
 
 

 
 

LOGISTICKÝ AREÁL 
A 

CENTRUM C.I.P.A 
HOSTIVICE 

 
 
 
 

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, 
naposledy zákona č. 163/2006 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů  
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění zákona č. 163/2006 Sb.  

 
 

 
 
 
 
 
 

květen 2007 
Ing. Iva Vrátná EKOLINE 

Pivovarská 1513/1 
400 01 Ústí nad Labem 

 
iva@ekoline.org  

telefon: 475 622 613 
mobil: 603 942 121 

 



OBSAH 
 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ............................................................................................. 4 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU............................................................................................................. 5 

I. Základní údaje..................................................................................................................... 5 
1. Název záměru................................................................................................................. 5 
2. Kapacita záměru ............................................................................................................. 5 
3. Umístění záměru ............................................................................................................ 5 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry............................................... 5 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí............................................................. 7 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru ........................................ 9 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení............................ 21 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků .......................................................... 21 
9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb., ve 
znění novel ....................................................................................................................... 22 
10. Výčet navazujících rozhodnutí................................................................................... 22 

II. Údaje o vstupech ............................................................................................................. 23 
1. Půda.............................................................................................................................. 23 
2. Odběr a spotřeba vody.................................................................................................. 28 
3. Surovinové a energetické zdroje .................................................................................. 29 
4. Doprava ........................................................................................................................ 31 

III. Údaje o výstupech .......................................................................................................... 34 
1. Emise do ovzduší ......................................................................................................... 34 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění ................................................................ 37 
3. Kategorizace a množství odpadů.................................................................................. 38 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií............................. 41 
5. Ostatní výstupy............................................................................................................. 41 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ........................ 45 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území .................... 45 

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání................. 45 
B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů .................... 45 
C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností............................ 46 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území................... 53 
1. Ovzduší......................................................................................................................... 53 
2. Voda ............................................................................................................................. 53 
3. Půda.............................................................................................................................. 54 
4. Geologie a geomorfologie............................................................................................ 55 
5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES............................................................................ 56 
6. Architektonické památky, archeologická naleziště ...................................................... 57 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.................................................................................................................................................. 58 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti...... 58 
2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci................. 68 
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice..... 69 
4. Opatření i prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 69 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci 
vlivů.................................................................................................................................. 71 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 3

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU.................................................................. 72 
F. ZÁVĚR ................................................................................................................................ 76 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .... 77 
H. PŘÍLOHA............................................................................................................................ 90 
I. ZDROJE INFORMACÍ ........................................................................................................ 91 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 4

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma:     BH reality a. s. 
2. IČ:        261 62 423 

3. Sídlo firmy:      Čábelecká 51/4 

       165 00  Praha 6 

       

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: EKOLINE - Ing. Iva Vrátná 

 Pivovarská 1513/1 

 400 01 Ústí nad Labem 

 mobil: 603 942 121   

 telefon: 475 622 613 

 e-mail: iva@ekoline.org  

 

  Číslo osvědčení o autorizaci 

 17676/3041/OIP/03 

 

Odborná spolupráce: Ing. Kateřina Fiedlerová 

  mobil: 775 942 121 

  telefon/fax: 475 622 613 

  e-mail: katerina@ekoline.org 

 

5. Projektant stavby: Palladio Progetti 
  Za Poříčskou bránou 16 

  186 00  Praha 8 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru 

LOGISTICKÝ AREÁL A CENTRUM C.I.P.A HOSTIVICE 

2. Kapacita záměru 

Celková plocha pozemků       12 062 m2 

Plocha zeleně     4 527 m2 

Celková zastavěná plocha    3 958 m2 

Zpevněná plocha celkem    3 579 m2 

Zastavěná plocha parkoviště      1 100 m2 

Zastavěná plocha komunikací   2 479 m2   

Obestavěný prostor                        52 700 m3 

Celková užitná plocha    4 700 m2 

Počet parkovacích míst    53 

3. Umístění záměru 

 kraj:   Středočeský 

 okres:    Praha - západ 

 obec:    Hostivice 

 katastrální území:    645842 Litovice 

 p.p.č.:    521/66, 521/63 v k.ú. Litovice 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jedná se o budoucí výstavbu logistického areálu a centra C.I.P.A. a jeho 

napojení na inženýrské sítě v Komerčním areálu Hostivice. Navrhovaná stavba je 
nevýrobního charakteru, objekt bude sloužit jako skladovací hala a překladiště 
potravin s administrativní částí, prodejnou a byty pro správce. Součástí areálu je dále 
53 parkovacích míst pro osobní automobily a nakládací a vykládací plocha pro 
zásobování. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 521/66 a  521/63 k.ú. Litovice, 
v blízkosti  ulice Čsl. armády v Hostivici.  

Zájmová oblast je situována severozápadním směrem od centra města 
Hostivice před železničním přejezdem, v blízkosti ulice Čsl. armády. Poblíž 
severozápadní hranice zájmového území se nachází těleso železniční trati, tangující 
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město Hostivice, v blízkosti jižní hranice předmětného území vede silnice Čsl. 
armády (I/6), severně protéká Jenečský potok, viz Obrázek. 
 
Obrázek č. 1: Přibližná lokalizace předmětného území záměru 

  

 
Pozn.: Červeně jsou ohraničeny plochy znázorňují umístění záměru. 

 
Předmětná lokalita se nachází na pozemcích v současné době bez porostu. 
Příjezd k objektu je možný z kruhového objezdu v ulici Čsl. armády. 
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Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. 
Vlivem stavby dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
nezasahuje ani na území národního parku (NP). Záměrem nebudou dotčeny lokality 
soustavy NATURA 2000. V předmětné lokalitě nejsou evidovány ani prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje 
nebudou záměrem dotčeny. 

Stavba se nenachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami. 
Záměr z hlediska památkové péče není aktuální, neboť v předmětném území stavby 
se nenachází žádné památkově chráněné objekty.  

Území je situováno v části komplexního území pro komerční a obchodně 
skladové využití, navazujícím z jedné strany severozápadně na těleso železniční 
trati, tangující město Hostivice, na jihu se přimyká k silnici Čsl. armády. Východní 
hranice celého území sousedí s pozemky navrženého využití pro smíšené obytné 
území, které bude od západně situovaných ploch nerušící komerce odděleno pruhem  
zeleně.   

Lokalita dává dobrý předpoklad rozvoje kvalitních obchodně – obslužných a 
skladovacích funkcí. Poloha a funkce lokality je stabilizována ve schválené územně – 
plánovací dokumentaci. Jak poloha lokality ve městě Hostivice, tak i blízkost hlavního 
města Prahy a jeho dobrá dopravní dostupnost dávají vynikající předpoklad pro 
realizaci navržených aktivit. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Uvedené pozemkové parcely dle vyjádření Městského úřadu Hostivice z 10. 5. 
2007 jsou vedeny jako území nerušící výroby, služeb a komerce (NK), viz Obrázek. 
Jedná se o území definované jako plochy a zařízení pro nerušící výrobu, sklady, 
velko a maloobchod, stravování a další služby, pokud nevyžadují obsluhu těžkou 
dopravou a na hranicích areálu nemají negativní hygienické vlivy na okolí, související 
technická a dopravní vybavenost (parkoviště). 

Podle uvedeného vyjádření je v této lokalitě nepřípustné využití: 
• Bydlení (s výjimkou bytu správce) 
• Zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení 
• Jakákoliv činnost vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnost, která by 

svými negativními hygienickými vlivy obtěžovala okolí 
• Plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

Min. podíl nezpevněných ploch 30 %, max procento zastavění 45 % 
Zvláštní regulativ pro rozvojovou plochu č. 30: 
V rozvojové ploše č. 30 bude umístěn pás izolační zeleně o šíři nejméně 30 

metrů na východním okraji v návaznosti na obytnou lokalitu č. 18 a o šíři nejméně 50 
metrů na severním okraji v návaznosti na Jenečský potok. Tyto pásy izolační zeleně 
se započítávají do bilance nezpevněných ploch podle regulativu pro území nerušící 
komerce. 
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Obrázek č. 2: Charakteristika zájmové lokality dle platného územního plánu  

 
 
Legenda: 
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Výstavbou dojde k vytvoření nového skladovacího prostoru pro investora.  
Dojde také k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá ve zvýšení počtu 

pracovních míst v oblasti.  
Pro realizaci záměru je zvažována jedna varianta. 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace 

k územnímu řízení, dále informace a podklady získané na Městském úřadu 
v Hostivici, Krajském úřadu Středočeského kraje, vlastní rekognoskací terénu a 
screeningem dotčeného území. 

Navrhovaná stavba řeší výstavbu logistického areálu a centra C.I.P.A. a jeho 
napojení na inženýrské sítě.  Objekt se skládá z budovy kanceláří a skladovací haly, 
které jsou hmotově propojeny. Přístup k administrativní budově je samostatným 
vjezdem ze západu areálu, odděleným od zásobovacího vjezdu  do areálu z jihu.  Ze 
severní strany objektu je navrženo parkoviště pro 53 osobních automobilů a 
překladová zóna. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 521/66 a 521/63 k.ú. 
Litovice, v blízkosti  ulice Čsl. armády v Hostivici.  

Administrativní část bude třípatrová, využívaná jako obchodní prostory, 
kanceláře, sociální zázemí, šatny a byty správců. Skladovací hala bude sloužit pro 
uskladnění potravin, jak chlazených, tak i mražených. 

Konstrukční systém budovy bude železobetonový skelet se sendvičovými 
obvodovými konstrukcemi. 

Součástí zpevněných ploch bude též napojení na dopravní systém města. 
S realizací výstavby není spojena demolice objektů.  
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Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny jako orná půda. 
Výstavbou záměru dojde k záboru ZPF, nedojde k ovlivnění PUPFL.  

Uvedená lokalita se nenachází v národním parku (NP) či chráněné krajinné 
oblasti (CHKO). Stavba se rovněž nenachází v zátopovém území. Záměr není 
umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani se v jeho 
blízkosti žádné takovéto území nenachází. 

Stavba se nenachází v městské památkové zóně ani v jejím ochranném 
pásmu. Historické objekty jsou od zájmového území vzdáleny cca 2 km 
jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem.  

Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků 
technické infrastruktury, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. 
Zájmové území se nachází v ochranných pásmech letiště. Dalších ochranných 
pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná pásma 
nebude vytvářet. 

Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů a 
komunikačních vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající inženýrské 
sítě a připojení na komunikační systém města. 
 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 

Lokalita je situována v obci Hostivice, v katastrálním území Litovice, na 
pozemku p.p.č. 521/66 a 521/63. Je součástí komerčního areálu, který je lemovaný 
ulicí Čsl. armády („Karlovarská“) a  železniční tratí. V současné době je plocha 
nezastavěná a bez zeleně. Celkové řešení je pojato funkčně a minimalisticky. Objekt 
se skládá z budovy kanceláří a skladovací haly, které jsou hmotově propojeny. 
Přístup k administrativní budově je samostatným vjezdem ze západu areálu, 
odděleným od zásobovacího vjezdu  do areálu z jihu.  Ze severní strany objektu je 
navrženo parkoviště a překladová zóna. Administrativní část bude třípatrová, 
využívaná jako obchodní prostory, kanceláře, sociální zázemí, šatny a byty správců. 
Skladovací hala bude sloužit pro uskladnění potravin, jak chlazených, tak i 
mražených. 

Konstrukční systém budovy bude železobetonový skelet, se sendvičovými 
obvodovými konstrukcemi. 

Architektonická kompozice respektuje regulativy, stanovené schváleným 
územním plánem.  

Dopravně a inženýrsky může být pozemek  obsloužen napojením na stávající 
struktury.  

 
Napojení na inženýrské sítě 
Elektrická energie 

Předpokládá se instalování nové kompaktní trafostanice Betonbau typ UKL 
3024 - VO, která bude zasmyčkovaná kabely VN, ty budou naspojkovány na kabely 
stávající uložené v přilehlém chodníku. 

Požadavek na ochranné pásmo kabelů a transformačních stanic je dán 
zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami: 
• Trafostanice   2 m kolmo na zeď trafostanice 
• Kabelová vedení  1m na každou stranu od krajního kabelu 
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Stavba je majetkově rozdělena na část dodavatele - ČEZ Distribuce (přívodní 
kabely VN a rozvaděč VN) a část odběratele - C.I.P.A (stavební část, ostatní 
technologie, kabely NN). Na část ČEZ Distribuce bude zřízeno bezúplatné věcné 
břemeno (kabely VN, rozvaděč VN, přístup a příjezd). 

Zastavěná plocha kompaktní transformační stanice Betonbau  bude 7,1 m2, 
obestavěný prostor 17 m3, užitná plocha 6,1 m2, hmotnost  9,9 t bez vystrojení. 
Půdorysné rozměry jsou 2 980 x 2 380 mm a výška nad terénem max. 1 600 mm. 

Stanice řady UK jsou železobetonové buňky určené k instalaci rozvodného 
zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba zařízení se provádí z venku 
stanice. Buňky vyhovují pro stavbu elektrických stanic dle ČSN 333210, 333220, 
333240 a norem souvisejících. 

Stavební část je tvořena základovou deskou tvořící spolu se stěnami 
betonovou buňku odlitou jako jeden celek ze železobetonu B35 metodou zvonového 
lití. Stěny mají tloušťku 100 mm, podlaha 120 mm. Výztuž je svařena a spojena do 
uzemňovacího obvodu. prostor stání trafa slouží zároveň jako olejová jímka. Příčky 
jsou provedeny z betonu B35, slouží k oddělení jednotlivých prostor trafostanice, 
mají tloušťku 100 mm. 

Střecha je betonová opatřená nátěrem odolávajícím povětrnostním vlivům. 
Fasáda je z vodoodpudivé lehce strukturované syntetické omítky. Je možná i 

úprava obkladem kabřincem, omyvatelnou omítkou, prefabrikovanými díly z hliníku, 
dřevěným obkladem, pohledovým betonem aj. 

Mezipodlaha uvnitř stanice slouží pro instalaci elektrické výzbroje a provádí se 
z ocelových a hliníkových nosných profilů a podpěr a dřevěné nehořlavé překližky tl. 
27 mm nebo betonové desky. 

Dveře stanice jsou z profilů a 3 mm silného plechu z hliníkové slitiny. Jsou 
dimenzovány na zatížení při obloukovém zkratu uvnitř stanice. 

K vstupu kabelů do stanice slouží průchodky z hliníkové slitiny o průměru 
otvorů vhodných pro použité kabely (60, 100, 125 mm). Utěsnění vstupujících kabelů 
proti zemní vlhkosti se provádí teplem smrštitelných manžet. Zbylé otvory se 
uzavírají ucpávkou. 

Ve stěnách, dveřích nebo ve střeše se osazují větrací prvky zajišťující 
odvětrání tepla vznikajícího při provozu transformátoru. Jsou celohliníkové. barevná 
úprava kovových prvků je možná eloxováním nebo nátěrem ve zvoleném odstínu. 

Buňka je navržena jako jeden požární úsek. Konstrukce střechy i stěn má 
požární odolnost 90 minut. 

Těleso stanice je konstruováno tak, že snese nárazy při dopravních nehodách, 
vnitřní obloukový zkrat a zajišťuje tlumení hluku transformátoru pod dovolenou mez. 

Konstrukce stanice zajišťuje bezpečnost kolemjdoucích před účinky vnitřního 
zkratu ověřenou dle směrnice PEHLA při 20 kA, 20 kV a 1 s. 

Těleso stanice je pro vodu a plyny nepropustné. Je opatřeno v podzemní části 
doplňkovým ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi. 

Větrací prvky splňují krytí IP 33 proti dotyku živých částí a vniknutí předmětu, 
hmyzu a vody. 

Prostor stání transformátoru je konstruován jako olejotěsná záchytná vana 
opatřená nátěrovou vhodnou hmotou. 
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Pro buňku není nutné budovat zvláštní základy. Instaluje se na zhutněnou 15 
cm silnou vrstvu štěrku zrnitosti 16 mm. 

Buňka se dopravuje vzhledem k rozměrům a hmotnosti jako nadrozměrný 
náklad. Montáž, přepravu a dokončovací práce po osazení zajišťuje výrobce. 
 
Technologická část 
• Instalovaný transformátor 630 kVA 
• Rezervovaný příkon 450 kW 
 

Velikost měničů obchodního měření bude stanovena ČEZ Distribuce před 
realizací stavby. 

Kompenzace transformátoru při chodu naprázdno je řešena připojeným 
kondenzátorem 8kAVr, kompenzaci odběru řeší projektant silnoproudu. 
Kompenzační rozvaděč není umístěn v transformační stanici. 
 
Rozvaděč 22 kV 

V transformační stanici bude použit skříňový, zapouzdřený rozváděč VN 
s izolací SF6, výrobce Siemens, typ 8DJ10. Rozváděč sestává z 1 skříně s vysokým 
podstavcem. Skříň obsahuje dva odpínače pro kabelové vývody a 1 odpínač 
s pojistkami pro jištění transformátoru. Ovládání odpínačů je řešeno pomocí násuvné 
ovládací páky. Odbočka jištění transformátoru bude osazena pojistkami PM45, 32A. 

Do rozváděče 22 kV budou zapojeny přívodní kabely 22 kV ze směrů dle 
určení ČEZ Distribuce. Na první kobku zleva (při čelním pohledu) bude osazen 
indikátor průchodu zkratového proudu IZP1. 
 
Transformátor 
630 kVA SGB s konektorovým připojením, typ DOT 630H/20 
• Konstrukce   Olejový, hermetizovaný, chlazení ONAN 
• jmenovité vstupní napětí 22 000 kV ± 2 x 2,5% 
• jmenovité výstupní napětí 0,42 kV 
• jmenovitý výkon   630 kVA 
• jmenovitý kmitočet  50 Hz 
• napětí nakrátko   6 % 

• spojení    Dyn1 
• hmotnost celková  1890 kg 
• hmotnost oleje   410 kg 
• ztráty naprázdno  860 W 
• ztráty nakrátko   7 000 W 

Transformátor se osadí na ocelovou konstrukci - ocelový profil U s navařenými 
úhelníky pro uchycení trafa. Transformátor bude uložen na izolátorech chvění PK90. 
Chod transformátoru naprázdno bude kompenzován kondenzátorem 8kVAr. 
 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 13

Rozváděč NN 
Bude použit skříňový rozváděč vybavený v přívodu vzduchovým jističem OEZ, 

typ BL 1000, jmenovitý proud 1 000 A, spoušť DTV3. Vývodové pole bude vybaveno 
6 kabelovými vývody přes pojistkové odpínače 400 A. 

Součástí rozváděče budou i zásuvky 1/230 V a 3/400 V. Přívodní pole při 
čelním pohledu vpravo. 
 
Jmenovité parametry: 
• Jmenovitý proud přípojnic   In = 1000 A 
• Jmenovitý dynamický proud   Idyn 45 kA 
• Krytí     IP 20 
 
Kabelová část 
Kabely VN 

Provede se pokládka nové kabelové smyčky do trasy stávajícího kabelu ČEZ 
Distribuce. Tento bude na vhodném místě střelen a naspojkován na nové kusy. Typ 
nově pokládaných kabelů: 22-AXEKVCEY, průřez 120 nebo 240 mm dle stávajícího 
kabelu 
 
Kabely NN 

Předpokládá se pokládka až 6-ti nových odběratelských kabelů typu 1-AYKY 
3x240+120, které budou vedeny na pozemku investora k jednotlivým podružným 
rozvaděčům. Dále bude položen sdělovací kabel TCEKFLE 3 x 4 x 0,8 z telefonní 
ústředny odběratele ke skříni měření (dálkový odečet spotřeby). 

 

Sdělovací rozvody – telefon 
Napojení budovy na sdělovací rozvody bude zajištěno sdělovacím kabelem, 

případně jednou až třemi rezervními PEHD trubkami (dle požadavků společnosti 
Telefonica O2 a.s.) vedeným chráničkou pod komunikací ze síťového rozvaděče na 
pozemku 521/61 na pozemek C.I.P.A a budou ukončeny v síťovém rozvaděči 
v objektu. 
 
Zásobování vodou 
Vodovodní přípojka 

Pro areál byla v rámci výstavby vnějších inženýrských sítí provedena 
vodovodní přípojka DN 150, trubní materiál PEHD 160 x 9,5.  

Za vstupem vodovodní přípojky na pozemek areálu bude při hranici pozemku 
v zelené ploše umístěna vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Bude použita 
vodoměrná sestava s širokorozsahovým vodoměrem DN 80. Z vodoměrné šachty 
pokračuje areálový vodovod V1 PEHD 160 x 9,5. Vodovod V1 je veden podél areálu 
a napojuje hydranty – vnější odběrní místa požární vody. Navrženy jsou hydranty 
nadzemní DN 100. Vodovod je navržen v dimenzi DN 150, odbočky hydrantů a 
koncový úsek napojující pouze jeden hydrant jsou navrženy v dimenzi DN 100. 
Z vodovodu V1 je navržena odbočka V2 PEHD 63 x 3,8 k administrativní budově.  
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V areálu jsou navrženy vodovody: 
V1 DN 150 69 m 
 DN 100 49 m 
V2 DN 50 23 m 
V3 DN 100 11 m 
Vnitřní rozvod pitné vody v budově bude proveden z potrubí PPR-Hostalen, 

vnitřní hydrantový rozvod bude proveden z potrubí ocelového – pozinkovaného. 
Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, v podlahách a v instalačních šachtách. 
Izolace potrubí bude provedena z pěnového PE. Napojeny budou sanitární zařízení 
v obou částech budovy a požární hydranty – vnitřní odběrní místa. V objektu budou 
osazeny hydrantové systémy typu D s tvarově stálou hadicí délky  30 m a s proudnicí 
10 mm. 

