebitelských baleních. 
S dekorativními barvami může běžně pracovat laik, veškeré informace a 
bezpečnostní upozornění je uvedeno vždy na obalu. V žádném případě zde 
nebudou skladovány nátěrové hmoty v kontejnerech nebo jiných 
velkoobjemových obalech, ze kterých by v případě havárie mohlo uniknout 
větší množství nátěrové hmoty. Všechny obaly navíc odpovídají požadavkům 
ADR pro přepravu a skladování. 

Při tomto provozu nebudou vznikat žádné škodlivé látky a 
nebezpečné odpady.  

Pro případ havárie spočívající v porušení některého obalu a rozlití 
nátěrové hmoty nebo ředidla je objekt zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke 
kontaminaci vody a půdy. Firma TRIGA COLOR má pro svá distribuční 
střediska vypracovány bezpečnostní předpisy a podrobný havarijní plán, 
v němž je stanoven způsob sanace v případě mimořádné události. V žádném 
případě nemůže dojít k ohrožení zdraví obyvatel okolních domů. 

Vzhledem k tomu, že obdobné areály již investor provozuje na několika 
místech v ČR je možno v tomto oznámení vycházet z konkrétních údajů o 
obdobném provozu a přesněji popsat očekávané vstupy i výstupy do 
životního prostředí.  

Se všemi odpady vznikajícími v areálu bude zacházeno tak, jak to 
předepisuje zákon - jejich skladování v závodě se bude řídit platnými 
předpisy a zneškodňování budou provádět odborné firmy, specializované na 
jednotlivé druhy odpadů.  
 Výstavba závodu nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní 
přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných 
druhu rostlin a živočichů. 
 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit 
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich, 
že nový areál Distribučního centra Jirny neovlivní životní prostředí ve svém 
okolí nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k 
ohrožení zdraví obyvatelstva. 
 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci 
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a 
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány a zástupci dotčených územně 
správních celků, zejména Obecním úřadem Jirny, Krajským úřadem 
Středočeského kraje, Městským úřadem Brandýs nad Labem, referátem 
životního prostředí a Stavebním úřadem Úvaly. Požadavky těchto orgánů a 
územních celků byly v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení 

LI-VI Praha spol. s r.o. 131



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

zjišťovacího řízení budou zapracovány do projektů řešících jednotlivé 
stavební objekty a technologické vybavení areálu. 
 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se 
záměry firmy TRIGA COLOR, která bude provozovatelem celého areálu,  a 
mohou zodpovědně prohlásit, že výstavba tohoto komerčního areálu  se v 
daném území projeví převážně kladně a že se tento areál vhodně začlení 
mezi stávající i novou zástavbu, aniž by jakkoliv negativně ovlivnil život 
zdejších obyvatel i pracovníků ostatních firem v okolí. Kvalifikovaní i méně 
kvalifikovaní pracovníci z Jiren i okolních obcí, případně i z Prahy, zde mohou 
nalézt zajímavé a perspektivní zaměstnání. 

Podle vyjádření Stavebního úřadu Úvaly je navrhovaná výstavba plně 
v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Jirny a 
navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že 

zpracovatelé oznámení záměru „Distribuční centrum Jirny“ při svém 
hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní 
prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude 
z ekologického hlediska přijatelná.  

 
Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
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ČÁST H.  PŘÍLOHY 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 
 
H.I. Situace širších vztahů  

H.II. Celková situace – koordinační výkres stavby 

H.III. Výpis z katastru nemovitostí  

H.IV. Rozptylová studie 

H.V. Akustická studie 

H.VI. Fotografická příloha 

H.VII. Vyjádření Městského úřadu - Stavebního úřadu Úvaly z hlediska 
územně plánovací dokumentace 

H.VIII. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k Natura 2000 

H.IX. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
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H I. Situace širších vztahů 

 

lokalita pro umístění záměru „Distribuční centrum Jirny“ 
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H II. Celková situace - koordinační výkres stavby 
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H.III. Výpis z katastru nemovitostí 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie je zpracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě 
Jirny a pro posouzení příspěvku nových zdrojů znečišťování ovzduší z nově uvažovaných 
zdrojů vytápění a vyvolané automobilové dopravy investičním záměrem Distribuční 
centrum Jirny, společnosti TRIGA COLOR, a.s.  
 
Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu s halou pro skladování, 
distribuci a prodej dekorativních nátěrových hmot, malířských a natěračských potřeb a 
drogistického zboží, zásobující oblast středních, východních a severních Čech. Součástí 
stavby bude i administrativní část obsahující kancelářské prostory, sociální zázemí a 
šatny pro zaměstnance a vzorkovnu distribuovaného zboží. 
 
Lokalita pro navrhovanou výstavbu Distribučního centra Jirny se nachází v severní části 
katastru obce Jirny, a to v prostoru území průmyslové výroby, v oblasti vymezené na jihu 
dálnicí D11 (E67) Praha – Poděbrady - Hradec Králové, na západě veřejnou komunikací 
druhé třídy č.II/101 Jirny – Mstětice - Brandýs nad Labem, na severu silnicí  č.II/611 Praha 
– Sadská – Poděbrady a na východě dálničním přivaděčem na dálnici D11 (exit Jirny). 
 
Zdroje znečišťování ovzduší, které výstavbou areálu vzniknou lze rozdělit do následujících 
skupin: 
 
Stacionární: Plynová kotelna 
Plošné: pojezdy po parkovišti a starty automobilů 
Liniové: doprava vyvolaná záměrem 
 
Umístění areálu je patrné z následující situace: 
 

Umístění areálu

Obec Jirny
Trasa vyvolané automobilové dopravy

 
 



 4 

Stacionární zdroje emisí: 
 
Celý objekt bude vytápěn plynovou kotelnou, která bude sloužit jak pro vytápění 
administrativní části (teplovodní radiátory), tak i pro temperování skladových prostor na 
teploty požadované charakterem skladovaného zboží. Navrženy jsou 2 kotle o celkovém 
výkonu 2 x 200 kW, tedy 400 kW. Spotřeba plynu při maximálním provozu bude 46 
m3/hod. 
 
Budeme uvažovat vytápění a temperaci objektů po dobu cca 3000 provozních hodin, jako 
maximální možnou potřebu tepla a zemního plynu. Pak tedy celková roční spotřeba 
zemního plynu bude cca  138 000 m3. Z tohoto množství propáleného zemního plynu se 
uvolní následující množství emisí: 
 

Emise [t/rok] Emise [g/s] 
ZP     

NOx 0,2650 0,0245 
CO 0,0442 0,0041 
CxHy 0,0088 0,0008 
SO2 0,0013 0,0001 
Tl 0,0028 0,0003 
 
Výška výduchu bude 10 metrů nad úrovní terénu. Uvažované emise odpovídají emisním 
faktorům stanovených NV 352/2002 Sb., v platném znění. Tedy reálné emise budou 
výrazně nižší. 
 
Plošné zdroje emisí: 
 
Distribuční centrum bude zásobováno 7 kamiony za den a distribuce bude probíhat 12 
LNA za den. Dále pak je ještě potřeba přičíst cca 60 jízd osobních automobilů 
zaměstnanců firmy.  Každý automobil, který přijede do areálu, ujede po areálu cca 200 
metrů a jedenkrát nastartuje: 
 
Je důležité upozornit na skutečnost, že počet pojezdů automobilů po areálu je 
dvojnásobný oproti počtu automobilů, protože automobil přijede a zase odjede. Níže 
uvedené počty automobilů jsou již uvedeny jako pojezdy 
 
Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem: 
 
Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu bude 14 TNV a 24 LNA a 60 OS za 
den. Toto je víceméně nejhorší možný stav, lze předpokládat, že počty automobilů, které 
budou jezdit po areálu, budou spíše menší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: 
 
Tedy uvažujme 14 TNV a 24 LNA a 60 OS za den. Pokud opět vyjdeme z programu 
MEFA 2002  lze konstatovat, že při pojezdu 14 TNV a 24 LNA a 60 OS za den se 
v průměru uvolní 20 g emisí NO2 za den a 0,2 g benzenu za den, pokud budeme uvažovat 
pojezd po areálu cca 200 metrů.  
 