 
Zásobování plynem 

Plyn v objektu bude využíván pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev 
TUV.  

 
STL přípojka 

V rámci výstavby inženýrských sítí pro řešenou lokalitu byla pro projektovaný 
areál provedena STL plynovodní přípojka lPE 40 x 3,7, ukončená ve sloupku na 
hranici pozemku areálu. Odtud bude pokračovat vnitřní plynovodní rozvod areálu. 

Ve sloupku, umístěném na hranici pozemku bude osazen regulátor STL / NTL 
pro vstupní přetlak 300 kPa a výstupní přetlak 2 kPa a fakturační plynoměr. Podle 
předběžně stanovené bilance je navržen membránový plynoměr G6, DN 25, rozteč 
250 mm. Potrubí od plynoměru klesne pod terén a je vedeno do objektu. Provedeno 
je z PE 100, dimenze 50 x 4,6, uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Nad potrubím 
je proveden pískový obsyp tl. 200 mm, uložena výstražná folie z PVC šířky 220 mm 
barvy žluté a následně proveden hutněný zásyp vytěženou zeminou. Konečná 
úprava povrchu je řešena v samostatné části projektu. Před vstupem do objektu 
potrubí stoupne nad terén a je něm osazen uzávěr.  

Celková délka projektovaného plynovodu lPE 50x4,6 – 36 m. 
 

Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci 
Veřejná kanalizace, na kterou bude areál napojen, je řešena jako oddílná. 

Areál bude napojen samostatnými přípojkami splaškové a dešťové kanalizace. 
 

Kanalizační přípojky 
Pro napojení areálu centra budou provedeny nové kanalizační přípojky 

dešťové a splaškové kanalizace. Přípojka splaškové kanalizace bude DN 200, 
napojení na uliční stoku bude provedeno sedlovou tvarovkou pro potrubí PP-UR 2 – 
trubní materiál stoky. Trubním materiálem přípojky bude potrubí PVC SN8. Přípojka 
bude ukončena revizní šachtou za hranicí pozemku areálu. 

Přípojka dešťové kanalizace bude provedena v dimenzi DN 300. Napojení na 
uliční stoku bude provedeno v revizní šachtě „ŠD5“ stávající stoky. Tato šachta bude 
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stavebně upravena na šachtu spojnou. Trubním materiálem přípojky bude potrubí 
PVC SN8. Přípojka bude ukončena revizní šachtou za hranicí pozemku areálu. 

V areálu je navržena oddílná areálová kanalizace splašková a dešťová.  
Splašková kanalizace napojuje sanitární zařízení budovy. V areálu je 

navržena splaškové kanalizace délky 86 m, DN 200, do které budou zaústěny svody 
z jednotlivých částí budovy. Kanalizace bude pro údržbu zpřístupněna pomocí 
revizních šachet. 

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech objektu, z komunikací, 
parkovacích stání a odstavných ploch areálu. Dešťové vody z ploch, kde může dojít 
k znečištění ropnými látkami – parkoviště a odstavné plochy pro nákladní automobily 
ve východní části areálu – jsou zaústěny do dešťové kanalizace DKA DN 300, na 
které je navržen odlučovač ropných látek. Zde dojde k vyčištění, separaci ropných 
látek na koalescenční vložce, případně na sorpčním filtru. Odtok z odlučovače je 
zaústěn dále do dešťové kanalizace areálu, která přímo odvádí vody ze střech a 
ostatních komunikací.  

 
Přehled navržené kanalizace: 
• Přípojka SK DN 200  11 m 
• Přípojka DK DN 300  11 m  
• SK   DN 200  86 m 
• DKA  DN 300  117 m 
• DKB  DN 250  39 m 
• Odlučovač ropných látek 50 l/s 1 ks 
 

Pro stoky areálové kanalizace bude použito potrubí PVC SN8. 
Vnitřní rozvod splaškové kanalizace bude proveden z PP-HT s hrdlovými 

spoji, potrubí svodů pod podlahou 1.NP, uložené v zemi, bude provedeno z potrubí 
PVC-KG. Potrubí uložené v zemi bude uloženo na 10 cm pískového podsypu a 
obsypáno pískem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí, nad úrovní 1. NP bude potrubí 
vedeno v drážkách ve zdivu a v instalačních šachtách.  
 
Bilance  
Elektrická energie 
Provoz záměru bude mít tyto nároky na elektrickou energii: 

Instalovaný příkon       750 kW 
Soudobý příkon       450 kW 
Kapacita transformátorů  instalovaný transformátor 630 kW 
     Rezervovaný příkon 450 kW 
 

Potřeba vody 
Potřeba technologické vody je stanovena hodnotou 230 l/den. Průměrná potřeba 
technologické vody bude tedy: Qtechnol = 230 / 10 = 23 l/h 
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• Roční potřeba technologické vody bude:   83,95 m3  
 
Potřeba vody pro zaměstnance je dána počtem 60 zaměstnanců v jedné směně. Pro 
jednoho zaměstnance uvažujeme potřebu 40 l/os a den: 
• Průměrná potřeba:   60 x 40 = 2400 l/den = 240 l/h  
• Celková průměrná denní potřeba  2400 + 230 = 2630 l/den = 263 l/h = 0,073 l/s 
• Maximální denní potřeba  2630 x 1,5 = 3945 l/den = 394,5 l/h = 0,11 l/s 
• Maximální hodinová potřeba  394,5 x 1,9 = 749,55 l/h = 0,21 l/s 

 
Maximální průtok pro požární hydranty při současnosti 2 ks bude 12 l/s (vydatnost 
jednoho je 6 l/s). 
• Průměrná roční potřeba vody pro navrhovaný areál 960 m3  

 
Produkce splaškových odpadních vod 

Denní množství splaškových vod 2,63 m3/den  
Roční množství splaškových vod  960 m3/rok 

 
Produkce dešťových odpadních vod 
Odtok dešťových vod je stanoven v následující Tabulce. 

 
Tabulka č. 1: Odtok dešťových vod 
        trvání: 15 min.   

Silnice 
 

plocha 
[m2] 

Součinitel
 

redukovaná 
plocha  

[m2] 
intenzita 
[l/s.ha] 

Odtok 
 [l/s] 

množ
ství 
[m3] 

střechy zaústěné do  
kanalizace 3218,5 1 3218,5 185 59,5 53,6 
komunikace, 
zpevněné  
plochy 767 0,8 613,6 185 11,4 10,2 
komunikace, odstavné 
plochy pro těžkou  
dopravu 3020 0,8 2416,0 185 44,7 40,2 
zeleň 5267,5 0,05 263,4 185 4,9 4,4 

  Celkem: 6511,5 Celkem: 120,5 108,4
 
Bilance spotřeby plynu 
• Plynové spotřebiče výkon/příkon   300 kW 
• Spotřeba plynu hodinová   9 m3/hod 
• Spotřeba plynu denní    79,5 m3/den 
• Spotřeba plynu roční     29 000 m3/rok 
• Výkon/příkon     300 kW 
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Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě  
Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem 

stanovené 40 hod. týdenní pracovní době pracujících na staveništi se bude v době 
realizace pohybovat v jedné směně v průběhu výstavby kolem 80 pracovníky. 

 Sociální a hygienické zařízení staveniště bude vybudováno formou 
buňkoviště. 

Na staveništi nebude zajištěna jídelna pro stravování pracovníků stavby. V 
umývárně musí být nezávadná voda.  

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. V případě 
potřeby bude ubytování zajištěno v některém z blízkých ubytovacích zařízení. 
Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 
zdravotnickém zařízení.  
 
Předpokládaný počet pracovníků v době provozu 
Počet směn za den:     1 
Počet zaměstnanců v jedné směně  60 
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 

K dispozici je celkem 53 stání pro osobní automobily, z toho 3 stání pro 
handicapované osoby.  

Z hlediska širších dopravních vztahů se navrhované areály nacházejí 
v poměrně výhodné komunikační poloze ve vazbě na současnou trasu silnice I/6. 
V krátkém časovém horizontu, po realizaci rychlostní trasy silnice RI/6, současná 
trasa bude plnit funkci doprovodné komunikace rychlostní trasy a bude významnou 
komunikační spojku mezi rychlostní komunikací RI/6 a silničním okruhem Prahy. 

Dostupnost navrhované lokality prostředky hromadné dopravy je zajištěna 
prostřednictvím systému regionální autobusové dopravy ve vazbě na autobusovou 
zastávku „Hostivice, Ve Vilkách“ na ulici Čsl. armády. Procházející autobusové linky 
– č. 306 a 336 - zajišťují přepravní vazby návazné dopravy v koncové stanici trasy B 
metra Zličín. 

Napojení areálu na komunikaci objektu na stavbu „Komerční areál Hostivice – 
Stavba I.A“ je realizováno stykovou křižovatkou, napojení na komunikaci objektu na 
stavbu „Komerční areál Hostivice -  Stavba IV“ je realizováno prodloužením 
současného obratiště pro nákladní vozidla, větev C1.  

Na stávající komunikaci „Větev C1 – stav“ navazuje navrhovaná areálová 
komunikace „Větev C1 – prodloužení“ v délce 35,10 m,  na kterou dále navazuje 
manipulační plocha o rozměrech 77,50 x 27,00 metrů. Komunikace je navržena 
v základní šířce 6,0 m mezi zvýšenými obrubníky, nad nimž je oboustranně 
respektován 0,50 m široký proužek bezpečnostního odstupu. 

Na stávající komunikaci „Větev D“ se ve staničení 58,14 m navazuje stykovou 
křižovatkou komunikace „Větev D1“ v délce 14,30 m a komunikační plocha pro 
parkování vozidel zákazníků s počtem 22 stání. Stání jsou navržena ve velikosti 5,3 x 
2,5 m pro stání vozidel podskupiny O2, 3 stání jsou navržena se šířkou 3,5 m pro 
stání vozidel osob s omezenou schopností pohybu. 

Návrh výškového komunikačního řešení a uspořádání komunikací vychází 
z konfigurace stávajícího terénu a možností výškového osazení stavebních objektů. 
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Výškové řešení komunikačních ploch podmiňuje též potřeba řádného odvodnění 
těchto zpevněných ploch. 

Areál je výškově dělen na dvě části s výškovým převýšením cca 1,0 m. Plocha 
pro manipulaci nákladních vozidel a pro parkování 31 osobních vozidel pro 
zaměstnance je umístěna v základní výšce 363,98 m u objektu a klesajícím sklonem 
1,0 % dosáhne výšky 363,66 m v úrovni parkovacích stání. Plocha určená pro pojezd 
osobními automobily s možností 22 stání je umístěna v základní výšce 364,98 u 
objektu a klesajícím sklonem 3,0 % dosáhne výšky 364,07 m.  

Vzhledem ke sklonu stávajícího terénu dosahuje sklon rampy „Větev D1“ 
maximální hodnoty 9,2 % a z toho důvodu nevyhovuje přilehlý chodník požadavkům 
pro bezbariérový přístup osob s omezenou možností pohybu. Sklon rampy „Větev 
C1“ dosahuje hodnoty 8,0 %. 

Vozovka navrhovaných komunikací má základní příčný sklon 2,5 %, 
chodníkové plochy 2,0 %, sklon zemní pláně je minimálně 3,0 %.  

Základní převýšení obrubníku je 12 cm. Záhonové obrubníky budou osazeny 
na straně přirozené vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace 
s převýšením 6 cm. 

Mříže odvodňovacích prvků budou osazeny zásadně o 1 cm níže, než je 
návrhová výšková úroveň zpevněné plochy v daném místě. 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy 
v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 
1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení hutněných 
asfaltových směsí typu AB, AKM, AKT a OK se zvýšenou odolností proti tvorbě 
trvalých deformací platí technické podmínky TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se 
zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací“, schválené MDS ČR OPK pod 
č.j. 25453/00-120 s účinností od 1.12.2000. 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením 
ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, 
podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 
6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu bude 
provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude 
provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití 
litých asfaltů i asfaltového betonu jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve 
smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením vrstev technickou 
geotextilií, lepenkou apod.)  

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit 
jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených 
konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. 
Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení 
minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci 
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provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 
dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Při stavbě násypů a silniční pláně je nutné vycházet z geologického průzkumu 
zpracovaného firmou HYDRO-ECO, Ing. Petr KUMPERA, Závěrečná zpráva, 
Litovice – výrobně – obchodní areál – IG a HG průzkum 05 0036, ze srpna 2005. 

 
Obslužné komunikace pro pojíždění osobními automobily se provedou s 

krytem živičným a konstrukcí ve složení (D1-N-5, TDZ V):  
asfaltový beton    ABS II    40 mm 
obalované kamenivo   OKS I    60 mm 
kamenivo zpevněné cementem  KSC I    120 mm 
štěrkodrť     ŠD  200 mm 45 MPa 
celkem       420 mm 
 
Obslužné komunikace pro pojíždění těžkými nákladními vozidly se provedou s 

krytem živičným a konstrukcí ve složení (DO-N-1, TDZ II):  
asfaltový koberec    AKM I    40 mm 
asfaltový beton    ABH I    70 mm 
obalované kamenivo   OK I      90 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  200 mm 
štěrkodrť     ŠD  250 mm 45 MPa 
celkem       650 mm 
 
Chodníky a plochy pro pěší se provedou s krytem z cementobetonové 

skladebné dlažby a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH):  
cementobetonová dlažba   DL I    60 mm 
lože z drti     L    30 mm  
štěrkodrť     ŠD  150 mm 45 MPa 
celkem       240 mm 
 
Obrubníkové hrany komunikací a pochozích ploch budou provedeny nové 

betonové a budou uloženy do betonového lože s opěrou. Pro oddělení vozovky od 
chodníků a ploch zeleně se použije obrubník silniční, pro oddělení ploch pro pěší od 
ploch zeleně je navržen obrubník záhonový.  

Všechny navrhované komunikační plochy jsou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Odvádění dešťových vod ze všech komunikačních a zpevněných ploch se 
navrhuje jejich příčným a podélným spádováním do nově navržených uličních vpustí 
a odvodňovacích žlabů. Dílčí úseky komunikací a zpevněných ploch jsou případně 
odvodněny do přilehlého terénu. 
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Odvodnění silniční pláně je provedeno podélnou drenáží zaústěnou do 
kanalizace. 
 

Zásobování 
Zásobovací vjezd do areálu je z jihu a je oddělen od přístupu k administrativní 

budově.  Ze severní strany objektu je navrženo parkoviště a překladová zóna. 
Předpokládaná četnost nákladní dopravy je cca 1 velký nákladní automobil 

(kamión) a 15 tranzitních automobilů (1,5 t) denně.  

 

Ozelenění a venkovní úpravy 
Návrh na ozelenění předmětné lokality je koncipován v souladu s regulativem 

územního plánu města Hostivice z června 2005, který stanoví, že na východním 
okraji v návaznosti na obytnou zónu bude umístěn izolační pás zeleně o šíři nejméně 
30 m.  

Ve východní partii je navržena kompaktní stromová výsadba s použitím 
převážně listnatých stromů, v malé míře se pro oživení uplatňují i jehličnaté skupiny.  
Okrajové partie podél příjezdové komunikace na parkoviště tvoří  travnatý pás (z 
hlediska zachování dobrých rozhledových poměrů), přechod mezi travnatým a 
stromovým patrem tvoří zvlněný keřový plášť,  s použitím opět převážně listnatých 
taxonů. Dále jsou navrženy tři menší keřové skupiny v SZ části - v partii u vjezdu 
k administrativní budově. Keřové patro bude tvořeno  taxony ve třech výškových 
hladinách – základní parterovou kulisu vytvoří keře střední s bodovým doplněním keři 
vyššími, okraje a přechod do trávníku vytvoří keře nízké.  Ostatní plochy budou 
zatravněny. 

Celá plocha zeleně bude ohumusována tl. 20 cm ornice, před vlastním 
humusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky, povrch zbavit plevelů, 
rozrušit do hloubky 15 cm a urovnat, poté bude  obdělána běžným způsobem 
(frézování, hrabání, válení –2x), odplevelena postřikem  herbicidu a  přihnojena 
plným hnojivem. Travnatá plocha bude založena osetím kvalitní parkové směsi.  

Veškeré výsadby dřevin budou realizovány do černého úhoru – s balem nebo 
v kontejneru s 50 % výměnou půdy. Při výsadbě budou rostliny přihnojeny 
předzásobním tabletovým hnojivem. Stromy budou kotveny třemi kůly, proti 
zaplevelení výsadeb bude aplikováno mulčování drcenou borkou.  

Pro celou úpravu pse předpokládá ošetřování a zálivka po dobu tří měsíců (do 
předání při kolaudaci). Pro zdárný vývin rostlin je nezbytná následná údržba, která 
spočívá zejména v dodatkové zálivce v obdobích sucha a dle potřeby odplevelování, 
přihnojování a časté seči u trávníků (předpokládáme vývody vody pro možnost 
dodatkové zálivky) 

Předpokládaná velikost výpěstků je u stromů  – 14/16 až 16/18 cm obvod 
kmene, u vyšších keřů 100-150 cm, u středních keřů 30 - 50 cm, u nízkých keřů 15 - 
30 cm.  

Práce budou odpovídat ČSN  83 9011 - Práce s půdou, 83 99021 – Rostliny a 
jejich výsadba, 83 9031 – Trávníky a jejich zakládání, 83 9041 – Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy4. Použité výpěstky musí splňovat normu „Výpěstky okrasných 
dřevin“ (ČSN 464902-1). 
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Před zahájením výsadeb je nezbytné vytýčení inženýrských sítí, aby při 
výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. 

Návrh sortimentu bude volen s ohledem na původní společenstvo, dané 
stanovištní podmínky a požadovanou funkci. Pro stromové výsadby budou 
preferovány domácí taxony, v keřovém patře, zejména u hlavního vstupu je možno 
sortiment obohatit o další vhodné druhy. Návrh předpokládá použití následujících 
rodů - v druzích a kultivarech: 
• Stromy: Quercus, Carpinus, Tilia, Fraxinus, Acer, Prunus, Pinus 
• Keře vyšší: Acer, Corylus, Viburnum  
• Keře střední: Berberis, Cornus, Ligustrum, Lonicera, Ribes, Spiraea, Weigela, aj. 
• Keře nízké: Cotoneaster, Berberis, Lonicera, Spiraea aj. 

Projekt sadových úprav bude projednán s Městským úřadem v Hostivici, 
odborem životního prostředí.  

 

Zplodiny 
Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím použití nízkoemisních 

plynových nízkotlakých teplovodních kotlů s atmosférickými hořáky o výkonu 300 
kW. Z tohoto pohledu logistický areál působit jako malý zdroj znečištění ovzduší. 
Roční spotřeba tepla bude 275 MW. 

V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí. 

 

Hluk 
V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku  v daném 

území, a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. Provozem 
logistického areálu nedojde k překročení stanovených limitních hygienických hladin 
hluku pro den i noc. Hladiny hluku nepřekročí zákonem stanovené limity, viz dále 
zpracovaná hluková studie. 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  1/2008 
 Dokončení:  12/2008 
 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Kraj: Středočeský 
 Obec: Hostivice 
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9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 
Sb., ve znění novel 

Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Stavba naplňuje zařazení dle přílohy č. 1, 
kategorie II, bod 10.6, sloupec B zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy 
zákona č. 163/2006 Sb. a Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4. 
3. 2002. 

 

10. Výčet navazujících rozhodnutí 
1.  Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
2.  Stavební povolení 
3.  Kolaudační souhlas 
 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na uvedený záměr včetně. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Lokalita dotčená výstavbou logistického areálu a centra C.I.P.A. v Hostivici 

zahrnuje p.p.č. 521/66 a 521/63 v k.ú. Litovice, uvedené pozemky jsou blíže 
charakterizovány v následující Tabulce. 

 
Tabulka č. 2: Charakteristika předmětného území dle výpisu z katastru nemovitostí  

p.p.č. Výměra 
v m2 Využití pozemku Druh pozemku Způsob 

ochrany 
521/66 49 948  Orná půda ZPF 
521/63 2730  Orná půda ZPF 

 
Realizací záměru dojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

Pozemkům byly přiděleny kódy BPEJ. Podrobnosti jsou uvedeny v Tabulce.  
 