Emisní faktor pro TNV automobil:  1,89 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro TNV automobil:  0,013 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro LNA automobil:  1,13 g emisí na km NO2 
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Emisní faktor pro LNA automobil:  0,0096 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 
 
 
Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu automobilů, tu lze vypočítat  na 
základě dále uvedeného postupu. 
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od Hydrometeorological 
Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho  ČHMU ve Velké Británii. Emisní 
faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie. 
 
Ty jsou stanoveny  u NO2 na 0,82 g na jeden start pro LNA a 4,19 pro TNV a 1,119 OS. 
Obdobně tak pro benzen: 0,054 g na jeden start pro LNA a 0,123 pro TNV  a 0,074 Pokud 
budeme uvažovat start 7 TNV a 12 LNA za den, tak je celková emise dána vztahem: 
 
(0,82 LNA *12) + (4,19 TNV *7) + (1,19 *30) =  73 g emisí za den na start všech 
automobilů pro NO2. 
 
(0,054 LNA *12) + (0,123 TNV *7) + (0,074 *30) =  4 g emisí za den na start všech 
automobilů pro benzen. 
 
Celková emise je pak dána součtem emisí z pojezdu po parkovišti a startů automobilů. 
  
Liniové zdroje emisí: 
 
Trasování automobilové dopravy je patrné z obrázku na straně 3 této rozptylové studie. 
Nárůst dopravního zatížení na předmětných komunikacích bude 14 TNV a 24 LNA a 30 
OS. 
Emise z pojezdů automobilů po komunikacích pak byly spočítány na základě metodiky 
MEFA 02. 
 
Ke stávajícímu zatížení lokality 
 
Dle přílohy č. 11 Nařízení Vlády 60/2004 Sb., ani SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP 
o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě 
dat za rok 2004 se nenachází v území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro škodlivinu NO2 a  
ani benzen. Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na 
základě výsledků rozptylové studie Středočeského Kraje zpracované v rámci Programu 
snižování emisí a imisí Středočeského Kraje. 
 

2. Vyhodnocení imisní situace 

2.1 vstupní podklady  

Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady: 
 

• údaje o spotřebách paliv stávajících a nových zdrojů emisí. 
• Projektová dokumentace k územnímu řízení 
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• Další potřebné údaje pro vypracování rozptylové studie a odborného posudku 
z hlediska stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě 

 
2.2 mapový list 

• Mapové listy 1:5 000 zahrnující hodnocenou oblast  
• Digitální mapu 1:10 000 zahrnující předmětné území 

 
2.3  Meteosituace: 

• osmisměrná větrná růžice zpracovaná ČHMU pro Čelákovice 
 
Větrná růžice je uvedena v přílohách. 
 
 

3. Varianty výpočtu : 

   
 Výpočet byl proveden pro 2 varianty: 
 
Varianta 1: Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě na základě dat 

rozptylové studie Středočeského Kraje. 
 
Varianta 2: Vyhodnocení příspěvku nových stacionárních, plošných a mobilních zdrojů 

znečišťování ovzduší provozovaných v rámci provozu areálu. 
 
Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, benzen. 
 
3.1 VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ 

Vstupní údaje tvoří tři soubory dat : údaje o zdrojích 
údaje o referenčních bodech 

           meteorologické údaje 
 
3.1.1 Údaje o zdrojích 

Pro bodový zdroj zařazený do výpočtu byly zadány:  

• hmotnostní tok emisí 

• objemové množství exhalací 

• stavební výška výduchu 

• nadmořská výška 

• provozní hodiny zdroje 

• teplota spalin 

• umístění zdroje 
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3.1.2 Údaje o referenčních bodech 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí uzlových   
bodů  v  počtu 630  s  krokem  50  m (základní síť RB). A dále pak síť referenčních bodů 
lemující komunikaci. 
  
K tvorbě sítě referenčních bodů: 
 Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena 
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím účelem je pokrýt dané 
zájmové území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality 
škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.  
 Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie 
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah  hodnocených  vlivů, obvykle ve tvaru 
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních 
bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být 
v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je 
síť hustší). 
 Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek 
(„0“)a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob 
zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních  bodů závisí na úsudku 
zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je 
jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání 
souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot. 
 Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům 
přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému: 
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech 
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech 
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy) 
 
 Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních 
souborů vstupních dat nutných pro konstrukcí rozptylové studie, neboť pro zvolené 
referenční body jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého 
obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé 
škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým 
podkladem hodnoceného zájmového území. 
Pozn.: Stejným způsobem jak je uvedeno se konstruují souřadnice emisních zdrojů 
v rámci  zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. 
 
3.1.3 Meteorologické údaje 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Čelákovice 
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 Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů 
větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů 
východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno 
do první třídy rychlosti směru větru. 
Pozn.:  Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr 

fouká od severu, jižní od jihu atd.) 
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída 

stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. 
Výpočet   očekávaných   imisních   půlhodinových    přízemních  koncentrací   byl 

proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  
 
TŘÍDY STABILITY: 

 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.  
II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu          
<-1,6,-0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1. 
III.  třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu      

<-0,6,+0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů 
 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném 
intervalu <+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability  je dominantní 
charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.  

V.  třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1. 

 
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU: 
 
 1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1. 
 2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1. 
3.  třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1. 
 

4. METODIKA VÝPOČTU 

4.1 Úvod 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, 
která byla vydána MŽP ČR v r.1998. 

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací 
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(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin 
zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné 
koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se 
mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se 
stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a 
doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti 
větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 
rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd 
rychlosti větru vyplývají z následující tabulky: 

 

třída 

stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 

rychlosti větru (m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient 
teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky 

1,7        5        11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7        5        11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. 
Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a 
tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu 
znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky 
popsané pomocí tříd stability I a II. 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního 
záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon 
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před 
východem slunce. 

Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede 
k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty 
s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do 
rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází 
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 
třídě stability. 
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V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za 
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 
teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i 
přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky 
nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti 
s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí 
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí 
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno 
použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.: 

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných 
hodnot koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové hodnoty) 

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot 
koncentrací  

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy  a  σz  (viz [12] 
Metodika, kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém 
intervalu. Pro NO2, NOx, prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 
1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.  

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů 
dusíku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly  (a 
dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, 
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a 
NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, 
ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro 
člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. 

Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými 
spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu 
oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách 
v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet 
tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze 
NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. 

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 
90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na 
třídě stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů 
dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních 
hodnot koncentrací NOx pak má tvar 
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kde  c  je krátkodobá koncentrace NO2 

        c0  je původní krátkodobá koncentrace NOx 

        xL  je vzdálenost od zdroje 

        uh1  je rychlost větru v efektivní výšce zdroje 
  
4.2 Definice pojmů 

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší 
n hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu při 

standardní teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v mg.m-3. 
 

Maximální koncentrace 
n největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti 

větru. 
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty 

n jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak 
dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny. 

 
Dávka znečišťující látky 

n integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3]. 
 

Tepelná vydatnost 
n tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína  

[MW]. 
Teplotní zvrstvení 

n průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. 
Případ, kdy se s výškou nemění, se označuje jako izotermie, pokud teplota 
s výškou roste, mluvíme o inverzním teplotním zvrstvení. 

Třídy stability 
n charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií so ohledem 

zvrstvení. 
Stavební výška zdroje 

n výška koruny komína nad úrovní okolního terénu. 
Efektivní výška zdroje 

n výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její 
výpočet se používá řada převážně empirických vzorců. 
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5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 
 Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v příloze v tabulkách. 
 
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu vypočtenou 
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru 
při kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/ m3 (µg.m-3). 
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/m3 (µm-3). 
Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě [mg*hod/m3 za rok. 
Intervaly imisních půlhodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací 
nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 
mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond 
činní 8760 hodin). 
Imisní   situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových 
koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na 
úrovních, jenž jsou uvedeny v následujícím přehledu imisních limitů.  
 
 
 
Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006, které byly 
zpracovány na základě níže uvedených direktiv EU. 
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LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě 
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní 
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován 
jinak, než je stanoveno. Je to pevná  hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která 
nesmí být překračována o  více než je mez tolerance (MT) , vyjádřenou jako podíl  
imisního limitu v procentech , o který může být tento limit  v období stanoveném zákonem 
o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy překročen 
 
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za 
podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.  
 