Tabulka č. 3: Charakteristika pozemku p.p.č. 521/66 dle přiřazených BPEJ  

Charakteristika Kód 
BPEJ  

+ 
výměra 

1. 
číslice 
klima 

2. a 3. číslice 
HPJ 

4. číslice 
sklonitost 
a expozice 

5. číslice 
skeletovitost 

a hloubka 
půdy 

22514 
 
45 981 
m2 

T2 -
teplý, 
mírně 
suchý 

Kambizemě modální a 
vyluhované, eubazické až 
mezobazické, výjimečně i 
kambizemě pelické na opukách 
a tvrdých slínovcích, středně 
těžkém flyši, permokarbonu, 
středně těžké, až středně 
skeletovité, půdy s dobrou 
vodní kapacitou 

3 - 7 st. mírný 
sklon, se 
všesměrnou 
expozicí  

středně 
skeletovitá, 
hluboká až 
středně hluboká  

41000 
 
3 967 
m2 

MT1 - 
mírně 
teplý, 
suchý 

Hnědozemě modální včetně 
slabě oglejených na spraších, 
středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s 
příznivými vláhovými poměry 
až sušší 

0 - 3 st úplná 
rovina - rovina  

bez skeletovitá, 
s příměsí, 
hluboká               

 
Tabulka č. 4: Charakteristika pozemku p.p.č. 521/63 dle přiřazených BPEJ  

Charakteristika Kód 
BPEJ  

+ 
výměra 

1. 
číslice 
klima 

2. a 3. číslice 
HPJ 

4. číslice 
sklonitost 
a expozice 

5. číslice 
skeletovitost 

a hloubka 
půdy 
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Charakteristika Kód 
BPEJ  

+ 
výměra 

1. 
číslice 
klima 

2. a 3. číslice 
HPJ 

4. číslice 
sklonitost 
a expozice 

5. číslice 
skeletovitost 

a hloubka 
půdy 

22514 
 
1 845 
m2 

T2 -
teplý, 
mírně 
suchý 

Kambizemě modální a 
vyluhované, eubazické až 
mezobazické, výjimečně i 
kambizemě pelické na opukách 
a tvrdých slínovcích, středně 
těžkém flyši, permokarbonu, 
středně těžké, až středně 
skeletovité, půdy s dobrou 
vodní kapacitou 

3 - 7 st. mírný 
sklon, se 
všesměrnou 
expozicí  

středně 
skeletovitá, 
hluboká až 
středně hluboká  

41000 
 
885 m2 

MT1 -
mírně 
teplý, 
suchý 

Hnědozemě modální včetně 
slabě oglejených na spraších, 
středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s 
příznivými vláhovými poměry 
až sušší 

0 - 3 st úplná 
rovina - rovina  

bez skeletovitá, 
s příměsí, 
hluboká               

 
Lokalita pro realizaci záměru sousedí s pozemky p.p.č. 521/63, 521/67 a 

380/3 v k.ú. Litovice, podrobnější informace o těchto pozemcích uvádí Tabulka. 
 
Tabulka č. 4: Charakteristika sousedních pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí  

p.p.č. Výměra 
v m2 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Způsob ochrany, 
BPEJ 

521/67 9997  Orná půda ZPF, nemá BPEJ 
521/63 2730  Orná půda ZPF, 41000 a 22514 
380/3 3533  Zahrada  ZPF, 22514 

 
PUPFL nebudou záměrem dotčeny. Záměr se nenachází v ochranném pásmu 

lesních porostů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění. 
V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo 

odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly 
podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby.  

Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy.  

Lokalita se nenachází na území národního parku (NP) ani chráněné krajinné 
oblasti (CHKO). Polohou záměru nejsou dotčena ochranná pásma zvláště 
chráněných území přírody dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

V těsné blízkosti plánovaného záměru se nenachází žádný přírodní park. 
Záměr není situován do CHOPAV, ani v okolí se žádné takovéto území 

nevyskytuje. V blízkosti se nenachází zdroje minerálních a léčivých vod. Lokalita 
neleží v zátopovém území. V kontaktu s předmětnou lokalitou se nenachází žádná 
ochranná pásma vodních zdrojů. 
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Záměr stavby se nenachází na území městské památkové rezervace ani 
v jejím eventuálním ochranném pásmu. 

Posuzovaná stavba zasahuje do ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury a letiště, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení.  
 
Popis ochranných pásem: 
Inženýrské sítě:  

Objekt je navržen tak, aby respektoval předepsaná ochranná pásma. Při 
realizaci přípojek bude v dalším stupni dokumentace provedena detailní koordinace 
podle zásad prostorového uložení sítí a podmínek a pokynů příslušných správců sítí 
s cílem zachovat odpovídající ochranná pásma a odstupy nebo projednat opatření 
pro uložení sítí. 

 
Ochranná pásma letiště:  

Místo stavby s nachází v několika ochranných pásmech letiště Praha Ruzyně. 
Jedná se tato ochranná pásma: 
• OP s výškovým omezením 

o OP vzletového a přibližovacího prostoru 
o OP vnitřní vodorovné plochy 
o OP přechodové plochy 
 

• OP proti nebezpečným a klamavým světlům 
V ochranném pásmu proti nebezpečným a klamavým světlům nebudou 

umístěna žádná světla, která by mohla být nebezpečná, resp. klamavá, pro letecký 
provoz. 

 
• OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 

Součástí stavby logistického areálu a centra C.I.P.A. není žádné vzdušné 
vedení VN a VVN. 

 
• OP ornitologické  

o Vnitřní  
Ve vnitřním ornitologickém ochranném pásmu nebudou umístěny žádné 

stavby ani zařízení zvyšující výskyt ptactva na letišti.  
o Vnější  
Ve vnějším ornitologickém ochranném pásmu nebudou umístěny žádné 

stavby ani zařízení zvyšující výskyt ptactva na letišti. Navržen je pouze pás izolační 
vzrostlé zeleně  šíře 30 m dle regulativu územního plánu města Hostivice z června 
2005, v souvislosti se sousedící obytnou zónou. 

 
• OP leteckých zabezpečovacích zařízení 

o OP okrskového přehledového radaru TAR – sektor B 
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o OP sekundárního přehledového radaru SSR – sektor B 
Realizací záměru nebude zasaženo do OP leteckých zabezpečovacích 

zařízení. 
 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb. 
• 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: 

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

 
• U podzemního vedení: 

o do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
o nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 
• U elektrických stanic: 

o u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

o u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

o 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, 

o u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
o 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. 
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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. 
274/201 Sb. 

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

 
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: 

o 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek 

o 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy 

o 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy 
a místní komunikace II. Třídy 

 
Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových 
je vymezeno svislou plochou vedenou takto:  

o u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m 
od hranice obvodu dráhy  

o u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od 
osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy  

o u vlečky 30 m od osy krajní koleje  
o u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy  
o u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje  
o u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje  
o u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu 
 
Prostory potřebné pro realizaci objektů stavby budou zabezpečeny 

následujícím způsobem: 
• trvalý zábor   - rozsah pozemku ve vlastnictví investora  
• dočasný zábor   - doba záboru po celou dobu stavby 
• krátkodobý dočasný zábor - doba záboru nezbytně nutná pro realizaci daného  

   objektu  
V prostoru hlavního staveniště stavby lze zabezpečit potřebné zázemí stavby, 

tj. skladovací plochy pro předzásobení materiálem, výrobní a provozní část ZS 
v nezbytném rozsahu potřebném pro realizaci stavby. 

Pro zabezpečení potřebného ZS se předpokládá využití mobilních buněk 
umístěných na volné ploše v blízkosti vjezdu na staveniště. V tomto prostoru by měl 
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být vybudován dočasný objekt sestavený z mobilních buněk, ve kterém budou 
zabezpečeny potřebné šatny a umývárna pracovníků stavby a potřebné kanceláře 
zhotovitele stavby. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem 
z centrálních výroben. 

Sejmutý humus bude odvezen na vhodnou skládku, humus potřebný na 
zpětné ohumusování bude uložen na mezideponii situované mimo prostor staveniště.  

Zemina vytěžená při výkopu stavební jámy bude odvezena bez 
mezideponování na staveništi na skládku. 

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a 
bude použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude 
vytěžená zemina uložena na mezideponii v prostoru hlavního staveniště a bude 
použita na zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

 

2. Odběr a spotřeba vody 
Voda z veřejného vodovodu bude odebírána i během období výstavby. 

Zásobování stavby vodou bude zajištěno z vybudované vodovodní přípojky, 
realizované v úvodu stavby. Napojení staveništního rozvodu bude opatřeno 
vodoměrem. 

Nový logistický areál a centrum v Hostivici bude napojen na vodovodní řad DN 
150 v komunikaci.  

Potřeba pitné vody je dána potřebou vody pro zaměstnance a potřebou vody 
technologické. Provoz bude o jedné směně, délku směny po započtení přestávek 
atd. uvažujeme celkem 10 hodin. 

Potřeba technologické vody je stanovena hodnotou 230 l/den. Průměrná 
potřeba technologické vody bude tedy: 

Qtechnol = 230 / 10 = 23 l/h 
• Roční potřeba technologické vody bude:   83,95 m3  

 
Potřeba vody pro zaměstnance je dána počtem 60 zaměstnanců v jedné 

směně. Pro jednoho zaměstnance uvažujeme potřebu 40 l/os a den: 
• Průměrná potřeba:   60 x 40 = 2400 l/den = 240 l/h  
 
• Celková průměrná denní potřeba  2400 + 230 = 2630 l/den = 263 l/h = 0,073 l/s 
• Maximální denní potřeba  2630 x 1,5 = 3945 l/den = 394,5 l/h = 0,11 l/s 
• Maximální hodinová potřeba  394,5 x 1,9 = 749,55 l/h = 0,21 l/s 

 
Maximální průtok pro požární hydranty při současnosti 2 ks bude 12 l/s (vydatnost 
jednoho je 6 l/s). 
• Průměrná roční potřeba vody pro navrhovaný areál 960 m3  
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Uvedená spotřeba bude bez problémů pokryta ze stávající kapacity 
stávajícího vodovodu. Během období výstavby bude spotřeba vody nižší, její přesné 
vyčíslení není pro potřebu oznámení nutné. Výstavbou nebude vyvolána potřeba 
zřízení nových zdrojů vody.  

 

3. Surovinové a energetické zdroje 
Při vlastní realizaci záměru budou spotřebovávány hlavně stavební materiály, 

pohonné hmoty a mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů pro 

výstavbu důležitá ze tří hledisek: 
• zda nejsou používány suroviny či materiály, které mohou způsobit negativní 

ovlivnění složek životního prostředí nebo zdraví obyvatel 
• zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů pro těžbu 

surovin nebo nových provozů pro výrobu materiálů 
• jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu 

Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou výstavbu byla stanovena na 
základě odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné 
předpokládat, že budou využívány obvyklé stavební materiály - beton, sklo, ocel, 
hliník, cihly, keramika, atd. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví 
obyvatel a životního prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena 
v kolaudačním řízení. 

Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné 
fázi stanovit. Materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě, 
výstavba logistického areálu a centra C.I.P.A. v Hostivici není záměr takového 
rozsahu, aby ovlivnil trh se stavebními materiály a vyvolal potřebu zřizování nových 
lomů, příp. nových výrobních kapacit.  

Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot a 
mazadel nelze v této fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové 
bilance prodeje pohonných hmot v regionu bude spotřeba pohonných hmot na 
staveništi zanedbatelná. Při případném přečerpávání pohonných hmot či manipulaci 
s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku 
pohonných hmot do prostředí.  

Zařízení staveniště bude připojeno na přívod elektrické energie. Potřeba 
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak významná. Spotřeba 
energie ve fázi výstavby bude výrazně nižší než během provozu skladové haly 
s administrativní vestavbou. Na staveništi bude instalována staveništní trafostanice 
napojená na nově realizovanou přípojku VN. Potřebná elektrická energie bude 
v prostoru staveniště zabezpečena vybudováním staveništních rozvodů NN. Do 
vybudování přípojky VN a zprovoznění staveništní trafostanice bude v případě 
potřeby použit mobilní zdroj elektrické energie. Staveništní přípojka bude opatřena 
elektroměrem pro měření spotřebované energie.  

Napojení objektu buňkoviště na telefonní síť bude řešeno v době výstavby 
smluvním vztahem mezi investorem a firmou Český TELECOM. Do vybudování 
telefonní přípojky budou používány mobilní telefony. Dočasnou telefonní přípojku na 
staveniště zajistí zhotovitel stavby. 
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Provoz bude vyžadovat určité materiály a energie. Bude to zejména 
skladovaný sortiment (potraviny – ryby, mražené výrobky apod.).  Stavební a 
technické řešení objektu předurčí sortiment, který je možné v uvedených prostorách 
skladovat (nebo lépe řečeno, přímo vylučuje skladování, pro které uvedené prostory 
nesplňují příslušné požadavky).  

Posuzovaný objekt bude připojen na rozvody elektrické energie. Provoz 
záměru bude mít tyto nároky na elektrickou energii: 

Instalovaný příkon       750 kW 
Soudobý příkon       450 kW 
Kapacita transformátorů  instalovaný transformátor 630 kW 
     rezervovaný příkon  450 kW 
Velikost měničů obchodního měření bude stanovena ČEZ Distribuce před 

realizací stavby. 
Bude instalována nová kompaktní trafostanice Betonbau. Tato TS bude 

zasmyčkovaná kabely VN, které budou naspojkovány na kabely stávající uložené 
v přilehlém chodníku. Stavba je majetkově rozdělena na část dodavatele: ČEZ 
Distribuce (přívodní kabely VN a rozvaděč VN) a část odběratele: C.I.P.A (stavební 
část, ostatní technologie, kabely NN). Na část ČEZ Distribuce bude zřízeno 
bezúplatné věcné břemeno (kabely VN, rozvaděč VN, přístup a příjezd). 

Plyn v objektu bude využíván pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev 
TUV. Pro projektovaný areál bude STL plynovodní přípojka lPE 40x3,7 ukončená ve 
sloupku na hranici pozemku areálu. Odtud bude pokračovat vnitřní plynovodní 
rozvod areálu. Ve sloupku, umístěném na hranici pozemku bude osazen regulátor 
STL / NTL pro vstupní přetlak 300 kPa a výstupní přetlak 2 kPa a fakturační 
plynoměr. Podle předběžně stanovené bilance je navržen membránový plynoměr G6, 
DN 25, rozteč 250 mm. Potrubí od plynoměru klesne pod terén a je vedeno do 
objektu. Provedeno je z PE 100, dimenze 50x4,6, uloženo do pískového lože tl. 100 
mm. Nad potrubím je proveden pískový obsyp tl. 200 mm, uložena výstražná folie 
z PVC šířky 220 mm barvy žluté a následně proveden hutněný zásyp vytěženou 
zeminou. Konečná úprava povrchu je řešena v samostatné části projektu. Před 
vstupem do objektu potrubí stoupne nad terén a je něm osazen uzávěr. Pokračování 
je řešeno v části stavebního objektu. Celková délka projektovaného plynovodu lPE 
50x4,6 – 36 m. 

 
Bilance spotřeby plynu: 

• Plynové spotřebiče výkon/příkon   300 kW 
• Spotřeba plynu hodinová   9 m3/hod 
• Spotřeba plynu denní    79,5 m3/den 
• Spotřeba plynu roční     29 000 m3/rok 
• Výkon/příkon     300 kW 
 

Jako zdroj tepla jsou použity nízkoemisní plynové nízkotlaké teplovodní kotle 
s atmosférickými hořáky. Roční spotřeba tepla bude 275 MW. 
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4. Doprava 
Součástí zpevněných ploch je parkoviště pro 53 osobních automobilů, z toho 3 

stání pro handicapované osoby, a dále nakládací a vykládací plocha pro zásobování. 
Pro dopravu v areálu je navržen samostatný naváděcí systém, který zamezuje 
zbytečným pojezdům vozidel, a tím snižuje zatížení ovzduší emisemi. 

Komunikační zpřístupnění areálu je zprostředkováno napojením na stávající 
areálové komunikace realizované v rámci staveb „Komerční areál Hostivice – Stavba 
I.A“ a „Komerční areál Hostivice -  Stavba IV“. 

Z hlediska širších dopravních vztahů se navrhované areály nacházejí 
v poměrně výhodné komunikační poloze ve vazbě na současnou trasu „karlovarské“ 
silnice I/6. V krátkém časovém horizontu, po realizaci rychlostní trasy silnice RI/6, 
současná trasa bude plnit funkci doprovodné komunikace rychlostní trasy a bude 
významnou komunikační spojku mezi rychlostní komunikací RI/6 a silničním okruhem 
Prahy. 

Dostupnost navrhované lokality prostředky hromadné dopravy je zajištěna 
prostřednictvím systému regionální autobusové dopravy ve vazbě na autobusovou 
zastávku „Hostivice, Ve Vilkách“ na ulici Čsl. armády. Procházející autobusové linky 
– č. 306 a 336 - zajišťují přepravní vazby návazné dopravy v koncové stanici trasy B 
metra Zličín. 

Napojení areálu na komunikaci objektu na stavbu „Komerční areál Hostivice – 
Stavba I.A“ je realizováno stykovou křižovatkou, napojení na komunikaci objektu na 
stavbu „Komerční areál Hostivice -  Stavba IV“ je realizováno prodloužením 
současného obratiště pro nákladní vozidla, větev C1.  

Na stávající komunikaci „Větev C1 – stav“ navazuje navrhovaná areálová 
komunikace „Větev C1 – prodloužení“ v délce 35,10 m,  na kterou dále navazuje 
manipulační plocha o rozměrech 77,50 x 27,00 m. Komunikace je navržena 
v základní šířce 6,0 m mezi zvýšenými obrubníky, nad nimž je oboustranně 
respektován 0,50 m široký proužek bezpečnostního odstupu. 

Na stávající komunikaci „Větev D“ se ve staničení 58,14 m navazuje stykovou 
křižovatkou komunikace „Větev D1“ v délce 14,30 m a komunikační plocha pro 
parkování vozidel zákazníků s počtem 22 stání. Stání jsou navržena ve velikosti 5,3 x 
2,5 m pro stání vozidel podskupiny O2, 3 stání jsou navržena se šířkou 3,5 m pro 
stání vozidel osob s omezenou schopností pohybu. 

Návrh výškového komunikačního řešení a uspořádání komunikací vychází 
z konfigurace stávajícího terénu a možností výškového osazení stavebních objektů. 
Výškové řešení komunikačních ploch podmiňuje též potřeba řádného odvodnění 
těchto zpevněných ploch. 

Areál je výškově dělen na dvě části s výškovým převýšením cca 1,0 m. Plocha 
pro manipulaci nákladních vozidel a pro parkování 31 osobních vozidel pro 
zaměstnance je umístěna v základní výšce 363,98 m u objektu a klesajícím sklonem 
1,0 % dosáhne výšky 363,66 m v úrovni parkovacích stání. Plocha určená pro pojezd 
osobními automobily s možností 22 stání je umístěna v základní výšce 364,98 u 
objektu a klesajícím sklonem 3,0 % dosáhne výšky 364,07 m.  

Vzhledem ke sklonu stávajícího terénu dosahuje sklon rampy „Větev D1“ 
maximální hodnoty 9,2 % a z toho důvodu nevyhovuje přilehlý chodník požadavkům 
pro bezbariérový přístup osob s omezenou možností pohybu. Sklon rampy „Větev 
C1“ dosahuje hodnoty 8,0 %. 
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Vozovka navrhovaných komunikací má základní příčný sklon 2,5 %, 
chodníkové plochy 2,0 %, sklon zemní pláně je minimálně 3,0 %.  

Základní převýšení obrubníku je 12 cm. Záhonové obrubníky budou osazeny 
na straně přirozené vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace 
s převýšením 6 cm. 

Mříže odvodňovacích prvků budou osazeny zásadně o 1 cm níže, než je 
návrhová výšková úroveň zpevněné plochy v daném místě. 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy 
v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1. 
12. 2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení hutněných 
asfaltových směsí typu AB, AKM, AKT a OK se zvýšenou odolností proti tvorbě 
trvalých deformací platí technické podmínky TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se 
zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací“, schválené MDS ČR OPK pod č.j. 
25453/00-120 s účinností od 1.12.2000. 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením 
ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, 
podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 
6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu bude 
provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude 
provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití 
litých asfaltů i asfaltového betonu jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve 
smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením vrstev technickou 
geotextilií, lepenkou apod.)  

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit 
jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených 
konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. 
Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení 
minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci 
provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 
dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Při stavbě násypů a silniční pláně je nutné vycházet z geologického průzkumu 
zpracovaného firmou HYDRO-ECO, Ing. Petr KUMPERA, Závěrečná zpráva, Litovice 
– výrobně – obchodní areál – IG a HG průzkum 05 0036, ze srpna 2005. 

Na základě konkrétních výsledků inženýrsko-geologického průzkumu navrhne 
odpovědný geotechnik prováděcí firmy vhodný postup sanačních prací. 
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Obslužné komunikace pro pojíždění osobními automobily se provedou s 
krytem živičným a konstrukcí ve složení (D1-N-5, TDZ V):  

asfaltový beton    ABS II    40 mm 
obalované kamenivo   OKS I    60 mm 
kamenivo zpevněné cementem  KSC I    120 mm 
štěrkodrť     ŠD  200 mm 45 MPa 
celkem       420 mm 
 
Obslužné komunikace pro pojíždění těžkými nákladními vozidly se provedou s 

krytem živičným a konstrukcí ve složení (DO-N-1, TDZ II):  
asfaltový koberec    AKM I    40 mm 
asfaltový beton    ABH I    70 mm 
obalované kamenivo   OK I      90 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  200 mm 
štěrkodrť     ŠD  250 mm 45 MPa 
celkem       650 mm 
 
Chodníky a plochy pro pěší se provedou s krytem z cementobetonové 

skladebné dlažby a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH):  
cementobetonová dlažba   DL I    60 mm 
lože z drti     L    30 mm  
štěrkodrť     ŠD  150 mm 45 MPa 
celkem       240 mm 
 
Obrubníkové hrany komunikací a pochozích ploch budou provedeny nové 

betonové a budou uloženy do betonového lože s opěrou. Pro oddělení vozovky od 
chodníků a ploch zeleně se použije obrubník silniční, pro oddělení ploch pro pěší od 
ploch zeleně je navržen obrubník záhonový.  