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených 
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a 
pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na 
území České republiky v roce 1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav 
Praha.Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka. 
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třída Význam Klasifikace 

I. imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše 
rovny polovině imisních limitů IHx 

čisté-téměř čisté 
ovzduší 

II. imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale 
žádný limit není překročen 

mírně znečištěné 
ovzduší 

III. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty 
ostatních sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině 
emisních limitů IHx 

Znečištěné 
ovzduší 

IV. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty 
některých dalších látek >IHx, ale <IHx 

silně znečištěné 
ovzduší 

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně 
znečištěné 
ovzduší 

 
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v Jirnách: 
Základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je automobilová doprava po dálnici D11 
Praha – Hradec Králové. V blízkosti této komunikace jsou nejvyšší vypočtené imisní 
koncentrace. Příspěvek ostatních zdrojů znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. 
Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují na úrovni od 21 do 30 
µg/m3, což je hodnota ¾ platného imisního limitu 40 µg/m3. Lze tedy konstatovat, že i 
v blízkosti komunikace D11 pro průměrné roční koncentrace určitá imisní rezerva je. 
Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze konstatovat následující. Nejvyšší 
vypočtené maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot na úrovni nad 200 µg/m3, 
což je více jak imisní limit , který je 200 µg/m3. Avšak nedílnou součástí imisního limitu je 
povolená doba překročení této limitní koncentrace. Ta je pro škodlivinu NO2 stanovena na 
18 hodin za rok. Z pozaďové rozptylové studie vyplývá, že doba překročení v této lokalitě 
za stávajících podmínek dosahuje hodnot na úrovni 10 hodin za rok. Takže i když je 
naplněna limitní hodnota, tak imisní limit jako takový v této lokalitě překročen není. 
Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot na úrovni do 2 µg/m3. Imisní limit  
je 5 µg/m3. Tedy pro škodlivinu benzen platí, že vypočtené koncentrace jsou na úrovni 1/3 
platného imisního limitu.  
Vyhodnocení imisní zátěže vlivem provozu nových zdrojů: 

Detailní výsledky rozptylové studie sou uvedeny v tabelárních a grafických přílohách této 
studie. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším území vypočtených 
hodnot na úrovni 5 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Reálné vypočtené koncentrace budou 
ještě nižší, protože výpočet byl proveden na emisní faktor a měřené koncentrace budou 
nižší než 180  mg/m3. 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím se pak bude pohybovat na úrovni do 0,13 
µg/m3. Ve vztahu k imisnímu limitu 40 µg/m3 se jedná o příspěvek zanedbatelný.  
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Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují na 
úrovni do 0,03 µg/m3. Imisní limit je 5 µg/m3. 

Tedy z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 lze předpokládat imisní rezervu na 
úrovni 10 µg/m3. Zdroje vyvolané touto investicí mají příspěvek do 0,13 µg/m3. Tedy 
výrazně méně, než je imisní rezerva. 

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace jsou na úrovni do 5 µg/m3. Tedy 
v žádném případě zdroje nejsou schopny navýšit četnost doby překroční imisního limitu 
v blízkosti dálnice D11. 

  

6. Závěr: 

Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze, na základě hodnot Nařízení Vlády 
60/2004 Sb. a výsledků modelového zatížení Krajské imisní rozptylové studie  a 
Vymezení OZKO OOO MŽP ČR za rok 2004, konstatovat že  v území jsou dodržovány 
všechny stávající imisní limity včetně horní a dolní meze posuzování pro škodliviny NO2 a 
benzen. 
Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové 
úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě 
a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů.  
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1. Úvod 
 

Cílem této akustické studie je stanovit hladiny akustického tlaku ze 
stacionárních zdrojů a vyvolané dopravy areálu Distribučního centra Jirny firmy 
TRIGA COLOR a.s. 

Akustická studie je přílohou oznámení EIA podle zákona č.100/2001 Sb. na 
uvedenou akci. 

 
2. Údaje zdrojích hluku 

Distribuční centrum Jirny bude na své okolí působit jednak stacionárními zdroji 
hluku, což jsou veškerá technická zařízení, a dále pak vyvolanou dopravou, která 
bude představovat minimální navýšení stávající dopravy v Brandýské ulici severním 
směrem k silnici II/611 a dále na dálnici D11 (obousměrně). 

 
2.1 Stacionární zdroje hluku 

Skladové haly budou větrány přirozeně, výjimkou je havarijní větrání skladu 
hořlavin, které však nebude za běžného stavu v provozu. Do výpočtu však bylo 
zahrnuto. 

Zadání jednotlivých „průmyslových zdrojů“ na střeše jižního objektu je shrnuto 
v následující tabulce. 

 

Číslo 
zdroje 

Popis – druh větracího zařízení Hladina ak. výkonu (dB) 

P1  Havarijní větrání skladu hořlavin LA = 60 dB 

 

                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E
 Zdroj  Obj      [x ; y]      výška   Q   L2   Plocha   Lw   RMin
                               [m]      [dB]   [m2]  [dB]   [m]
  P  1     3     832.9;  517.0     6.2  2.0   60.0   1.000   60.0  0.40 

Zadání zdrojů je patrno z grafických výstupů. 
 
2.2 Dopravní zdroje hluku 

Dopravní zdroje byly zadány v souladu s údaji uvedenými v oznámení EIA. 
Jedná se jednak o zdroje z vlastního areálu distribučního centra – zajíždění 
nákladních automobilů k rampám skladů a parkoviště osobních automobilů 
zaměstnanců a návštěv. 

Počty a druhy vozidel a jízd jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Maximální počet vjezdů vozidel do areálu Typ vozidel za hodinu za den za týden za rok 

Osobní 2 30 150 1 560 
Lehká nákladní do 6 t 1 12 60 624 

Těžká nákladní 
(kamiony) 

0,5 7 35 364 

Celkem 3,5 49 245 2 548 
 
 

Počet jízd vozidel do areálu Typ vozidel Průměr za hodinu Maximálně za den 
Osobní 3,75 60 

Lehká nákladní do 6 t 1,5 24 
Těžká nákladní 

(kamiony) 
0,88 14 

Celkem 6,13  98 

 
3. Výpočet hluku ze stacionárních a dopravních zdrojů hotelu Smíchovské 
nábřeží a stávající dopravy 

 
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006), který 

umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i 
průmyslovými zdroji a byl vytvořen podle platné novelizované metodiky pro výpočet 
hluku z dopravy a průmyslových zdrojů. 

Výpočet byl proveden pro denní dobu, protože areál nebude v noční době 
v provozu. 
 
3.1 Referenční body pro výpočet hladin hluku (akustického tlaku)

Výpočet hladin hluku byl proveden modelovým způsobem pomocí programu 
Hluk+ pro parametry roku 2007, kdy je počítáno se zprovozněním areálu. 
 
Umístění referenčních bodů: 

Referenční body pro výpočet hladin hluku byly umístěny 2 m před fasádou 
domů v okolí místa stavby, a to na fasádách do Brandýské ulice a na fasádách 
směrem k posuzovanému pozemku. 

Celkový počet referenčních bodů je 6 a jejich umístění je patrno 
z grafických výstupů. Výška referenčních bodů je 3 m nad úrovní terénu. 

V následující tabulce jsou popsány jednotlivé referenční body výpočtu. 
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Číslo referenčního bodu Umístění 
1 Brandýská č.p. 305 

2 Brandýská č.p. 285 

3,4 Brandýská – novostavba pí. Vilímková 

5 Brandýská č.p.287 

6 Brandýská bez č.p. (u dálnice D11) 

 
3.2 Výsledky výpočtu 
 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabelárních a grafických 
výstupech. 
 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
 

                                      LAeq (dB)                 
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 
1 3.0 821.9;  605.7 41.5 5.2 41.5   

2 3.0 790.5;  643.8 54.8 4.3 54.8   

3 3.0 819.5;  461.1 25.0 12.5 25.3   

4 3.0 828.4;  466.9 26.0 13.6 26.2   

5 3.0 789.0;  430.4 31.6 8.1 31.6   

6 3.0 803.0;  411.3 15.1 1.9 15.3   
 
 
4. Vyhodnocení výsledků výpočtu a jejich porovnání s povolenými hodnotami 
 
4.1 Přípustné hodnoty 

Dnem 1.6.2006 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které nahrazuje nařízení vlády 
č.502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb., jehož platnost skončila dnem 
31.5.2006.  