Všechny navrhované komunikační plochy jsou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Požadavky na veřejnou dopravu provoz areálu nemá. 
Novostavba vyvolá do jisté míry nárůst dopravy na parkovišti, na nakládací a 

vykládací ploše pro zásobování a na příjezdové komunikaci.  
Nárůst hluku bude především z dopravy do a z prostoru logistického areálu a 

centra. Součástí předkládaného oznámení je hluková studie, která hodnotí vliv zdrojů 
hluku na okolní území. 

Vliv vibrací není v oznámení kvantitativně vyhodnocen. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním 

provozem a jednak výstavbou.  
Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit 

jako plošný (příp. několik bodových) a liniové zdroje znečišťování ovzduší. 
Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních 

automobilů na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací 
vznikat sekundární prašnost.  

Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při 
přípravě staveb se běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby 
vhodným opatřeními uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání 
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu 
hmot nákladními automobily, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace 
stavebních prací v co nejkratším termínu. 

Během provozu budou emise do ovzduší produkovány především 
automobilovou dopravou spojenou s využitím objektu. 
 Výduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolňovat neznečištěný vzduch. 

 

Bodové zdroje emisí 
Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím použití nízkoemisních 

plynových nízkotlakých teplovodních kotlů s atmosférickými hořáky o výkonu 300 kW. 
Z tohoto pohledu logistický areál působit jako malý zdroj znečištění ovzduší. Roční 
spotřeba tepla bude 275 MW. 

V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí. 
 
Liniové zdroje emisí  

Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
 
Imisní limity pro znečišťující látky 

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity: 

 
Tabulka č. 5: Limity dle platné legislativy 

Ochrana zdraví lidí 
aritmetický průměr 

Ochrana ekosystémů 
aritmetický průměr 

roční denní 1 hod 8 hod roční 
Imise 

μg.m-3 μg.m-3 
Oxid dusičitý (NO2) 40*  200*   
Oxidy dusíku (NOx)     30** 
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Ochrana zdraví lidí 
aritmetický průměr 

Ochrana ekosystémů 
aritmetický průměr 

roční denní 1 hod 8 hod roční 
Imise 

μg.m-3 μg.m-3 
Oxid uhelnatý (CO)    10 000  
Benzen 5*     
Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH) vyjádřené 
jako benzo(a)pyren 

0,001*     

 
Pozn.: imisní limity mají platnost od 1. 1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance) 
 * imisní limity mají platnost od 1. 1. 2010 (do data jsou dány meze tolerance) 
 ** imisní limity mají platnost od 14. 8. 2002 
 

Při provozu objektu musí být sledované imise oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého, uhlovodíků a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny, a to i 
v souladu všech producentů v území.   

Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů 
silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ 
MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). 

 
Tabulka č. 6: Emisní faktory pro silniční dopravu v obci pro rok 2005 
Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) 

 Osobní vozidla Lehká nákladní 
vozidla 

Těžká nákladní 
vozidla 

NO2 0,054 0,425 1,553 
NOx 2,275 3,715 22,271 
CO 1,663 2,323 13,977 
benzen 0,067 0,009 0,057 
benzo(a)pyren 0,000098 0,000059 0,000342 
 

Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je 
možné emise produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně 
neovlivňující imisní stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy.  
 
Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 

Hodnota průměrných hodinových koncentrací představuje nejnepříznivější 
stav, který může nastat.  

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

Průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého (CO) byly 
propočtem stanoveny v rozmezí 12,45 až 180,25 μg.m-3.  
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Hodnocení průměrných ročních koncentrací 
U průměrných ročních koncentrací byly hodnoty orientačně vypočteny pro oxid 

dusičitý (NO2) v rozmezí 0,025 až 0,555 μg.m-3, pro oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 
0,75 až 14,38 μg.m-3, koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,018 až 0,375 μg.m-3, 
imise benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,00003 až 0,00047 ng.m-3. 

Uvedeny jsou rozmezí zjištěných hodnot, z nichž je zřejmé vzhledem k výše 
uvedeným limitním hodnotám, že imisní limity budou ve všech místech splněny. Při 
porovnání velikosti imisní zátěže vůči limitům je možné vyvodit závěr, že limity budou 
dodrženy v předmětném území dle uvedeného orientačního odborného propočtu. 
Hodnoty jsou vzhledem k limitům pod přípustnou úrovní.  
 
Plošné zdroje emisí  

Stavební činnost při realizaci záměru bude hlavním zdrojem znečištění 
ovzduší, v tomto případě půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na 
stavební ploše během činností souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu 
a vlastní stavební práce. 

Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu. 
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není většího rázu, bude časově 

omezen na dobu vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace 
programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území. 

Příprava před vlastní výstavbou zahrnuje sejmutí ornice a její deponování na 
meziskládce k následnému využití a dále hrubé terénní úpravy – srovnání terénu. 

Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, 
stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených dopravních 
a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době provozu, a prach 
z provozu vozidel na komunikacích.  

Na staveništi je navržen vjezd ze stávající areálové komunikace – ze 
západního směru. Výstavba definitivní komunikace v místě vjezdu na staveniště 
bude postupná, v úvodu stavby se zrealizuje spodní stavba komunikace a až 
v závěru výstavby vrchní, definitivní vrstvy vozovky.  

Zabezpečení zásobování stavby bude probíhat ve směru od ulice Čsl. armády. 
Dopravní trasa pro odvoz přebytečné vytěžené zeminy a ostatních vybouraných 
materiálů bude stanovena po určení lokalit skládek. Trasu projedná zhotovitel stavby 
v rámci dodávky stavby. 

Odvozové trasy a předpokládané množství dopravovaných materiálů budou 
specifikovány v dalším stupni. 

Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto 
závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. 
Působení zdroje odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného 
prachu na cca 0,35 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých 
klimatických podmínek nebo vlivem nepříznivé organizací práce - ta bude 
významným faktorem eliminace možných vlivů.  

Za příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních činností ve 
významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude za 
zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací 
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a jejich průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze 
po omezenou dobu výstavby v lokalitě. 
 
Hodnocení záměru z hlediska plynných rozptylu škodlivin 

Hodnocení se týká nejenom případných nových tepelných zdrojů, ale též 
nárůstu znečištění v důsledku zvýšené dopravní zátěže území. V posouzení je 
hodnocen příspěvek stacionárních zdrojů logistického areálu a centra a obslužné 
dopravy, související s činností objektu, k imisní situaci blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Jako hodnocené škodliviny jsou vybrány oxid dusičitý a oxid uhelnatý jako 
reprezentativní polutanty při spalování zemního plynu a oxid dusičitý, oxid uhelnatý a 
benzen jako charakteristické znečišťující látky při spalování pohonných hmot 
v automobilových motorech.  

 

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu 

a odpadních dešťových vod ze střechy objektu a z parkovacích, resp. nakládacích a 
vykládacích ploch. 

Při výstavbě logistického areálu a centra budou vznikat splaškové odpadní 
vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování bude probíhat v souladu 
s NV č. 82/1999 Sb. V prostoru staveniště budou umístěny buňky chemického WC. 
Objekt buňkoviště bude napojen na nově budovanou kanalizační přípojkou na 
západní části staveniště.  

Množství odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby nelze v současné době 
přesně stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. 
Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, během výstavby 
vznikat nebudou. 

Dešťové vody ze staveniště a ze stavebních jam budou po usazení kalů 
v sedimentačních jímkách vypouštěny do dešťové kanalizace. 

Odvod odpadních vod z realizovaného areálu bude zajištěn oddílnou 
kanalizací. 
 
Produkce splaškových odpadních vod 

Denní množství splaškových vod 2,63 m3/den  
Roční množství splaškových vod  960 m3/rok 
  
Bude se jednat o klasické splaškové vody komunálního charakteru 

s následujícím znečištěním: 
• Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den 
• Vypouštěné hodnoty NL 55 g/EO/den 

  
Splašková kanalizace z objektu bude napojena na veřejnou kanalizační stoku. 
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Produkce dešťových odpadních vod 
Pro výpočet odtoku byl použit návrhový déšť o trvání 15 min. a intenzitě 185 

l/s.ha. Pro minimalizaci odtoku byly čisté dešťové vody z části střechy haly odvedeny 
povrchově do zeleného pásu ve východní části areálu. Odtok dešťových vod je 
stanoven v následující Tabulce. 

 
Tabulka č. 7: Odtok dešťových vod 
        trvání: 15 min.   

Silnice 
 

plocha 
[m2] 

Součinitel
 

redukovaná 
plocha  

[m2] 
intenzita 
[l/s.ha] 

Odtok 
 [l/s] 

množ
ství 
[m3] 

střechy zaústěné do  
kanalizace 3218,5 1 3218,5 185 59,5 53,6 
komunikace, 
zpevněné  
plochy 767 0,8 613,6 185 11,4 10,2 
komunikace, odstavné 
plochy pro těžkou  
dopravu 3020 0,8 2416,0 185 44,7 40,2 
zeleň 5267,5 0,05 263,4 185 4,9 4,4 

  Celkem: 6511,5 Celkem: 120,5 108,4
 

Dešťové odpadní vody budou z areálu odváděny dešťovou kanalizací 
zakončenou stávající retenční nádrží s vyústěním do Jenečského potoka. 

Z hlediska porovnání se stávajícím stavem dojde výstavbou záměru 
k menšímu navýšení množství odtékajících dešťových vod, a to především vlivem 
výstavby zpevněných ploch. 

 

3. Kategorizace a množství odpadů 
Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění novel, je každý, dle obecných povinností uvedených v zákoně v § 12, povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem, 
nakládání s nebezpečnými odpady se potom řídí zvláštním právním předpisem.  

Pokud není stanoveno jinak lze s odpady nakládat pouze v zařízeních 
k tomuto účelu stanovených. Každý je pak povinen předcházet vzniku odpadů 
a omezovat tak jejich množství. 

Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví 
odborně způsobilé osoby (specializované firmy vybrané ve výběrovém řízení), která 
na základě oprávnění zajistí zneškodnění v souladu se zákonem a smluvně i ověření 
nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich skutečných vlastností.  

Povinností investora je zkontrolovat, zda specializovaná odborná firma 
disponuje oprávněním k převzetí těchto odpadů.  

Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a zajištění jejich 
přednostního využití před zneškodněním, např. výkupem jako druhotné suroviny. 
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Další povinností investora, jako původce, bude vést evidenci vzniklých odpadů 
a zařazovat je dle druhů a kategorií, eventuálně s nimi nakládat podle jejich 
skutečných vlastností. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v zákoně o odpadech 
v § 16.  

Odpady vzniklé realizací záměru je možné rozdělit do dvou následujících 
skupin: 
• Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze 

stavebních prací) 
Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních činnostech, ostatní 

odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Musí být zajištěna 
kontrola práce a údržba stavebních mechanismů. Stavební suť bude v max. míře 
recyklována pro další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí 
být doložen při kolaudačním řízení. 

• Odpady vznikající při vlastním provozu 
Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vymezeném prostoru 

zásobovacího dvora. Tento vymezený prostor bude oddělen drátěnou příčkou 
s dveřmi od zbylých prostor zásobovacího dvora. V prostoru budou umístěny 
nádoby na odpad podle druhu a bude zde umístěn lis na papír. Pro likvidaci 
odpadu se neuvažuje s použitím drtičů odpadů. Odpadový materiál, který má 
nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován odděleně do zvlášť k 
tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Nádoby 
budou uloženy v uzamykatelném kontejneru. 

 
 Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů je uveden v Tabulkách.  
 
Tabulka č. 8: Odpady vznikající při výstavbě  
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01  O 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
a 17 06 03 

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

 
Tabulka č. 9: Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Očekávané 
množství 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
13 01 05 Nechlorované emulze N 0,02 odborná firma 

13 02 05 

Nechlorované 
minerální motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů 
oleje N 0,2 odborná firma 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná firma 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly O 10 výkup 

15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 5 výkup, odbor. firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad O 60 odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O 0,5 odborná firma 

20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní 
odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

 
Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, odpady, ve znění novel, zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 
jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, 
dále bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
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skutečných vlastností, shromažďovat odpady podle druhů a kategorií, zabezpečí je 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží 
dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 
 

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko 

vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním 
dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze 
technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při 
nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení 
protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku 
ropných látek v případě havárie v dopravním provozu.  

Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená 
případné nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost 
úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných 
látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.  

Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován 
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních 
mechanismů v průběhu vlastní stavby. 

Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob 
nacházejících se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví 
obyvatel i mimo vlastní logistický areál a centrum. Minimalizace vzniku požáru bude 
řešena standardními proti požárními opatřeními. V objektu bude instalován 
automatický systém signalizace a samočinného hašení požáru. Z hlediska možného 
vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost 
provozovatele objektu o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. 
Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného 
provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé změně 
sortimentu prodávaného zboží. Za dodržování provozního a havarijního řádu je plně 
odpovědný provozovatel objektu. S těmito řády je nutné podrobně seznámit 
zaměstnance a provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

 

5. Ostatní výstupy 
STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU 

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
• hluk v době výstavby 
• hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující 

hluk z provozu dopravních systémů  
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Hluk v době výstavby  
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na 

dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu 
stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je 
možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období. 

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební 
činnosti. Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 
90 dB, tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích 
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.  

Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění 
povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku ze 
stavební činnosti, dle NV č. 148/2006 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních 
prací překročena. 
 
Stanovení limitů hluku ve venkovním prostoru 

Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací se jedná o hluk z pozemní dopravy na parkovištích a po 
hlavních komunikacích a při posouzení výduchu vzduchotechniky o hluk 
z provozovny. 

Podle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1, 2): 
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku a LAeq,T.  

 V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na 
veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou 
denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou 
zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů. 

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku a (s výjimkou hluku  
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví 
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.  

  
 Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk 
výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. 
elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB. 
 Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou uvedeny 
v Tabulce. 
 
Tabulka č. 10: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  

Korekce v dB Způsob využití území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15 
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15 
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Korekce v dB Způsob využití území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 0 +5 +10 +20 

 Pozn.: korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
 

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční 
dráhy, kde se použije korekce – 5 dB. 
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny,  

stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. kompresory, 
vzduchotechnické systémy, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený 
vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava 
a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů 
pohybujících se v místě svého nasazení. 

 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
 
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na  
 těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah. 
 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.  

Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při 
které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních 
prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, 
případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení. 

 
1) pro hluk z dopravy: 
základní hladina hluku     50 dB  
korekce na využití území – stará hluk. zátěž    + 20 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl.4. 
korekce na využití území- bez staré hluk zátěže    + 10 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3.  
 
a) s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž: 
limit pro denní dobu    70 dB 
limit pro noční dobu    60 dB 
 
b) bez uvažování staré hlukové zátěže pro hlavní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+10 dB= 60 dB 
limit pro noční dobu   40/+10 dB= 50 dB 
 
c) bez uvažování staré hlukové zátěže pro místní pozemní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+5 dB= 55 dB 
limit pro noční dobu   40/+5 dB= 45 dB 
 
2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů: 
základní hladina hluku    50 dB 
korekce na využití území     +0 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb,sl.1. 
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korekce na denní dobu  den   +0 dB 
  noc   - 10 dB  
limit pro denní dobu     50 dB 
limit pro noční dobu    40 dB 
 
 Samostatná hluková studie je přílohou tohoto oznámení.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
Lokalita určená k výstavbě se nachází na pozemku p.p.č. 521/66 a 521/63 v 

k.ú. Litovice. 
Pozemky jsou v současné době vedeny jako orná půda. Realizací záměru 

dojde k odnětí pozemku ze ZPF. PUPFL nebudou záměrem dotčeny. 
Lokalita se nenachází na území národního parku (NP) ani chráněné krajinné 

oblasti (CHKO). V širším okolí záměru neprochází hranice žádné biosférické 
rezervace UNESCO. V okolí plánovaného záměru se nachází několik přírodních 
parků (Košíře – Motol, Prokopské údolí, Šárka – Lysolaje a Povodí Kačáku). 

Záměr není situován do CHOPAV, ani v okolí se žádná CHOPAV nevyskytuje. 
V blízkosti se nenachází zdroje minerálních a léčivých vod. Lokalita neleží 

v zátopovém území. Záměr stavby se nenachází na území městské památkové 
rezervace ani v jejím eventuálním ochranném pásmu. Přímo v místě záměru nejsou 
známa území historického nebo kulturního významu. Historické objekty se nacházejí 
od zájmového území cca 2 km jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem, 
jedná se hostivický zámek, kostel sv. Jakuba (pravděpodobně z poloviny 13. století), 
hostovickou faru, mariánský sloup, litovickou tvrz, litoveckou kapli, řadu soch (např. 
sochy svatého Jana Nepomuckého a Františka z Assisi) a pomníků. 

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba, není územím 

s trvalými přírodními zdroji. V zájmovém území, přímo na dotčené pozemkové 
parcele se nenachází ložiska nerostných surovin ani není reálná perspektiva jejich 
nálezu. 

Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost 
regenerace území.  

V širším okolí záměru výstavby se nachází několik chráněných ložiskových 
území viz Tabulka. 
 
Tabulka č. 11: Chráněná ložisková území (CHLÚ) v okolí zájmové lokality 
Název Ev. číslo Lokalizace ve vztahu k zájmovému území 
Husinec  702160000 Cca 14 km severovýchodním směrem 
Sedlec  710640001 Cca 12 km severovýchodním směrem 
Únětice  710640002 Cca 10,1 km severovýchodním směrem 
Železná  722660100 Cca 12,9 km jihozápadním směrem 
  

V zájmové lokalitě se nenachází dobývací prostory. Podrobnosti o nejbližších 
dobývacích prostorech jsou uvedeny v Tabulce. 
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Tabulka č. 12: Dobývací prostory vyskytující se v blízkosti předmětné lokality 
Název 
prostoru 

Id. 
číslo 

Stav využití 
prostoru Nerost Lokalizace ve vztahu 

k zájmovému území 

Řeporyje  60108  těžené  
vápenec k 
dalšímu 
zpracování  

Cca 9,1 km 
jihovýchodním směrem 

Švermov 20006  s ukončenou 
těžbou černé uhlí 

Cca 11,2 km 
severozápadním 
směrem 

  
Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv 

působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 

C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností 
- na územní systémy ekologické stability 

V místě záměru se nenachází žádné prvky ÚSES nebo jejich ochranná 
pásma. V blízkosti se nachází několik regionálních biokoridorů a biocenter. 
Podrobnosti uvádí Tabulka.  
 