V první části tohoto nařízení vlády je uveden předmět úpravy, tedy na jaké 
hlukové události se tento předpis vztahuje, ve druhé části jsou popsány limity pro 
hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru 
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto nového předpisu. 
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Část první – Předmět úpravy 
 

§ 1 
        (1)  Toto nařízení upravuje 
       a) hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon 
činnosti zaměstnanců (dále jen "pracoviště"), minimální rozsah opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště, 
       b) hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní 
prostor staveb a chráněný venkovní prostor, 
       c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
       d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na 
       a) hluk z užívání bytu, 
       b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a 
likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, 
       c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a 
záchranou lidského života, zdraví a majetku. 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru 

 
§ 10 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
        (1)  Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro 
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

        (2)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro 
hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí 
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k 
tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační 
charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje 
hudba nebo zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. 
Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina 
akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně 
sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny 
akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 
10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém 
pásmu Lteq/T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo 
podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

        (3)  Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A se stanoví pro 
hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního 
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akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, 
přičte se další korekce -5  dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se pokládá i hluk ze 
zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným 
způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 

        (4)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte 
v pracovních dnech pro dobu mezi 7. a 21. hodinou korekce +15 dB. Hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti v 
pracovních dnech pro dobu kratší než 14 hodin se vypočte způsobem uvedeným v 
příloze č. 2 k tomuto nařízení. Věty první a druhá se nevztahují na zdravotnická 
zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu 
těchto zařízení. 

        (5)  Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále 
u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální 
doby dozvuku podle příslušné české technické normy. 

        (6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro zvuk 
elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se 
rovná 4 hodiny hodnotou LAeq,T se rovná 100 dB.  

 
§ 11 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru 

        (1)  Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku 
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, 
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a 
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).  

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 
(LAeq,8h). 

        (2)  Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími 
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1. 

        (3)  Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C  LCE 
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu 
(LCeq,1h). 
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        (4)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk 
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se 
další korekce -5 dB. 

        (5)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C 
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 
83  dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

        (6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého 
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční 
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 

        (7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce 
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro 
dobu mezi 7.  a 21.  hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení. 

Příloha č.3 k NV č.148/2006 Sb. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním 

prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 
                                        Část A 
 

Korekce dB Způsob využití území 
        1)        2)        3)         4)

Chráněné venkovní prostory staveb  
nemocnic a staveb lázní 

      - 5        0     + 5     + 15 

Chráněné venkovní prostory nemocnic a 
lázní 

       0       0         + 5     + 15 

Chráněné venkovní prostory 
ostatních staveb a  chráněné ostatní 
venkovní prostory 

       0     + 5    + 10    + 20 

 
Poznámky k tabulce: 

Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se v chráněném venkovním prostoru 
staveb použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se 
použije korekce – 5 dB. 
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1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a 
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace  a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 
a opravy vozů. 
2)  Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, 
kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 
z dopravy na ostatních komunikacích.  Použije se pro hluk z dopravy na 
drahách v ochranném pásmu drah. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na  pozemních komunikacích 
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech 
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  

 
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území 

a) venkovní chráněný prostor

Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb. 
v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, 
lesů a venkovních pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí  prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro 
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě 
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím 
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
 
Korekce na denní dobu:  
 

Denní doba Korekce 

Den (od 6,00 do 22,00 hod):     0 dB(A) 

Noc (od 22,00 do 6,00 hod): - 10 dB(A) 
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru:  

a) dopravní zdroje 
 

Druh prostoru 

Nejvyšší přípustné hodnoty 
hladin akustického tlaku  LAeq,T 

z provozu na hlavních 
pozemních komunikacích 

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní doba 

                              
LAeq,16h    = 60 dB   *)           

Chráněné venkovní prostory  staveb 
-  noční doba 

    
  LAeq,8h     = 50 dB    *)            

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní 
doba, stará zátěž  

                              
LAeq,16h    = 70 dB   *)           

Chráněné venkovní prostory  staveb, 
-  noční doba, stará zátěž 

    
  LAeq,8h     = 60 dB    *)            

 
*) Poznámka: je uvažována korekce + 10 dB pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.  
 