Tabulka č. 13: ÚSES v okolí zájmové lokality 

Typ prvku Název Ev. 
číslo 

Lokalizace ve vztahu 
k zájmovému území 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Hostouň - RK 1140  1141  Cca 3 km severozápadním 
směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Kožova hora -
Dolanský háj  1139  Cca 6,7 km 

severozápadním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Dolanský háj  - 
Okoř  1140  Cca 4,7 km 

severozápadním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Ers - Unětický háj  1136  Cca 8,4 km 
severovýchodním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Unětický háj  - Údolí 
Vltavy  1137  Cca 8,6 km 

severovýchodním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Řeporyje - K 177  1188  Cca 7,3 km jihovýchodním 
směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Břevská rákosina - 
Hostouň  1142  Cca 2,1 km jižním, resp. 3,7 

km západním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Petřín - Řeporyje  1145  Cca 6 km jihovýchodním 
směrem 

Osy nadregionálních 
biokoridorů       Údolí Vltavy - K56   

Cca 4 km východním, resp. 
2,3 km jihovýchodním 
směrem 
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Typ prvku Název Ev. 
číslo 

Lokalizace ve vztahu 
k zájmovému území 

Osy nadregionálních 
biokoridorů       

Pochvalovská stráň 
- Karlštejn, Koda   Cca 8,4 km jihozápadním 

směrem 
Regionální 
biocentra       Řeporyje  1852  Cca 6,8 km jihovýchodním 

směrem 
Regionální 
biocentra       Únětický háj  1467  Cca 6,5 km 

severovýchodním směrem 
Regionální 
biocentra       Divoká Šárka  1460  Cca 5,7 km východním 

směrem 
Regionální 
biocentra       Kožová hora  1472  Cca 10 km severozápadním 

směrem 
Regionální 
biocentra       Dolní Podkozí  1474  Cca 7,4 km jihozápadním 

směrem 
Regionální 
biocentra       Dolanský háj a niva 1473  Cca 5,5 km 

severozápadním směrem 
Regionální 
biocentra       Hostouň  1844  Cca 2,6 km 

severozápadním směrem 
Regionální 
biocentra       Břevská rákosina  1466  Cca 1,9 km jihovýchodním 

směrem 
Regionální biokoridory 
stávající       Kožova hora - K 54 1138  Cca 10 km severozápadním 

směrem 
Regionální biokoridory 
stávající       

Unětický háj  - Údolí 
Vltavy  1137  Cca 10,5 km 

severovýchodním směrem 
Regionální biokoridory 
stávající       Petřín - Řeporyje  1145  Cca 6,7 km jihovýchodním 

směrem 
 

Z lokálních prvků ÚSES se v blízkosti záměru nachází: 
Lokální biocentrum (LBC 44) 
Název prvku: Remíz u Jenečku 
Postavení prvku v SES: Lokální biocentrum, částečně funkční 
Rozloha: 7 ha 
Stručný popis prvku: Kulturní louka, remíz lesního typu u Jenečského potoka 
Popis bioty:  

stromové patro - DB, DBZ, JS, HB, OL, LP, keřové patro - BC, MZA, HH, 
bylinné patro - kakost luční, svízel přítula, kerblík lesní, pcháč oset, svlačec 
rolní 

Cílový stav: Lesní společenstvo. 
Návrh na opatření: Dosadba lesní enklávy na rozlohu 3 ha, výchovné zásahy 
 
Lokální biokoridor (LBK 29) 
Název prvku: Úsek Remíz u Jenečku-RBC Břevská rákosina 
Postavení prvku v SES: Lokální biokoridor, částečně funkční 
Délka: 1500 m 
Stručný popis prvku: Mokřadní porost u Litovického rybníka, doprovod komunikací a 
železniční tratě  
Popis bioty:  

stromové patro - DB, JS, OL, JV, VR, JBX, JVJ, SV, AK 
keřové patro - BC, VR, RZ, TRN 
bylinné patro - rákosiny, pcháč zelinný, kopřiva dvoudomá 
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Cílový stav: Dřevinné a křovinné společenstvo. 
Návrh na opatření: Doplnit koridor v místě přerušení, dřevinný pás š. 15 m 
 
Obrázek č. 3: Lokální prvky ÚSES v předmětné lokalitě 

 
 
Legenda: 
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- na zvláště chráněná území 

Na dotčeném pozemku není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších úprav. 
V širším okolí zájmové lokality záměru se nachází několik maloplošných chráněných 
území, podrobnosti jsou uvedeny v následující Tabulce.  

 
Tabulka č. 14: Charakteristiky maloplošných zvláště chráněných území v blízkosti 
zájmové lokality  

Kategorie 
a název 

Rozloha 
ha Vyhlášeno Popis 

Lokalizace ve 
vztahu k 

zájmovému 
území 

PP  
Kněživka  0,2 1978 

Lomová stěna v opuštěném 
silicitovém lomu s ostrohem 
se zachovanými stopami 
mořské abraze. 
Prohlubeniny v buližnících 
jsou vplněny svrchně 
křídovými uloženinami s 
četnými zkamenělinami. 

Cca 5,5 km 
severovýchodním 
směrem 

PP 
Opukový 4,13 1988 Geologický profil usazenin 

svrchní křídy, spodní 
Cca 5 km 
severovýchodním 
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Kategorie 
a název 

Rozloha 
ha Vyhlášeno Popis 

Lokalizace ve 
vztahu k 

zájmovému 
území 

lom Přední 
Kopaniny   

hraniční stratotyp oblastní 
litostratigrafické jednotky 
bělohorského souvrství. 

směrem 

PP  
Vizerka  3,09 1988 

Jižně orientované svahy s 
teplomilnými porsoty křovin 
a sklaních stepí na dvou 
výchozech proterozoických 
břidlic. 

Cca 7,8 km 
severovýchodním 
směrem 

PP  
Obora 
Hvězda  

84,2 1988 

Historická obora 
s letohrádkem, zalesněná 
listnatým lesem s přirozenou 
druhovou skladbou. 

Cca 6,2 km 
jihovýchodním 
směrem 

PP  
Hostivické 
rybníky  

112,9 1996 

Komplex 3 rybníků s 
přilehlými mokřady a 
převážně druhotnými lesními 
porosity. Významná 
ornitologická lokalita a 
mykologické naleziště. 

Cca 1 km jižním 
směrem 

PP  
Kalvárie v 
Motole  

3,71 1982 

Geomorfologický útvar 
s výchozy bazaltů, 
stratotypem motolského 
souvrství (wenlock, silur) 
v ochranném pásmu a 
význačnou xerotermní 
květenou. 

Cca 6,6 km 
jihovýchodním 
směrem 

PP  
Motolský 
ordovik  

0,2 1988 

Geologický profil 
dokumentující vývoj pražské 
prvohorní pánve v ordoviku 
a vývoj života v tomto 
období. Jde o hraniční 
stratotyp českých 
ordovických stupňů a 
významné typické naleziště 
zkamenělin. 

Cca 7,3 km 
jihovýchodním 
směrem 

PP  
U Hájů  

6,6 1982 

Geologický profil 
ordovickými horninami 
přikrytý druhohorními lupky 
a pískovci. Ojedinělá 
ostřicomechová 
společenstva rostou na 
výstupech vápenitých 
pramenů. 

Cca 6,7 km 
jihovýchodním 
směrem 

PP 
Vidoule 6,7 1988 

Refugium drobných 
živočichů a rostlin a 
význačné naleziště 
zkamenělin. 

Cca 8,7 km 
jihovýchodním 
směrem 
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Kategorie 
a název 

Rozloha 
ha Vyhlášeno Popis 

Lokalizace ve 
vztahu k 

zájmovému 
území 

PR  
Divoká 
Šárka  

25,4 1964 

Epigenetické údolí v 
proterozoických silicitech. 
Strmé stěny soutěsek 
vytvářejí kontrastující 
mikroklima, na které reaguje 
rozdílně utvářené rostlinstvo.

Cca 6 km 
východním 
směrem 

 
V širším okolí zájmové lokality jsou navržena území podléhající ochraně v 

rámci soustavy NATURA 2000, jedná se o tyto evropsky významné lokality: 
• Obora Hvězda – hranice prochází cca 6,2 km východním směrem od 

předmětného území 
• Kyšice – Kobyla – hranice prochází cca 10,2 km západním směrem od předmětné 

lokality 
Podrobnosti uvádí Tabulka.  

 
Tabulka č. 15: Charakteristika lokalit v rámci NATURA 2000 v  okolí zájmové lokality 

Předmět ochrany 
Název, kód lokality Rozloha v ha Kat. CHÚ 

Stanoviště Druhy 
Obora Hvězda 
CZ0113001 1,91 Přírodní památka  • vrkoč útlý  

Kyšice – Kobyla 
CZ0213038 32,46 Přírodní památka  • čolek velký 

 
Podle stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Středočeského kraje z 7. 5. 2007 lze vyloučit významný vliv záměru samostatně i ve 
spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti. 
 
- na území přírodních parků  

Zájmová lokalita leží mimo území přírodních parků, ale v jejím širším okolí 
prochází hranice několika přírodních parků, a to: 
• Povodí Kačáku – od předmětného území vzdálen cca 6,5 km jihozápadním 

směrem 
• Šárka - Lysolaje - od předmětného území vzdálen cca 4,6 km východním směrem 
• Košíře – Motol - od předmětného území vzdálen cca 6,8 km jihovýchodním 

směrem  
• Prokopské údolí- od předmětného území vzdálen cca 9 km jihovýchodním 

směrem 
  
- na významné krajinné prvky  

Zájmová lokalita nezahrnuje žádný významný krajinný prvek definovaný 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění posledních úprav. 
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V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou přítomny památné stromy. 
 

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Město Hostivice je poměrně bohaté na kulturně historické památky a cenné 

urbanistické soubory. Jejich stavebně technický stav je poměrně uspokojivý.  
 Na území města Hostivice jsou vyhlášena dvě památkově ochranná pásma. V 

Hostivici ochranné pásmo areálů zámku a kostela sv. Jakuba severně dosahuje k 
železniční trati, jižním směrem částečně přesahuje Litovický potok, západně 
dosahuje ke stadionu, východně k Jiráskově ulici. Ochranné pásmo Litovické tvrze 
zahrnuje mimo historického sídla a jeho okolí též Litovický rybník. 

Lokalita pro realizaci záměru výstavby není situována v pásmu městské 
památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu. Přímo v místě záměru nejsou 
známa území historického nebo kulturního významu. Historické objekty se nachází 
od zájmového území cca 2 km jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem, 
jedná se hostivický zámek, kostel sv. Jakuba (pravděpodobně z poloviny 13. století), 
hostovickou faru, mariánský sloup, litovickou tvrz, litoveckou kapli, řadu soch (např. 
sochy svatého Jana Nepomuckého a Františka z Assisi) a pomníků. Zajímavým, 
památkově chráněným seskupením, je zástavba staré části Hostivice u nádraží. Je v 
zájmu zachování identity této části, dokumentující historický vývoj města, respektovat 
při zlepšování standardu bydlení její hmotovou a urbanistickou skladbu. 
  Při stavbě bude respektován zákon č. 20/1987 Sb. Před zahájením stavebních 
prací bude proveden záchranný archeologický průzkum.  
 
- na území hustě zalidněná  

Lokalita je situována v území, které navazuje z jedné strany severozápadně 
na těleso železniční trati, tangující město Hostivice, na jihu se přimyká k silnici Čsl. 
armády. Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a východním směrem od 
předmětné lokality. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Dle provedeného hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu 
sousední výstavby, který provedla firma HYDRO-ECO v srpnu 2005, bylo sondážemi, 
terénním měřením a laboratorními zkouškami prokázáno, že hlavním problémem 
projektovaného záměru je výskyt nevhodných zemin.  

Vlastní záměr předpokládá založení objektu na betonových základových 
pasech na zhutněných štěrkopískových polštářích.   

Po zahájení výstavby a odhalení zeminy stavby budou základové podmínky 
ověřeny statikem a geologem.  

Lze konstatovat, že zájmová lokalita není situována na pozemcích 
s ekologickým zatížením.  
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území 

1. Ovzduší 
Podle rozdělení do klimatických oblastí spadá řešené území dle Quitta do 

klimatické oblasti teplé T2. Podrobnější charakteristiky této oblasti uvádí Tabulka. 
 
Tabulka č. 16: Charakteristika klimatických oblastí T2  

Klimatická charakteristika Klimatická oblast T2 
Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC 16 - 170 
Počet mrazových dnů 100 - 110 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 18 -19 
Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 - 50 

Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad 
únosnou mez. Dle závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr 
znamenat nadměrnou zátěž ovzduší.  

2. Voda 

Povrchové vody 
Město Hostivice spadá do povodí Litovického potoka, který pramení na 

katastru obce Chýně (pouze 3 % území jsou odvodněna do Únětického potoka). 
Číslo hydrologického pořadí je 1 - 13 - 02 - 002. Tok je dlouhý 22 km a plocha povodí 
Litovického potoka je 62,9 km2. Litovický potok má v profilu před nádrží Strnad, do 
které je zaústěn, Q100 = 23m3s-1. Od náměstí je Litovický potok veden ve zpevněném 
korytě. Významnějším přítokem je pouze Jenečský potok, který do Litovického ústí 
na náměstí v Hostivici.  

Jihovýchodním směrem od předmětné lokality se nachází soustava 
Hostivických rybníků, které jsou považovány za nejrozsáhlejší a nejcennější přírodní 
celek na území Hostivice. Soustava je tvořena rybníky – Břevský, Kala a Litovický. 
Další 2 vodní nádrže se nachází od zájmového území cca 3 km jižním směrem. 
V blízkosti záměru se vyskytuje také malý rybník na dně bývalého lomu ve Skále 
(pod železniční tratí mezi Hostivicí a Jenečkem), dnes je zarostlý. 
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V okolí záměru se dále nachází řada mokřadů, např. Nekejcov, Chobot, 
Břevská rákosina. 

Lokalita výstavby záměru se nenachází v zátopovém území žádného ze 
jmenovaných toků. 
 
Správci vodních toků a vodních ploch: 
• Jenečský potok:      ZVHS Kladno  
• Litovický potok:       Lesy hl. m. Prahy  
• Hostivické rybníky (Břevský, Litovický, Kala) : České rybářství Mariánské  

Lázně  
• retenční nádrž Strnad:     Lesy hl. m. Prahy  
• Peterkův:       v nájmu, vlastnictví: PF ČR  
• Skála:        město Hostivice  
• požární nádrž Jeneč:      město Hostivice  
  

Podzemní vody 
Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 

ani se v jeho blízkosti žádné takovéto území nenachází. 
V  okolí záměru se nevyskytují zdroje minerální stolních a léčivých vod.  

 
Hydrogeologie 

Z hydrogeologického hlediska náleží posuzované území do 
hydrogeologického rajónu  625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 
Vltavy. V tomto rajónu je hlavním kolektorem připovrchová zóna, v níž je vytvořena 
nejednotná zvodeň s volnou nebo polonapjatou hladinou podzemní vody. 

V území se nejvýznamnější kolektor podzemní vody vytváří 
v průlinovopuklinovém systému systému cenomanských pískovců.  

V pískovcích se tvoří zásoby kvalitní podzemní vody. Obec Hostivice využívá 
tuto podzemní vodu vodárenskými vrty u Břvů. 

3. Půda 
Půdní podmínky jsou zde ovlivněny lokalizací záměru. Území je v současné 

době zatravněné, využívané jako louka. Podrobnější rozbor půdních charakteristik 
v území záměru nebyl proveden.  

Záměr je uvažován na pozemku p.p.č. 521/66 a 521/63 v k.ú. Litovice. Stavba 
si vyžádá zábor ZPF. Pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda. 
Vlivem stavby nedojde k ovlivnění PUPFL.  

Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, 
v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  

Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
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V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace 
s chemickými látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být 
zdrojem znečištění půdy.  

Předmět záměru nesouvisí s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde 
k havarijnímu úniku. 

4. Geologie a geomorfologie 
Zhruba před 450 miliony lety (ordovik) bylo toto území zalité prvohorním 

mořem, na jehož dně se usazovaly nánosy, z nichž postupně vznikly černošedé 
jílovité břidlice. Území Hostivice bylo tehdy součástí rozsáhlé mořem zalité 
barrandienské pánve, která na naše území zasahovala od jihu. Tyto ordovické 
břidlice tvoří skalní podloží větší části hostivické oblasti. Nejblíže k povrchu jsou v 
nejnižších místech terénu, tj. podél potoků, na vyvýšeninách jsou kryty větším či 
menším množstvím mladších hornin. Ve Skále v patě svahu pod železniční tratí byly 
zjištěny horniny se stářím až ze starohor. Vlivem horotvorných procesů došlo koncem 
prvohor (cca před 370 miliony lety) k výzdvihu povrchu barrandienské pánve a moře 
ustoupilo. Tvorba usazenin byla přerušena a nastoupil opačný proces. Původní dno 
moře bylo vystaveno povětrnostním vlivům - větru, vodě, slunci, mrazu. Na 
obnaženém povrchu probíhaly zvětrávací a erozní procesy, které daly vznik 
členitému reliéfu krajiny. 

Koncem druhohor (v křídě) před 100 miliony lety došlo k další mořské záplavě, 
tentokrát od severu. Tehdy moře zaplavilo celou severní část Čech, tzv. českou 
křídovou pánev, která svým jižním okrajem dosahuje až do středních Čech. Z 
usazenin na jeho dně vznikly různé druhy hornin - pískovce, jílovce, opuky aj. 
Původně byla celá hostivická oblast kompletně zakryta těmito křídovými horninami o 
mocnosti několika set metrů. Protože však moře na konci druhohor zase ustoupilo 
(cca před 80 miliony lety), vlivem erozních procesů bylo podstatné množství 
křídových hornin zase odneseno. 

Různé vyvýšeniny jsou zde tvořeny pískovci - pískovcový blok je zachován 
např. na Břvech nad koupalištěm. V jeho sousedství byla dříve pískovna, kde se 
rozvětralý pískovec těžil jako písek (dnes je již zavezená a rekultivovaná). Další 
menší pískovcové pahorky můžeme najít např. v bývalé bažantnici (na jednom z nich 
donedávna stával altán). Křídové horniny tvoří i všechny plošiny v okolí Hostivice - 
směrem k letišti, k Chrášťanům, k Hájku. Protože jsou vůči zvětrávání opuky 
odolnější než pískovce, jsou tyto plošiny tvořeny hlavně opukami a pískovce můžeme 
nalézt až pod nimi. Opuka se dříve hojně těžila v několika drobných lomech za 
železniční tratí mezi Hostivicí a Jenečkem. Dnes je většina z nich zavezena, zůstal 
jediný u Jenečka, který byl používán jako střelnice a nyní slouží jako cvičiště psů. Z 
období třetihor se zde žádné horniny nezachovaly. Zvětrávací a erozní procesy ve 
čtvrtohorách rozčlenily původně monotónní reliéf krajiny, vznikla široká údolí 
Litovického a Jenečského potoka oddělená terénními vyvýšeninami. Velké zásoby 
podzemních vod v křídových horninách se odvodňovaly mnoha prameny a skrytými 
vývěry, které napájely potoky a udržovaly dostatek vody v četných močálech a 
bažinách. Dnešní situace je silně pozměněna zásahem člověka - na místech 
původních močálů vznikly četné rybníky, jiné mokřiny byly vysušeny.  

Z významných čtvrtohorních hornin je třeba se zmínit o sprašových hlínách. 
Vznikly z částeček prachu unášených větrem, které se usazovaly na závětrných 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 56

svazích během ledových dob. Tyto větrem naváté horniny daly vznik dlouhé cihlářské 
tradici v Hostivici (všechny cihelny a hliniště jsou již dnes zrušeny). 

Zařazení tohoto území dle geomorfologického členění ČR ukazuje Tabulka. 
  
Tabulka č. 17: Zařazení zájmového území dle geomorfologického členění  
Jednotka Název útvaru 
Provincie Česká vysočina 
Subprovincie Poberounská soustava 
Oblast Brdská oblast 
Celek Pražská plošina 
Podcelek Kladenská tabule 
Okrsek Hostivická tabule  

 
Hostivickou tabuli tvoří členitá pahorkatina v povodí Vltavy, na cenomanských 

pískovcích, jílovcích a spongilitech, staropaleozoických břidlicích, drobách, 
pískovcích, křemencích Barrandienu, proterozoických břidlicích a drobách s buližníky 
a spility. Rozčleněný erozně denudační reliéf s neogenními plošinami, s epigeneticky 
založenou údolní sítí, na východě s hluboce zaříznutými údolími odkrývajícími 
křídové podloží, místy se svědeckými plošinami a strukturními hřbety a suky 
a sprašovými pokryvy a závějemi.  

5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES 
Širší zájmová oblast je součástí staré sídelní krajiny, která byla od pravěku 

silně přetvářena člověkem. Původně bažinatá krajina okolí Hostivice byla ve 
středověku přetvořena na soustavu rybníků. Vznikla tak vysoce hodnotná, 
harmonická kulturní krajina. Dnes v tomto území nenajdeme prakticky žádnou část v 
původní přirozené podobě. Oblast byla dle archeologických průzkumů osídlena již 
v pozdní době kamenné a od té doby je zemědělsky využívána, orná půda v krajině 
převládá dosud. 

Plochy vzrostlé zeleně jsou dnes minimalizovány do linií, doprovázejících 
cesty a vodoteče. Jediný les byl vysázen v 18. století kolem Hostivických rybníků, 
především rybníku Kala. Většina současných lesních porostů založena až po roce 
1925.  

Podle mapy potenciální přirozené vegetace je pro předmětnou lokalitu typický 
výskyt dubohabřin a lipových doubrav. 

Z biogeografického hlediska leží posuzované území v Řipském (1.2) 
bioregionu. Z hlediska geobotanického přísluší do Středočeské křídové tabule. 

Předmětná lokalita je bez porostu. V blízkosti předmětného území byl místním 
šetřením z 3. 5. 2007 zjištěn výskyt těchto bylinných druhů: 

bodlák obecný (Carduus acanthoides) 
celík kanadský (Solidago canadensis) 
heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima) 
hluchavka bílá (Lamium album) 
hluchavka nachová (Lamium purpureum) 
hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus) 
jetel ladní (Trifolium campestre) 
jetel luční (Trifolium pretense) 
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kakost luční (Geranium prantensis) 
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) 
kopretina vratič (Chrysanthemum vulgare) 
merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum) 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) 
penízek rolní (Thlaspi arvense) 
pcháč oset (Cirsium arvense) 
podběl lékařský (Tussilago farfara) 
pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) 
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 
řebříček obecný (Achillea millefolium) 
řepka olejka (Brassica napus napus) 
smetanka lékařská (Taraxacum officinale) 
srha říznačka (Dactylis glomerata) 
svízel povázka (Galium mollugo) 
svízel přítula (Galium aparine) 
šťovík kadeřavý (Rumex crispus) 
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) 
vikev ptačí (Vicia cracca) 
violka rolní (Viola arvensis) 

Z dřevin v okolí záměru byly zjištěny výmladky nebo nálet těchto druhů: 
bez černý (Sambucus nigra) 
hloh (Crataegus sp.) 
javor klen (Acer pseudoplatanus) 
olše lepkavá (Alnus glutinosa) 
růže šípková (Rosa canina) 
topol (Populus sp.) 
topol osika (Populus tremula) 
vrby (Salix sp.)  
 
V dotčené lokalitě nebyly zjištěny žádné chráněné rostliny ve smyslu vyhlášky 

č. 395/1992 Sb.V zájmovém území nebyl zjištěn žádný druh chráněného živočicha ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Nebyl zde zjištěn ani žádný strom, na který by se vztahovala ochrana podle § 
46 zákona č. 114/1992 Sb. 

Realizace předmětného záměru se nedotkne prvků územního systému 
ekologické stability.  

6. Architektonické památky, archeologická naleziště 
Lokalita není situována v pásmu městské památkové rezervace ani v jejím 

ochranném pásmu. Přímo v místě záměru nejsou známa území historického nebo 
kulturního významu. Historické objekty se nachází od zájmového území cca 2 km 
jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem, jedná se hostivický zámek, kostel 
sv. Jakuba (pravděpodobně z poloviny 13. století), hostovickou faru, mariánský 
sloup, litovickou tvrz, litoveckou kapli, řadu soch (např. sochy svatého Jana 
Nepomuckého a Františka z Assisi) a pomníků. 

Při stavbě bude respektován zákon č. 20/1987 Sb. Před zahájením stavebních 
prací bude proveden záchranný archeologický průzkum.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 

Posuzovaný záměr zahrnuje realizaci výstavby logistického areálu a centra. 
Součástí areálu je dále 53 parkovacích míst pro osobní automobily a nakládací a 
vykládací plocha pro zásobování. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 521/66 a 
521/63 v k.ú. Litovice, v blízkosti  ulice Čsl. armády v Hostivici.  

Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním 
zdrojem negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat především o hluk a 
případné emise znečišťujících látek do ovzduší. Dá se však předpokládat, že provoz 
areálu bude mít minimální negativní vliv na okolí.  

Objekt záměru nebude mít negativní vliv na povrchové ani podzemní vody. 
Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. Stavbou nebude ovlivněn 
krajinný ráz.  

Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem 
hluku. Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící 
v okolí staveniště. Při výstavbě nebudou ovlivněny podzemní vody. Výstavba 
neovlivní flóru, faunu ani ekosystémy. 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu a 
rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 18: Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie 
významnosti Kapitola Předmět hodnocení 
I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo x   
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  x  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vlivy na půdu  x  
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu    x 
D.I.8. Vlivy na krajinu  x  
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   x 
  
 Vysvětlivky:  
 I. – složka velkého významu, nadstandardní přístup 
 II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
 III.– složka méně důležitá, rámcové hodnocení 
 

Složky životního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru 
záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v 
okolí realizace záměru. Složky obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou 
v urbanizovaném prostředí vždy důležité a je zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, 
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i když v rámci projektovaného záměru byly vzhledem k místním podmínkám 
kategorizovány částečně jako složka běžného významu.  

V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky 
působení – krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, 
neutrální, negativní, přičemž velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, 
neutrální 0, negativní –1, velmi negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I 
jsou ve výsledné matici násobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II 
koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III K1.III = 0,5. Krátkodobé působení vlivů je 
násobeno koeficientem K2 = 0,5. 

Vzhledem k tomu, že zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování 
oznámení neznámé, byl ke složce životního prostředí v kategorii I, a to pouze u 
obyvatelstva, přiřazen neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován 
koeficientem K1.I. 
 
Vlivy na veřejné zdraví 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké 
množství především ve vyspělých státech Evropy, není známa skutečnost, že by při 
výstavbě či provozu těchto areálů mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. Přímá 
rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší zástavbě, 
pokud by při stavbě a provozu projektovaného areálu nebyla dodavatelem stavby 
respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací stavby 
z hlediska hluku a prašnosti, otevření současných protihlukových zábran před 
dokončením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby od lokality je 
však toto riziko prakticky vyloučeno. 

Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), 
nelze například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování 
bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit 
kumulaci jistých negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky 
v případě kombinace těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování 
jevit jako zcela bezvýznamné.  

Pracovníci provádějící výstavbu musí být po jejím uvedení do provozu 
prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády 
a havarijními plány. 

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz objektu 
kladný vliv na obyvatelstvo. Přínosem je skutečnost, že realizace záměru přinese 
nové pracovní příležitosti v rámci vlastního provozu. Navíc otevření areálu 
nepředpokládá zánik pracovních míst v okolí. 
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 

Zájmová oblast je situována severozápadním směrem od centra města 
Hostivice před železničním přejezdem, v blízkosti ulice Čsl. armády. V blízkosti 
severozápadní hranice zájmového území se nachází těleso železniční trati, tangující 
město Hostivice, v blízkosti jižní hranice předmětného území vede silnice Čsl. 
armády (I/6), severně protéká Jenečský potok. 

Nejbližší obytná zástavba je od předmětného území vzdálena cca 300 m 
jižním, resp. východním směrem. 
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Ani v době výstavby logistického areálu a centra ovlivnění obyvatel nenastane. 
Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém případě dodrženy. 

 
Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 

Jak již bylo uvedeno, vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se 
účinky záměru na obyvatele neprojeví. Nelze vyloučit nepřímé působení určitých 
specifických vlivů, jejichž působení je individuální a které jsou obtížně 
specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou skupinu obyvatel. 

 
Faktory pohody 

K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě, a 
to především prašností a hlukem dopravních mechanismů, vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližší obytné zástavby nedojde. Staveništní hluk přesto lze omezit výběrem 
stavebních firem s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy na 
současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný. 

Při vlastním provozu objektu půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro 
účely posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie. 

Nově vzniklá zeleň naváže na okolní zeleň. 
 
Působení vlivů 
Krátkodobý horizont 

Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické 
limity z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. 
Při určitých stavebních činnostech totiž nelze zcela hluk vyloučit. V tomto případě 
však bude negativně působit stavba areálu na projíždějící motoristy, nikoliv však 
z hlediska hluku, ale spíše dopravy (provoz nákladních automobilů a jejich 
odbočování do areálu mohou tranzitující motoristé vnímat negativně). 

Negativně by mohlo být rovněž motoristy vnímáno znečišťování komunikace 
při výjezdu nákladních vozidel ze staveniště. 

Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně 
ovlivněni nebudou.  

Dále bude ovlivněna skupina obyvatel žijící v okolí komunikací transportu 
stavebního materiálu. Tento vliv však bude přijatelný, jelikož hygienické limity pro 
hluk ze stavební činnosti budou dodrženy.  

 
Střednědobý a dlouhodobý horizont 

Vzhledem k velké vzdálenosti stacionárních i mobilních zdrojů znečištění 
ovzduší (automobily) projektovaného záměru nedojde k ovlivnění obytné zástavby 
těmito zdroji.  

Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání ani hlukem z dopravy vyvolané 
provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou. 

V následující Tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo 
rekapitulovány. 
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Tabulka č. 19: Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

I.1 Hluk a prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, poměrně 
nevýznamný, okolní obyvatele 
prakticky neovlivní  

-1,0 

I.2 Hluk z provozu 
areálu přímé, trvalé neutrální, okolní obyvatele 

neovlivní -0,5 

I.3 Úprava okolní 
zeleně přímé, trvalé

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

1,5 

I.4 Zastavění 
zelené plochy přímé, trvalé negativní až neutrální, stávající 

území je ruderalizováno   -0,5 

I.5 Sociální a 
ekonomické přímé, trvalé pozitivní, vyšší zaměstnanost, 

zvýšení možnosti nákupů 1,5 

I.6 Jiný vliv neznámé, 
trvalé? 

negativní?, neznámý v době 
zpracování oznámení -1,0 

Celkové hodnocení 0,0 
 
Vlivy na ovzduší 
Imisní koncentrace sledovaných látek 

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při realizaci záměru, a to především v 
důsledku vyšší prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanismů. Jedná se o 
zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena 
vhodnou organizací celé stavby.  

Při vlastním provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin 
z vyvolané automobilové dopravy. 

Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy souvisejícího s provozem projektovaného 
areálu je dokladováno v rozptylové studii, která je součástí tohoto oznámení. 

Sledovaná lokalita se nachází v  přijatelné imisní situaci pro všechny základní 
znečišťující látky, v území nedochází k překračování platných imisních limitů.  

Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci NO2 a jiných látek 
nebudou vlivem provozu logistického areálu a centra překračovány, vlastní provoz 
navrhované stavby přispěje k imisním koncentracím malou měrou a neznamená 
negativní ovlivnění území nad únosnou mez. Celkové množství emisí ze zdrojů, které 
budou náležet provozu stavby, nezpůsobí nárůst stávající imisní zátěže území. 
Realizací stavby a jejím provozem se nesníží stabilita posuzovaného území, nebude 
narušena jeho kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se dá výhledově počítat 
se zlepšením imisní situace předpokládaným snížením emisní vydatnosti dopravního 
proudu (v případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku na výrobce vyvíjen 
stálý legislativní tlak ke snižování produkce znečišťujících látek). 

Z hlediska v současné době platných, tj. nově přijatých pravidel pro ochranu 
ovzduší, lze v daném území provoz tohoto zařízení připustit. Provoz stavby se na 
kvalitě ovzduší v jejím okolí neprojeví takovým způsobem, který by znamenal 
nebezpečí překročení stanovených imisních limitů pro základní znečišťující látky, a to 
zejména pro NO2. Ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že 
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projektovanou stavbu lze z hlediska dopadů na ovzduší realizovat a provozovat v té 
míře, v jaké je předložena k posouzení.  
 
Význačný zápach 

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

Klima stavbou ovlivněno nebude. 
 
Jiné vlivy 

Jiné vlivy nejsou známy. 
 
Tabulka č. 20: Vlivy na ovzduší 
Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

II.1 Prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

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

-0,5 

II.2 Emise při 
provozu 

přímé, 
trvalé 

neutrální až negativní vliv, limity 
nebudou překročeny 

-0,5 

Celkové hodnocení -1,0 
  

 
Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 
Hluk, vibrace 

Lze konstatovat, že provoz plánované výstavby neovlivní hlukové poměry 
v oblasti u nejbližší obytné zástavby. Hlukové poměry od stavební činnosti související 
s výstavbou plánovaného záměru budou před nejbližší obytnou zástavbou v úrovni 
pod limitní hodnotou 65 dB stanovenou pro časový úsek dne od 7 - 21 hodin. V době 
od 21 – 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost 
z hlediska hluku provádět. 

 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V projektovaném areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření.  

Jiné vlivy výstavby a provozu objektu nejsou známy. 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu záměru z hlediska hluku je zhodnoceno 

tabelárně. 
 

Tabulka č. 21: Hluková zátěž  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

III.1 Hluk při přímé,  negativní až neutrální, obytná -0,5 
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Ozn. 
vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

výstavbě krátkodobé zástavba je vzdálená, limity 
nebudou překročeny 

III.2 Hluk při 
provozu přímé, trvalé dtto 0,0 

Celkové hodnocení -0,5 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Výstavbou projektovaného objektu nedojde ke změnám v odvodnění oblasti.  
 

Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických charakteristik 
Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  

 
Vliv na jakost vody 

Provoz neovlivní kvalitu vod podzemních ani povrchových. Jakost kvality 
podzemních i povrchových vod pouze teoreticky může ovlivnit provoz parkoviště 
především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou navrhována 
dostatečná technická opatření (nepropustné podloží zpevněných ploch a odlučovač 
ropných látek – lapač ropných látek). Při úniku menšího množství ropných látek bude 
nutné použít vhodný sorbent.  

Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat 
odstavováním vozidel na nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou 
strojů. 

Vlivy na vodu jsou v podstatě neutrální – viz následující Tabulka. 
 
Tabulka č. 22: Vlivy na vodu  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

IV.1 Úkapy PHM při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, prakticky 
však vyloučeno uvedenými 
opatřeními 

0,0 

IV.2 Snížení vsaku 
srážkových vod přímé trvalé negativní až neutrální, 

propustnosti prostředí nízké 0,0 

IV.3 Ovlivnění 
recipientu přímé, trvalé

neutrální, lokalita bude 
odkanalizována přes 
odlučovače ropných látek a 
ČOV 

0,0 

Celkové hodnocení 0,0 
 
Vlivy na půdu 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr má být realizován na pozemku, který je v současné době v katastru 
nemovitostí veden jako orná půda. Realizace dojde k ovlivnění ZPF, PUPFL nebudou 
záměrem dotčeny.  
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Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, 
v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  

Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 

V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace 
s chemickými látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být 
zdrojem znečištění půdy.  
 
Povrchové úpravy 

Výstavba bude vyžadovat zemní práce spojené se zakládáním. Přebytečná 
zemina bude odvezena mimo areál. 
 
Znečištění půdy 

Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících automobilů je 
vyloučeno, protože zde bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů 
přes lapače ropných látek. 

V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo 
odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly 
podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. Negativní vliv 
stavby na půdu tedy nelze předpokládat. 

 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Lokální změna místní topografie nenastane. Místní terénní úpravy spojené se 
zakládání stavebních konstrukcí ji neovlivní. 

V souvislosti se stavbou objektu se neplánují významnější zemní práce nebo 
přesuny hmot, které by mohly zasáhnout do utváření georeliéfu, ať již vytvořením 
depresí, nebo naopak zasypáním depresí či roklí v okolí, nebo vytvořením umělého 
pahorku porušujícího stávající krajinný ráz nebo georeliéf. 

Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 23: Vlivy na půdu 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

V.1 Zemní práce přímé, 
krátkodobé 

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

0,0 

V.2 Zvýšení rozlohy 
zpevněné plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní, bude však 
kompenzováno novou zelení -1,0 

V.3 
Úprava 
ruderalizované 
plochy 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, současný stav není 
vyhovující 1,0 

Celkové hodnocení 0,0 
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Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 
Vliv na charakteristiky horninového prostředí 

Na pozemcích záměru se nenachází ložiska nerostných surovin ani není 
reálná perspektiva jejich nálezu. 

Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast nelze považovat za zvlášť 
příhodnou. Podmínky pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva 
nebo pro podzemní uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem 
vhodné (spíše naopak). 
 
Vliv stavby na nerostné zdroje 

Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít 
žádné významné vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby 
její realizace mohla ohrozit surovinovou základnu regionu. Z geologické stavby území 
plyne, že nález nerostných surovin, jež by v lokalitě mohly tvořit výhradní ložisko 
nerostné suroviny (v ekonomicko-právním slova smyslu) je krajně nepravděpodobný.  
 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality 
neovlivní.  
 
Vliv na chráněné části přírody 

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

Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním 
odpadů. Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 
 
Tabulka č. 24: Vlivy na horninové prostředí 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

VI.1 Zemní práce, 
zakládání 

přímé, 
krátkodobé 

neutrální, ovlivněn pouze 
zvětralinový plášť, 
bezvýznamný vliv 

0,0 

VI.2 
Změna 
konzistence 
půdy 

přímé, 
dlouhodobé 

neutrální, nutno však vzít do 
úvahy při zakládání objektů 0,0 

Celkové hodnocení 0,0 
 
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Předmětná lokalita je v současné době bez porostu. V blízkosti předmětného 
území byl místním šetřením z 3. 5. 2007 zjištěn výskyt těchto bylinných druhů: 

bodlák obecný (Carduus acanthoides) 
celík kanadský (Solidago canadensis) 
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heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima) 
hluchavka bílá (Lamium album) 
hluchavka nachová (Lamium purpureum) 
hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus) 
jetel ladní (Trifolium campestre) 
jetel luční (Trifolium pretense) 
kakost luční (Geranium prantensis) 
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) 
kopretina vratič (Chrysanthemum vulgare) 
merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum) 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) 
penízek rolní (Thlaspi arvense) 
pcháč oset (Cirsium arvense) 
podběl lékařský (Tussilago farfara) 
pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) 
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 
řebříček obecný (Achillea millefolium) 
řepka olejka (Brassica napus napus) 
smetanka lékařská (Taraxacum officinale) 
srha říznačka (Dactylis glomerata) 
svízel povázka (Galium mollugo) 
svízel přítula (Galium aparine) 
šťovík kadeřavý (Rumex crispus) 
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) 
vikev ptačí (Vicia cracca) 
violka rolní (Viola arvensis) 

Z dřevin v okolí záměru byly zjištěny výmladky nebo nálet těchto druhů: 
bez černý (Sambucus nigra) 
hloh (Crataegus sp.) 
javor klen (Acer pseudoplatanus) 
olše lepkavá (Alnus glutinosa) 
růže šípková (Rosa canina) 
topol (Populus sp.) 
topol osika (Populus tremula) 
vrby (Salix sp.)  

 Na základě provedeného místního šetření a detailním screenigem plochy 
záměru v případě fauny a flóry nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů. 

 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v okolí. Výstavbou 
nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické 
stability krajiny vysokou hodnotu.  

Při provozování objektu bude na lokální ekosystém působit vlastní provoz 
areálu, v menší míře i práce spojené s jeho údržbou (úklidové práce a péče o zelené 
plochy apod.). 

Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít 
navrhovaný areál negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno 
tabelárně. 
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Tabulka č. 25: Vliv výstavby a provozu objektu na flóru, faunu a ekosystémy 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Hod-
no-
cení 

VII.1 
Vliv na flóru a 
faunu v době 
výstavby 

přímé, 
dlouhodobé 

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

-1 

VII.2 
Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

přímé, trvalé 

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

1 

VII.3 
Vliv na 
potravinový 
řetězec fauny 

přímé, 
krátkodobé 

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

-0,5 

Celkové hodnocení -0,5 
 
Vlivy na krajinu 

Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých 
ekologických podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je 
podstatně ovlivněn lidskou činností v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen 
souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi 
vnímány.  

Vnímání krajiny je individuální a vždy subjektivní. Při tom se uplatňují nejen 
zrakové vjemy, které jsou nejdůležitější, ale i vjemy sluchové a pachové, dále 
například i reminiscence individuálních životních událostí, které určitý momentový 
vjem může vyvolat. Zatímco antropogenní krajinné prvky, které na někoho působí 
rušivě, mohou být vnímány pozitivně, jakákoliv přírodní a vyvážená scenérie může 
být vnímána negativně, pokud při momentovém vjemu na člověka například působí 
negativně intenzivní automobilová doprava. Z těchto ve zkratce uvedených důvodů 
vyplývá, že posuzování těchto vlivů je zatíženo vyšší subjektivitou. 

Pro posouzení vlivu projektovaného objektu na krajinný ráz a estetické 
charakteristiky území lze záměr hodnotit dle určujících objektivních faktorů krajinného 
rázu území, a to z několika hledisek: 
• Narušení stávajícího poměru krajinných složek. Výstavbou projektovaného 

záměru nedojde k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné míry 
modifikovány vznikem nových umělých krajinotvorných prvků v okolí zájmového 
území.  

• Narušení vizuálních vjemů. Projíždějící motoristé změnu oproti současnému stavu 
zaznamenají.  

V následující Tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány. 
 
Tabulka č. 26: Vlivy na krajinu 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

VIII.1 Nová 
charakteristika 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, nový architektonický 
prvek v urbanizované krajině 1,0 

VIII.2 Blízké, střední přímé, neutrální, vnímáno odlišně, spíše 0,0 
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pohledy trvalé však pozitivně 

VIII.3 Změna využití 
území 

přímé, 
trvalé 

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

 
0,0 

Celkové hodnocení 1,0 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 

Výstavbou a provozem objektu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné 
památkově chráněné budovy ani architektonické či archeologické památky.  

Lokalita není situována v pásmu městské památkové rezervace ani v jejím 
ochranném pásmu. Přímo v místě záměru nejsou známa území historického nebo 
kulturního významu. Historické objekty se nacházejí od zájmového území cca 2 km 
jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem, jedná se hostivický zámek, kostel 
sv. Jakuba (pravděpodobně z poloviny 13. století), hostivickou faru, mariánský sloup, 
litovickou tvrz, litoveckou kapli, řadu soch (např. sochy svatého Jana Nepomuckého 
a Františka z Assisi) a pomníků. 

V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude 
proveden záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o 
negativní vliv, protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale 
skutečnost, že by mohly být získány nové poznatky o historii osídlení této části 
města).  
 
Tabulka č. 27: Vlivy na majetek a památky 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

IX.1 
Zjištění 
archeologických 
artefaktů 

přímý, 
krátkodobý 

v případě nálezu negativní, 
bude však zmírněn 
záchranným archeologickým 
průzkumem 

1,0 

Celkové hodnocení 1,0 
 
 
Vlivy na dopravu 

Při výstavbě projektovaného záměru dojde k dočasnému zvýšení pohybu 
vozidel v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů a 
v důsledku dopravy stavebního materiálu.  

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit 

jako relativně malý. 
Rovněž z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit jako 

malý.  
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Posuzovaný záměr výstavby nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy 
přesahující státní hranice. Vliv stavby na životní prostředí lze hodnotit pouze, jako 
bodový.  

 

4. Opatření i prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
Obecně platí, že: 
• Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 

bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

• Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

• Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení  elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného 
dozoru. 

• Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 
podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozor 
a investora, který zabezpečí další postup. 

• Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 
stanice, první pomoci a policie.  

• Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit 
během prací proti poškození. 