Tato podmínka je v dané lokalitě splněna – jsou uvažovány hlavní komunikace 
Hořejší nábřeží a Svornosti 

 
b) stacionární zdroje 
 

Druh prostoru 
Nejvyšší přípustné hodnoty 

hladin akustického tlaku  LAeq,T 
ze stacionárních zdrojů 

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní 
doba, bez výrazné tónové složky  

                              
LAeq,16h    = 50 dB              

Chráněné venkovní prostory  staveb, 
-  noční doba, bez výrazné tónové složky 

    
  LAeq,8h     = 40 dB               

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní 
doba, s výraznou tónovou složkou  

                              
LAeq,16h    = 45 dB              

Chráněné venkovní prostory  staveb, 
-  noční doba, s výraznou tónovou složkou 

    
  LAeq,8h     = 35 dB               
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4.2 Porovnání vypočtených výsledků s přípustnými hodnotami 
 
a) stacionární zdroje 
 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že uvažované stacionární zdroje objektu 
distribučního centra se projeví pouze v bezprostředním okolí areálu a u nejbližší 
okolní zástavby s rezervou splňují přípustné limity LAeq = 40 dB pro noční dobu. (v 
provozu pouze v denní době při nutnosti havarijního větrání). 
 
b) Hluk z dopravy 

 
Výpočet řeší příspěvek dopravy distribučního centra Jirny ke stávající hlukové 

zátěži dané stávající dopravou po komunikacích vedených v dané lokalitě. 
Z tabulky v kapitole 3.2 vyplývá, že doprava související s provozem areálu 

distribučního centra vyvolá v referenčních bodech hladiny akustického tlaku rovné 
nejvýše 54,8 dB v referenčním bodě č.2, který je nejblíže k Brandýské ulici, u 
ostatních bodů je výrazně nižší. Tato hodnota je v souladu s platnými limity pro hluk 
z dopravy. Měřením bylo zjištěno, že hladina hluku ze stávající dopravy dosahuje 
v Brandýské ulici v dopravní špičce hodnoty LAeq30 minut = 69,0 dB, celodenní 
ekvivalentní hladina hluku zde dosahuje hodnot 62,5 až 63,0 dB, dopravní hluk je 
zde dominantní. 

Z uvedených údajů vyplývá, že hladiny hluku vyvolané provozem distribučního 
centra leží o cca 10 a více dB níže než je stávající hlukové pozadí. Z toho lze 
jednoznačně vyvodit, že provoz distribučního centra Jirny nezvýší stávající hlukové 
pozadí v dané lokalitě a nepovede k překračování platných hygienických limitů. 

 
Nejistota výpočtu je ± 1 dB. 

 
 
5. Závěr
 

Z akustických výpočtů vyplývá, že provoz distribučního centra Jirny 
firmy TRIGA COLOR nezvýší hlukovou zátěž dané lokality ani nezpůsobí 
překročení platných hygienických limitů. 

 

  Konečné zhodnocení je v pravomoci orgánu hygienické služby. 

 
 
 
 

 
Příloha: grafické výstupy akustické studie 
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Celková situace s vyznačením areálu, zdrojů hluku, dopravních tras a bodů 
výpočtu 

 

 
 

Pásma izofon z provozu dopravních a průmyslových zdrojů 
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

H.VI. Fotografická příloha 

 

 

Pohled na pozemek pro Distribuční centrum Jirny a jeho okolí 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 137



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

 

Pohled na protihlukový val podél západní strany Brandýské ulice – 
naproti areálu Distribučního centra Jirny 

 

 
Pohled do interiéru skladu distribučního centra

LI-VI Praha spol. s r.o. 138



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

H.VII. Vyjádření Městského úřadu - Stavebního úřadu Úvaly 
z hlediska územně plánovací dokumentace  

 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 139



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

Schválený územní plán obce Jirny 

LI-VI Praha spol. s r.o. 140



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

HVIII. Vyjádření OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje 
k Natura 2000 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 141



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

HIX. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 142



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIRNY“ 

 

 
  

LI-VI Praha spol. s r.o. 143
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