 
Územně plánovací opatření 
• Projektovaný areál je v souladu s Územním plánem města Hostivice. 
• Při zpracování projektové dokumentace záměru bude nutno respektovat Obecně 

závaznou vyhlášku města o schválení územního plánu, vymezující aktivity 
přípustné územním plánem a další související předpisy. 

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

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

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

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

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

zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.  



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 70

• Zpracován podrobný hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků průzkumu 
stanovit způsob provádění zemních prací. 

• V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a 
to především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní.  

• Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přečištěny v odlučovači ropných 
látek. 

• U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, bude 
vybudována nepropustná plocha. 

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

• Způsob odvádění podzemních vod  a dešťových vod čerpaných ze stavební jámy 
je nutno projednat se správcem kanalizace. Je třeba zabránit zaplavení 
kanalizace výkopovým materiálem. Do kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů v sedimentačních jímkách umístěných v prostoru 
staveniště. 

• Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 
zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vnitrostaveništních 
vozovek. 

 
Technická opatření pro ochranu půdy 
• Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 

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

 
Technická opatření pro ochranu ovzduší 
• Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě 

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

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

• Je nutné zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem 
• Je nutné používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) 

• V dalším stupni projektové přípravy je třeba upřesnit a konkretizovat rozsah 
případných nezbytných protihlukových opatření. 

• Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 
splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb. 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy 
automobilů v okolí obytných objektů). 
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• Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, 
pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich 
eliminaci.  

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

horninového prostředí). 
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat návrh ozelenění 

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

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou 
osobou. 

• Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. 
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Na staveništi - u 
výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel 
vyjíždějících ze stavby. 

• Zaústění odpadních splaškových vod na městskou ČOV bude projednáno s 
městem Hostivice. 

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

a vyhláškami. 
• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět 

pravidelná školení pracovníků. 
• Umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém signalizace a 

samočinného hašení požáru. 
• Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením. 
• Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu lapače ropných látek. 
• Specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech 

následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance 
objektu, provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Podklady předložené oznamovatelem (architektonická a dispoziční studie, 
projektová dokumentace k územnímu řízení, údaje o zdrojích hluku a emisí) a dále 
podklady veřejně dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznámení, Územní plán 
města Hostivice, včetně ÚSES, dostupná literatura a údaje získané vlastní 
rekognoskaci území, lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů 
na životní prostředí a pro zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

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

Pro porovnání výstavby záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta 
nulová. 

Aktivní varianta spočívá v realizaci výstavby záměru „Logistický areál a 
centrum C.I.P.A, Hostivice“. Výstavbou dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu, 
který spočívá ve zvýšení počtu pracovních míst. Předpokládá se vytvoření několika 
pracovních míst. Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného 
záměru by měl být zvážen i tento efekt.  

Nulová varianta předpokládá, že se daný záměr nebude realizovat a 
pozemek zůstane ve stávajícím stavu. 

Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběžné posouzení 
vlivu na životní prostředí a na veřejné zdraví (obyvatelstvo). Tabulka nemá 
vypovídající hodnotu ve smyslu velikosti a závažnosti vlivu záměru, pouze stanoví, 
že impact je předpokládán, a to ať již impact kladný či záporný. Pro konečné 
zhodnocení záměru byla pak použita verbálně numerická stupnice pro hodnoty 
relativních jednotek. 
 
Tabulka č. 28: Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí   
Obecná kritéria 
dle metodologie E.I.A 

Aktivní 
varianta 1 

Nulová 
varianta 2 

Vlivy na obyvatelstvo 
Sociální a ekonomické vlivy 0 X 
Faktory pohody 0 0 
Vlivy na ekosystémy 
Vlivy na ovzduší a na klima X 0 
Množství koncentrace emisí a jejich vliv na okolí X 0 
Jiné vlivy 0 0 
Vlivy na vodu 0 0 
Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 
Charakter odvodnění oblasti 0 0 
Změny hydrogeologických charakteristik  
(hladina podzemní vody) 0 0 

Vlivy na půdu 0 0 
Rozsah záboru zemědělské a lesní půdy, způsob 
využívání X 0 

Znečištění půdy 0 0 
Topografie, stabilita, eroze 0 0 
Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 
Hydrogeologické charakteristiky 0 0 
Chráněné části přírody 0 0 
Ukládání odpadů 0 0 
Vlivy na flóru a faunu 0 0 
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Poškození a vyhubení druhů a biotopů 0 0 
Vlivy na ekosystémy 0 0 
Vlivy na antropogenní systémy 
Budovy, architektonické a archeologické památky 0 0 
Kulturní hodnoty nehmotné povahy 0 0 
Geologické a paleontologické památky 0 0 
Vlivy na strukturu a využití území 
Doprava 0 0 
Navazující stavby 0 0 
Infrastruktura 0 X 
Estetická kvalita území 0 X 
Rekreační využití krajiny 0 0 
Ostatní vlivy 
Biologické vlivy 0 0 
Hluk a záření X 0 
Jiné ekologické vlivy 0 0 
Velkoplošné vlivy v krajině 
Lokalizace z hlediska ekologické únosnosti 0 0 
Současná a výsledná ekologická zátěž 0 0 
Celkové zhodnocení 4 3 
 
X – impact předpokládán 
0 – impact nenalezen, nevýznamný, nehodnotitelný impact 
 
Varianta ekologicky optimální 

Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena 
opatření, zajišťující minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na 
obyvatelstvo. 

 
Pozn.: 

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. 
Lze za variantní řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění 
zadaného cíle, tj. např. variantní druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické 
procesy, různý časový plán realizace apod. 

Investor stavby nebude zcela určitě zvažovat provozování jiných činností v 
uvedeném objektu, při lokalizaci stavby bylo jako pozitivní vyhodnoceno umístění 
záměru na okraji sídelního útvaru s plynulým napojením na obytnou zástavbu. Dále 
byla zvážena atraktivita vůči dopravnímu napojení, docházkové vzdálenosti a 
celkového začlenění do území. Časový plán realizace je zpravidla vždy postaven 
zcela jednoznačně ve smyslu zahájit co možná nejdříve.  

Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování 
návrhů projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti a 
průchodnosti řešení u orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů 
hodnotí předkládanou variantu z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí (návrh varianty ekologicky optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. 
variantou nulovou.   
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Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na životní prostředí 
byla použita aplikovaná metoda křížové matice interakcí (cross-impact matrix) 
s verbálně numerickou stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení 
konkrétního záměru. 

Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta = realizace záměru; 
nulová varianta = trvání stávajícího stavu využití pozemku) 
 
Tabulka č. 29: Verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek  
Verbální hodnocení Body
Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný; 
periodicky se opakující; prostorově neomezený. 
Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné. 
Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová-
irelevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo 
nepřijatelné. 
Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
neuspokojivý. 

1 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově 
nepravidelný, dočasný, prostorově omezený. 
Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.  

2 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je průměrný; na hranici 
přípustného limitu. 
Přijaté riziko je průměrné. 
Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.  

3 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je slabý; neškodný. 
Přijaté riziko je podprůměrné. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.  

4 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný. 
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné. 
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní 
Finanční náklady jsou nejnižší. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
maximálně možný.  

5 

 
Tabulka č. 30: Porovnání aktivní a nulové varianty 

Kritérium vlivu Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Půda RJ 4 5 o 
Ovzduší RJ 4 5 n 
Povrchové vody RJ 4 5 n 
Podzemní vody RJ 4 5 n 
Flóra RJ 4 5 n 
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Kritérium vlivu Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Fauna RJ 4 5 n 
Ekosystémy RJ 4 5 n 
Odpady RJ 5 5 o 
hluk RJ 4 5 n 
Změna počtu prac. 
příležitostí RJ 5 1 VP 

Změna podmínek  
a předpokladů pro 
sport  
a rekreaci 

RJ 5 5 o 

Doprava RJ 3 4 n 
Historické a kulturní 
památky RJ 4 4 o 

Území a soulad s ÚP RJ 5 5 o 
 
RJ relativní jednotka 
Předpokládaná interakce hodnocena jako: Negativní (N) 

       Málo negativní (n) 
       Pozitivní (P) 
       Málo pozitivní (p) 
       Velmi negativní (VN) 
       Velmi pozitivní (VP) 
V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný 

impact (vliv) označuje se (o). 
 
 

Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice 
„LOGISTICKÝ AREÁL A CENTRUM C.I.P.A, HOSTIVICE“ z hlediska jeho možného 
vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.  
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F. ZÁVĚR 

Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice výstavby 
logistického areálu a centra z hlediska jejího možného vlivu na obyvatelstvo a životní 
prostředí.  

Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska 
ochrany životního prostředí.  

Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném 
oznámení doporučuje záměr  

 
 

LOGISTICKÝ AREÁL A CENTRUM  C.I.P.A, HOSTIVICE 
 

R E A L I Z O V A T 
 
 

za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů 
státní správy a samosprávy. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Oznamovatel:     BH reality a.s. 
Čábelecká 51/4 

       165 00  Praha 6 

 
Zpracovatel oznámení:    EKOLINE Ing. Iva Vrátná 
 Pivovarská 1513/1 

 400 01 Ústí nad Labem 

 mobil: 603 942 121   

 telefon: 475 622 613 

 e-mail: iva@ekoline.org  

 

       číslo osvědčení o autorizaci 

       17676/3041/OIP/03 

 
Odborná spolupráce: Ing. Kateřina Fiedlerová 

  mobil: 775 942 121 

  telefon/fax: 475 622 613 

  e-mail: katerina@ekoline.org 

 

Projektant stavby: Palladio Progetti 
  Za Poříčskou bránou 16 

  Praha 8 

 
Název záměru:     LOGISTICKÝ AREÁL A CENTRUM  

C.I.P.A, HOSTIVICE 

 

Kapacita záměru: 

Celková plocha pozemků      12 062 m2 

Plocha zeleně    4 527 m2 

Celková zastavěná plocha   3 958 m2 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Skladovací hala C.I.P.A v Hostivici 

 78

Zpvněná plocha celkem   3 579 m2 

Zastavěná plocha parkoviště     1 100 m2 

Zastavěná plocha komunikací  2 479 m2   

Obestavěný prostor                       52 700 m3 

Celková užitná plocha   4 700 m2 

Počet parkovacích míst   53 

 

Umístění záměru: 

 kraj:  Středočeský 

 okres:   Praha - západ 

 obec:   Hostivice 

 katastrální území:   645842 Litovice 

 p.p.č.:   521/66 a 521/63 v k.ú. Litovice 

 
Jedná se o budoucí výstavbu logistického areálu a centra C.I.P.A. a jeho 

napojení na inženýrské sítě v Komerčním areálu Hostivice. Navrhovaná stavba je 
nevýrobního charakteru, objekt bude sloužit jako skladovací hala a překladiště 
potravin s administrativní částí, prodejnou a byty pro správce. Součástí areálu je dále 
53 parkovacích míst pro osobní automobily a nakládací a vykládací plocha pro 
zásobování. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 521/66 a  521/63 k.ú. Litovice, 
v blízkosti  ulice Čsl. armády v Hostivici.  

Zájmová oblast je situována severozápadním směrem od centra města 
Hostivice před železničním přejezdem, v blízkosti ulice Čsl. armády. V blízkosti 
severozápadní hranice zájmového území se nachází těleso železniční trati, tangující 
město Hostivice, v blízkosti jižní hranice předmětného území vede silnice Čsl. 
armády (I/6), severně protéká Jenečský potok. 

Předmětná lokalita se nachází na pozemcích v současné době bez porostu a 
staveb. 

Příjezd k objektu je možný z kruhového objezdu v ulici Čsl. armády. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. 

Vlivem stavby dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
nezasahuje ani na území národního parku (NP). Záměrem nebudou dotčeny lokality 
soustavy NATURA 2000. V předmětné lokalitě nejsou evidovány ani prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje 
nebudou záměrem dotčeny. 

Stavba se nenachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami. 
Záměr z hlediska památkové péče není aktuální, neboť v předmětném území stavby 
se nenachází žádné památkově chráněné objekty. Stavba se nenachází v městské 
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památkové zóně ani v jejím ochranném pásmu. Historické objekty jsou od zájmového 
území vzdáleny cca 2 km jihovýchodním, resp. cca 1,5 km jižním směrem.  

Území je situováno v části komplexního území pro komerční a obchodně 
skladové využití, navazujícím z jedné strany severozápadně na těleso železniční 
trati, tangující město Hostivice, na jihu se přimyká k silnici Čsl. armády. Východní 
hranice celého území sousedí s pozemky navrženého využití pro smíšené obytné 
území, které bude od západně situovaných ploch nerušící komerce odděleno pruhem  
zeleně.   

Lokalita dává dobrý předpoklad rozvoje kvalitních obchodně – obslužných a 
skladovacích funkcí. Poloha a funkce lokality je stabilizována ve schválené územně – 
plánovací dokumentaci. Jak poloha lokality ve městě Hostivice, tak i blízkost hlavního 
města Prahy a jeho dobrá dopravní dostupnost dávají vynikající předpoklad pro 
realizaci navržených aktivit. 

Uvedené pozemkové parcely dle vyjádření Městského úřadu Hostivice ze 10. 
5. 2007 jsou vedeny jako území nerušící výroby, služeb a komerce (NK), viz 
Obrázek. Jedná se o území definované jako plochy a zařízení pro nerušící výrobu, 
sklady, velko a maloobchod, stravování a další služby, pokud nevyžadují obsluhu 
těžkou dopravou a na hranicích areálu nemají negativní hygienické vlivy na okolí, 
související technická a dopravní vybavenost (parkoviště). 

Podle uvedeného vyjádření je v této lokalitě nepřípustné využití: 
• Bydlení (s výjimkou bytu správce) 
• Zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení 
• Jakákoliv činnost vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnost, která by 

svými negativními hygienickými vlivy obtěžovala okolí 
• Plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

Min. podíl nezpevněných ploch 30 %, max procento zastavění 45 % 
Zvláštní regulativ pro rozvojovou plochu č. 30: 
V rozvojové ploše č. 30 bude umístěn pás izolační zeleně o šíři nejméně 30 

metrů na východním okraji v návaznosti na obytnou lokalitu č. 18 a o šíři nejméně 50 
metrů na severním okraji v návaznosti na Jenečský potok. Tyto pásy izolační zeleně 
se započítávají do bilance nezpevněných ploch podle regulativu pro území nerušící 
komerce. 

Výstavbou dojde k vytvoření nového skladovacího prostoru pro investora. 
Dojde také k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá ve zvýšení počtu 
pracovních míst v oblasti.  

Vlastní objekt se skládá z budovy kanceláří a skladovací haly, které jsou 
hmotově propojeny. Přístup k administrativní budově je samostatným vjezdem ze 
západu areálu, odděleným od zásobovacího vjezdu  do areálu z jihu.  Ze severní 
strany objektu je navrženo parkoviště pro 53 osobních automobilů a překladová 
zóna. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 521/66 a 521/63 k.ú. Litovice, v blízkosti  
ulice Čsl. armády v Hostivici.  

Administrativní část bude třípatrová, využívaná jako obchodní prostory, 
kanceláře, sociální zázemí, šatny a byty správců. Skladovací hala bude sloužit pro 
uskladnění potravin, jak chlazených, tak i mražených. 

Konstrukční systém budovy bude železobetonový skelet se sendvičovými 
obvodovými konstrukcemi. 
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Součástí zpevněných ploch bude též napojení na dopravní systém města. 
S realizací výstavby není spojena demolice objektů.  
Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků 

technické infrastruktury, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. 
Zájmové území se nachází v ochranných pásmech letiště. Dalších ochranných 
pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná pásma 
nebude vytvářet. 
 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 

Celkové řešení je pojato funkčně a minimalisticky. Objekt se skládá z budovy 
kanceláří a skladovací haly, které jsou hmotově propojeny. Přístup k administrativní 
budově je samostatným vjezdem ze západu areálu, odděleným od zásobovacího 
vjezdu  do areálu z jihu.  Ze severní strany objektu je navrženo parkoviště a 
překladová zóna. Administrativní část bude třípatrová, využívaná jako obchodní 
prostory, kanceláře, sociální zázemí, šatny a byty správců. Skladovací hala bude 
sloužit pro uskladnění potravin, jak chlazených, tak i mražených. 

Konstrukční systém budovy bude železobetonový skelet, se sendvičovými 
obvodovými konstrukcemi. 

Architektonická kompozice respektuje regulativy, stanovené schváleným 
územním plánem.  

Dopravně a inženýrsky může být pozemek  obsloužen napojením na stávající 
struktury.  

 
Napojení na inženýrské sítě 
Elektrická energie 

Předpokládá se instalování nové kompaktní trafostanice Betonbau typ UKL 
3024 - VO, která bude zasmyčkovaná kabely VN, ty budou naspojkovány na kabely 
stávající uložené v přilehlém chodníku. 

Požadavek na ochranné pásmo kabelů a transformačních stanic je dán 
zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami: 
• Trafostanice   2 m kolmo na zeď trafostanice 
• Kabelová vedení  1m na každou stranu od krajního kabelu 

Stavba je majetkově rozdělena na část dodavatele - ČEZ Distribuce (přívodní 
kabely VN a rozvaděč VN) a část odběratele - C.I.P.A (stavební část, ostatní 
technologie, kabely NN). Na část ČEZ Distribuce bude zřízeno bezúplatné věcné 
břemeno (kabely VN, rozvaděč VN, přístup a příjezd). 

Zastavěná plocha kompaktní transformační stanice Betonbau  bude 7,1 m2, 
obestavěný prostor 17 m3, užitná plocha 6,1 m2, hmotnost  9,9 t bez vystrojení. 
Půdorysné rozměry jsou 2 980 x 2 380 mm a výška nad terénem max. 1 600 mm. 

Stanice řady UK jsou železobetonové buňky určené k instalaci rozvodného 
zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba zařízení se provádí z venku 
stanice. Buňky vyhovují pro stavbu elektrických stanic dle ČSN 333210, 333220, 
333240 a norem souvisejících. 

Stavební část je tvořena základovou deskou tvořící spolu se stěnami 
betonovou buňku odlitou jako jeden celek ze železobetonu B35 metodou zvonového 
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lití. Stěny mají tloušťku 100 mm, podlaha 120 mm. Výztuž je svařena a spojena do 
uzemňovacího obvodu. prostor stání trafa slouží zároveň jako olejová jímka. Příčky 
jsou provedeny z betonu B35, slouží k oddělení jednotlivých prostor trafostanice, 
mají tloušťku 100 mm. 

Střecha je betonová opatřená nátěrem odolávajícím povětrnostním vlivům. 
Fasáda je z vodoodpudivé lehce strukturované syntetické omítky. Je možná i 

úprava obkladem kabřincem, omyvatelnou omítkou, prefabrikovanými díly z hliníku, 
dřevěným obkladem, pohledovým betonem aj. 

Mezipodlaha uvnitř stanice slouží pro instalaci elektrické výzbroje a provádí se 
z ocelových a hliníkových nosných profilů a podpěr a dřevěné nehořlavé překližky tl. 
27 mm nebo betonové desky. 

Dveře stanice jsou z profilů a 3 mm silného plechu z hliníkové slitiny. Jsou 
dimenzovány na zatížení při obloukovém zkratu uvnitř stanice. 

K vstupu kabelů do stanice slouží průchodky z hliníkové slitiny o průměru 
otvorů vhodných pro použité kabely (60, 100, 125 mm). Utěsnění vstupujících kabelů 
proti zemní vlhkosti se provádí teplem smrštitelných manžet. Zbylé otvory se 
uzavírají ucpávkou. 

Ve stěnách, dveřích nebo ve střeše se osazují větrací prvky zajišťující 
odvětrání tepla vznikajícího při provozu transformátoru. Jsou celohliníkové. barevná 
úprava kovových prvků je možná eloxováním nebo nátěrem ve zvoleném odstínu. 

Buňka je navržena jako jeden požární úsek. Konstrukce střechy i stěn má 
požární odolnost 90 minut. 

Těleso stanice je konstruováno tak, že snese nárazy při dopravních nehodách, 
vnitřní obloukový zkrat a zajišťuje tlumení hluku transformátoru pod dovolenou mez. 

Konstrukce stanice zajišťuje bezpečnost kolemjdoucích před účinky vnitřního 
zkratu ověřenou dle směrnice PEHLA při 20 kA, 20 kV a 1 s. 

Těleso stanice je pro vodu a plyny nepropustné. Je opatřeno v podzemní části 
doplňkovým ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi. 

Větrací prvky splňují krytí IP 33 proti dotyku živých částí a vniknutí předmětu, 
hmyzu a vody. 

Prostor stání transformátoru je konstruován jako olejotěsná záchytná vana 
opatřená nátěrovou vhodnou hmotou. 

Pro buňku není nutné budovat zvláštní základy. Instaluje se na zhutněnou 15 
cm silnou vrstvu štěrku zrnitosti 16 mm. 

Buňka se dopravuje vzhledem k rozměrům a hmotnosti jako nadrozměrný 
náklad. Montáž, přepravu a dokončovací práce po osazení zajišťuje výrobce. 
 
Technologická část 
• Instalovaný transformátor 630 kVA 
• Rezervovaný příkon 450 kW 
 

Velikost měničů obchodního měření bude stanovena ČEZ Distribuce před 
realizací stavby. 
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Kompenzace transformátoru při chodu naprázdno je řešena připojeným 
kondenzátorem 8kAVr, kompenzaci odběru řeší projektant silnoproudu. 
Kompenzační rozvaděč není umístěn v transformační stanici. 
 
Rozvaděč 22 kV 

V transformační stanici bude použit skříňový, zapouzdřený rozváděč VN 
s izolací SF6, výrobce Siemens, typ 8DJ10. Rozváděč sestává z 1 skříně s vysokým 
podstavcem. Skříň obsahuje dva odpínače pro kabelové vývody a 1 odpínač 
s pojistkami pro jištění transformátoru. Ovládání odpínačů je řešeno pomocí násuvné 
ovládací páky. Odbočka jištění transformátoru bude osazena pojistkami PM45, 32A. 

Do rozváděče 22 kV budou zapojeny přívodní kabely 22 kV ze směrů dle 
určení ČEZ Distribuce. Na první kobku zleva (při čelním pohledu) bude osazen 
indikátor průchodu zkratového proudu IZP1. 
 
Transformátor 
630 kVA SGB s konektorovým připojením, typ DOT 630H/20 
• Konstrukce   Olejový, hermetizovaný, chlazení ONAN 
• jmenovité vstupní napětí 22 000 kV ± 2 x 2,5% 
• jmenovité výstupní napětí 0,42 kV 
• jmenovitý výkon   630 kVA 
• jmenovitý kmitočet  50 Hz 
• napětí nakrátko   6 % 

• spojení    Dyn1 
• hmotnost celková  1890 kg 
• hmotnost oleje   410 kg 
• ztráty naprázdno  860 W 
• ztráty nakrátko   7 000 W 

Transformátor se osadí na ocelovou konstrukci - ocelový profil U s navařenými 
úhelníky pro uchycení trafa. Transformátor bude uložen na izolátorech chvění PK90. 
Chod transformátoru naprázdno bude kompenzován kondenzátorem 8kVAr. 
 
Rozváděč NN 

Bude použit skříňový rozváděč vybavený v přívodu vzduchovým jističem OEZ, 
typ BL 1000, jmenovitý proud 1 000 A, spoušť DTV3. Vývodové pole bude vybaveno 
6 kabelovými vývody přes pojistkové odpínače 400 A. 

Součástí rozváděče budou i zásuvky 1/230 V a 3/400 V. Přívodní pole při 
čelním pohledu vpravo. 
Jmenovité parametry: 
• Jmenovitý proud přípojnic   In = 1000 A 
• Jmenovitý dynamický proud   Idyn 45 kA 
• Krytí     IP 20 
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Kabelová část 
Kabely VN 

Provede se pokládka nové kabelové smyčky do trasy stávajícího kabelu ČEZ 
Distribuce. Tento bude na vhodném místě střelen a naspojkován na nové kusy. Typ 
nově pokládaných kabelů: 22-AXEKVCEY, průřez 120 nebo 240 mm dle stávajícího 
kabelu 
Kabely NN 

Předpokládá se pokládka až 6-ti nových odběratelských kabelů typu 1-AYKY 
3x240+120, které budou vedeny na pozemku investora k jednotlivým podružným 
rozvaděčům. Dále bude položen sdělovací kabel TCEKFLE 3 x 4 x 0,8 z telefonní 
ústředny odběratele ke skříni měření (dálkový odečet spotřeby). 

 

Sdělovací rozvody – telefon 
Napojení budovy na sdělovací rozvody bude zajištěno sdělovacím kabelem, 

případně jednou až třemi rezervními PEHD trubkami (dle požadavků společnosti 
Telefonica O2 a.s.) vedeným chráničkou pod komunikací ze síťového rozvaděče na 
pozemku 521/61 na pozemek C.I.P.A a budou ukončeny v síťovém rozvaděči 
v objektu. 
 
Zásobování vodou 
Vodovodní přípojka 

Pro areál byla v rámci výstavby vnějších inženýrských sítí provedena 
vodovodní přípojka DN 150, trubní materiál PEHD 160 x 9,5.  

Za vstupem vodovodní přípojky na pozemek areálu bude při hranici pozemku 
v zelené ploše umístěna vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Bude použita 
vodoměrná sestava s širokorozsahovým vodoměrem DN 80. Z vodoměrné šachty 
pokračuje areálový vodovod V1 PEHD 160 x 9,5. Vodovod V1 je veden podél areálu 
a napojuje hydranty – vnější odběrní místa požární vody. Navrženy jsou hydranty 
nadzemní DN 100. Vodovod je navržen v dimenzi DN 150, odbočky hydrantů a 
koncový úsek napojující pouze jeden hydrant jsou navrženy v dimenzi DN 100. 
Z vodovodu V1 je navržena odbočka V2 PEHD 63 x 3,8 k administrativní budově.  

V areálu jsou navrženy vodovody: 
V1 DN 150 69 m 
 DN 100 49 m 
V2 DN 50  23 m 
V3 DN 100 11 m 
Vnitřní rozvod pitné vody v budově bude proveden z potrubí PPR-Hostalen, 

vnitřní hydrantový rozvod bude proveden z potrubí ocelového – pozinkovaného. 
Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, v podlahách a v instalačních šachtách. 
Izolace potrubí bude provedena z pěnového PE. Napojeny budou sanitární zařízení 
v obou částech budovy a požární hydranty – vnitřní odběrní místa. V objektu budou 
osazeny hydrantové systémy typu D s tvarově stálou hadicí délky  30 m a s proudnicí 
10 mm. 
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Zásobování plynem 
Plyn v objektu bude využíván pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev 

TUV.  
 

STL přípojka 
V rámci výstavby inženýrských sítí pro řešenou lokalitu byla pro projektovaný 

areál provedena STL plynovodní přípojka lPE 40 x 3,7, ukončená ve sloupku na 
hranici pozemku areálu. Odtud bude pokračovat vnitřní plynovodní rozvod areálu. 

Ve sloupku, umístěném na hranici pozemku bude osazen regulátor STL / NTL 
pro vstupní přetlak 300 kPa a výstupní přetlak 2 kPa a fakturační plynoměr. Podle 
předběžně stanovené bilance je navržen membránový plynoměr G6, DN 25, rozteč 
250 mm. Potrubí od plynoměru klesne pod terén a je vedeno do objektu. Provedeno 
je z PE 100, dimenze 50 x 4,6, uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Nad potrubím 
je proveden pískový obsyp tl. 200 mm, uložena výstražná folie z PVC šířky 220 mm 
barvy žluté a následně proveden hutněný zásyp vytěženou zeminou. Konečná 
úprava povrchu je řešena v samostatné části projektu. Před vstupem do objektu 
potrubí stoupne nad terén a je něm osazen uzávěr.  

Celková délka projektovaného plynovodu lPE 50x4,6 – 36 m. 
 

Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci 
Veřejná kanalizace, na kterou bude areál napojen, je řešena jako oddílná. 

Areál bude napojen samostatnými přípojkami splaškové a dešťové kanalizace. 
 

Kanalizační přípojky 
Pro napojení areálu centra budou provedeny nové kanalizační přípojky 

dešťové a splaškové kanalizace. Přípojka splaškové kanalizace bude DN 200, 
napojení na uliční stoku bude provedeno sedlovou tvarovkou pro potrubí PP-UR 2 – 
trubní materiál stoky. Trubním materiálem přípojky bude potrubí PVC SN8. Přípojka 
bude ukončena revizní šachtou za hranicí pozemku areálu. 

Přípojka dešťové kanalizace bude provedena v dimenzi DN 300. Napojení na 
uliční stoku bude provedeno v revizní šachtě „ŠD5“ stávající stoky. Tato šachta bude 
stavebně upravena na šachtu spojnou. Trubním materiálem přípojky bude potrubí 
PVC SN8. Přípojka bude ukončena revizní šachtou za hranicí pozemku areálu. 

V areálu je navržena oddílná areálová kanalizace splašková a dešťová.  
Splašková kanalizace napojuje sanitární zařízení budovy. V areálu je 

navržena splaškové kanalizace délky 86 m, DN 200, do které budou zaústěny svody 
z jednotlivých částí budovy. Kanalizace bude pro údržbu zpřístupněna pomocí 
revizních šachet. 

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech objektu, z komunikací, 
parkovacích stání a odstavných ploch areálu. Dešťové vody z ploch, kde může dojít 
k znečištění ropnými látkami – parkoviště a odstavné plochy pro nákladní automobily 
ve východní části areálu – jsou zaústěny do dešťové kanalizace DKA DN 300, na 
které je navržen odlučovač ropných látek. Zde dojde k vyčištění, separaci ropných 
látek na koalescenční vložce, případně na sorpčním filtru. Odtok z odlučovače je 
zaústěn dále do dešťové kanalizace areálu, která přímo odvádí vody ze střech a 
ostatních komunikací.  
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Přehled navržené kanalizace: 
• Přípojka SK DN 200  11 m 
• Přípojka DK DN 300  11 m  
• SK   DN 200  86 m 
• DKA  DN 300  117 m 
• DKB  DN 250  39 m 
• Odlučovač ropných látek 50 l/s 1 ks 
 

Pro stoky areálové kanalizace bude použito potrubí PVC SN8. 
Vnitřní rozvod splaškové kanalizace bude proveden z PP-HT s hrdlovými 

spoji, potrubí svodů pod podlahou 1.NP, uložené v zemi, bude provedeno z potrubí 
PVC-KG. Potrubí uložené v zemi bude uloženo na 10 cm pískového podsypu a 
obsypáno pískem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí, nad úrovní 1. NP bude potrubí 
vedeno v drážkách ve zdivu a v instalačních šachtách.  
 
Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě  

Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem 
stanovené 40 hod. týdenní pracovní době pracujících na staveništi se bude v době 
realizace pohybovat v jedné směně v průběhu výstavby kolem 80 pracovníků. 

 Sociální a hygienické zařízení staveniště bude vybudováno formou 
buňkoviště. 

Na staveništi nebude zajištěna jídelna pro stravování pracovníků stavby. V 
umývárně musí být nezávadná voda.  

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. V případě 
potřeby bude ubytování zajištěno v některém z blízkých ubytovacích zařízení. 
Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 
zdravotníckém zařízení.  
 
Předpokládaný počet pracovníků v době provozu 
Počet směn za den:    1 
Počet zaměstnanců v jedné směně: 60 
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 

K dispozici je celkem 53 stání pro osobní automobily, z toho 3 stání pro 
handicapované osoby.  

Z hlediska širších dopravních vztahů se navrhované areály nacházejí 
v poměrně výhodné komunikační poloze ve vazbě na současnou trasu silnice I/6. 
V krátkém časovém horizontu, po realizaci rychlostní trasy silnice RI/6, současná 
trasa bude plnit funkci doprovodné komunikace rychlostní trasy a bude významnou 
komunikační spojku mezi rychlostní komunikací RI/6 a silničním okruhem Prahy. 

Dostupnost navrhované lokality prostředky hromadné dopravy je zajištěna 
prostřednictvím systému regionální autobusové dopravy ve vazbě na autobusovou 
zastávku „Hostivice, Ve Vilkách“ na ulici Čsl. armády. Procházející autobusové linky 
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– č. 306 a 336 - zajišťují přepravní vazby návazné dopravy v koncové stanici trasy B 
metra Zličín. 

Napojení areálu na komunikaci objektu na stavbu „Komerční areál Hostivice – 
Stavba I.A“ je realizováno stykovou křižovatkou, napojení na komunikaci objektu na 
stavbu „Komerční areál Hostivice -  Stavba IV“ je realizováno prodloužením 
současného obratiště pro nákladní vozidla, větev C1.  

Na stávající komunikaci „Větev C1 – stav“ navazuje navrhovaná areálová 
komunikace „Větev C1 – prodloužení“ v délce 35,10 m,  na kterou dále navazuje 
manipulační plocha o rozměrech 77,50 x 27,00 metrů. Komunikace je navržena 
v základní šířce 6,0m mezi zvýšenými obrubníky, nad nimž je oboustranně 
respektován 0,50m široký proužek bezpečnostního odstupu. 

Na stávající komunikaci „Větev D“ se ve staničení 58,14 m navazuje stykovou 
křižovatkou komunikace „Větev D1“ v délce 14,30 m a komunikační plocha pro 
parkování vozidel zákazníků s počtem 22 stání. Stání jsou navržena ve velikosti 5,3 x 
2,5 m pro stání vozidel podskupiny O2, 3 stání jsou navržena se šířkou 3,5 m pro 
stání vozidel osob s omezenou schopností pohybu. 

Návrh výškového komunikačního řešení a uspořádání komunikací vychází 
z konfigurace stávajícího terénu a možností výškového osazení stavebních objektů. 
Výškové řešení komunikačních ploch podmiňuje též potřeba řádného odvodnění 
těchto zpevněných ploch. 

Areál je výškově dělen na dvě části s výškovým převýšením cca 1,0 m. Plocha 
pro manipulaci nákladních vozidel a pro parkování 31 osobních vozidel pro 
zaměstnance je umístěna v základní výšce 363,98 m u objektu a klesajícím sklonem 
1,0 % dosáhne výšky 363,66 m v úrovni parkovacích stání. Plocha určená pro pojezd 
osobními automobily s možností 22 stání je umístěna v základní výšce 364,98 u 
objektu a klesajícím sklonem 3,0 % dosáhne výšky 364,07 m.  

Vzhledem ke sklonu stávajícího terénu dosahuje sklon rampy „Větev D1“ 
maximální hodnoty 9,2 % a z toho důvodu nevyhovuje přilehlý chodník požadavkům 
pro bezbariérový přístup osob s omezenou možností pohybu. Sklon rampy „Větev 
C1“ dosahuje hodnoty 8,0 %. 

Vozovka navrhovaných komunikací má základní příčný sklon 2,5 %, 
chodníkové plochy 2,0%, sklon zemní pláně je minimálně 3,0 %.  

Základní převýšení obrubníku je 12 cm. Záhonové obrubníky budou osazeny 
na straně přirozené vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace 
s převýšením 6 cm. 

Mříže odvodňovacích prvků budou osazeny zásadně o 1 cm níže, než je 
návrhová výšková úroveň zpevněné plochy v daném místě. 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy 
v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 
1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení hutněných 
asfaltových směsí typu AB, AKM, AKT a OK se zvýšenou odolností proti tvorbě 
trvalých deformací platí technické podmínky TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se 
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zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací“, schválené MDS ČR OPK pod 
č.j. 25453/00-120 s účinností od 1.12.2000. 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením 
ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, 
podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 
6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu bude 
provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude 
provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití 
litých asfaltů i asfaltového betonu jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve 
smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením vrstev technickou 
geotextilií, lepenkou apod.)  

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit 
jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených 
konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. 
Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení 
minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci 
provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 
dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Při stavbě násypů a silniční pláně je nutné vycházet z geologického průzkumu 
zpracovaného firmou HYDRO-ECO, Ing. Petr KUMPERA, Závěrečná zpráva, 
Litovice – výrobně – obchodní areál – IG a HG průzkum 05 0036, ze srpna 2005. 

 
Obslužné komunikace pro pojíždění osobními automobily se provedou s 

krytem živičným a konstrukcí ve složení (D1-N-5, TDZ V):  
asfaltový beton    ABS II    40 mm 
obalované kamenivo   OKS I    60 mm 
kamenivo zpevněné cementem  KSC I    120 mm 
štěrkodrť     ŠD  200 mm 45 MPa 
celkem       420 mm 
 
Obslužné komunikace pro pojíždění těžkými nákladními vozidly se provedou s 

krytem živičným a konstrukcí ve složení (DO-N-1, TDZ II):  
asfaltový koberec    AKM I    40 mm 
asfaltový beton    ABH I    70 mm 
obalované kamenivo   OK I      90 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  200 mm 
štěrkodrť     ŠD  250 mm 45 MPa 
celkem       650 mm 
 
Chodníky a plochy pro pěší se provedou s krytem z cementobetonové 

skladebné dlažby a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH):  
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cementobetonová dlažba   DL I    60 mm 
lože z drti     L    30 mm  
štěrkodrť     ŠD  150 mm 45 MPa 
celkem       240 mm 
 
Obrubníkové hrany komunikací a pochozích ploch budou provedeny nové 

betonové a budou uloženy do betonového lože s opěrou. Pro oddělení vozovky od 
chodníků a ploch zeleně se použije obrubník silniční, pro oddělení ploch pro pěší od 
ploch zeleně je navržen obrubník záhonový.  

Všechny navrhované komunikační plochy jsou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Odvádění dešťových vod ze všech komunikačních a zpevněných ploch se 
navrhuje jejich příčným a podélným spádováním do nově navržených uličních vpustí 
a odvodňovacích žlabů. Dílčí úseky komunikací a zpevněných ploch jsou případně 
odvodněny do přilehlého terénu. 

Odvodnění silniční pláně je provedeno podélnou drenáží zaústěnou do 
kanalizace. 

 

Zásobování 
Zásobovací vjezd do areálu je z jihu a je oddělen od přístupu k administrativní 

budově.  Ze severní strany objektu je navrženo parkoviště a překladová zóna. 
Předpokládaná četnost zásobování je 1 velký nákladní automobil (kamión) a 

15 tranzitních automobilů (1,5 t) denně.  
 

Ozelenění a venkovní úpravy 
Návrh na ozelenění předmětné lokality je koncipován v souladu s regulativem 

územního plánu města Hostivice z června 2005, který stanoví, že na východním 
okraji v návaznosti na obytnou zónu bude umístěn izolační pás zeleně o šíři nejméně 
30 m.  

Ve východní partii je navržena kompaktní stromová výsadba s použitím 
převážně listnatých stromů, v malé míře se pro oživení uplatňují i jehličnaté skupiny.  
Okrajové partie podél příjezdové komunikace na parkoviště tvoří  travnatý pás (z 
hlediska zachování dobrých rozhledových poměrů), přechod mezi travnatým a 
stromovým patrem tvoří zvlněný keřový plášť,  s použitím opět převážně listnatých 
taxonů. Dále jsou navrženy tři menší keřové skupiny v SZ části - v partii u vjezdu 
k administrativní budově. Keřové patro bude tvořeno  taxony ve třech výškových 
hladinách – základní parterovou kulisu vytvoří keře střední s bodovým doplněním keři 
vyššími, okraje a přechod do trávníku vytvoří keře nízké.  Ostatní plochy budou 
zatravněny. 

Celá plocha zeleně bude ohumusována tl. 20 cm ornice, před vlastním 
humusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky, povrch zbavit plevelů, 
rozrušit do hloubky 15 cm a urovnat, poté bude  obdělána běžným způsobem 
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(frézování, hrabání, válení –2x), odplevelena postřikem  herbicidu a  přihnojena 
plným hnojivem. Travnatá plocha bude založena osetím kvalitní parkové směsi.  

Veškeré výsadby dřevin budou realizovány do černého úhoru – s balem nebo 
v kontejneru s 50 % výměnou půdy. Při výsadbě budou rostliny přihnojeny 
předzásobním tabletovým hnojivem. Stromy budou kotveny třemi kůly, proti 
zaplevelení výsadeb bude aplikováno mulčování drcenou borkou.  

Pro celou úpravu pse předpokládá ošetřování a zálivka po dobu tří měsíců (do 
předání při kolaudaci). Pro zdárný vývin rostlin je nezbytná následná údržba, která 
spočívá zejména v dodatkové zálivce v obdobích sucha a dle potřeby odplevelování, 
přihnojování a časté seči u trávníků (předpokládáme vývody vody pro možnost 
dodatkové zálivky) 

Předpokládaná velikost výpěstků je u stromů  – 14/16 až 16/18 cm obvod 
kmene, u vyšších keřů 100-150 cm, u středních keřů 30 - 50 cm, u nízkých keřů 15 - 
30 cm.  

Práce budou odpovídat ČSN  83 9011 - Práce s půdou, 83 99021 – Rostliny a 
jejich výsadba, 83 9031 – Trávníky a jejich zakládání, 83 9041 – Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy4. Použité výpěstky musí splňovat normu „Výpěstky okrasných 
dřevin“ (ČSN 464902-1). 

Před zahájením výsadeb je nezbytné vytýčení inženýrských sítí, aby při 
výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. 

Návrh sortimentu bude volen s ohledem na původní společenstvo, dané 
stanovištní podmínky a požadovanou funkci. Pro stromové výsadby budou 
preferovány domácí taxony, v keřovém patře, zejména u hlavního vstupu je možno 
sortiment obohatit o další vhodné druhy. Návrh předpokládá použití následujících 
rodů - v druzích a kultivarech: 
• Stromy: Quercus, Carpinus, Tilia, Fraxinus, Acer, Prunus, Pinus 
• Keře vyšší: Acer, Corylus, Viburnum  
• Keře střední: Berberis, Cornus, Ligustrum, Lonicera, Ribes, Spiraea, Weigela, aj. 
• Keře nízké: Cotoneaster, Berberis, Lonicera, Spiraea aj. 

Projekt sadových úprav bude projednán s Městským úřadem v Hostivici, 
odborem životního prostředí.  

 
Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím použití nízkoemisních 

plynových nízkotlakých teplovodních kotlů s atmosférickými hořáky o výkonu 300 
kW. Z tohoto pohledu logistický areál působit jako malý zdroj znečištění ovzduší. 
Roční spotřeba tepla bude 275 MW. 

V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí. V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení 
hladiny hluku  v daném území, a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motoro-
vých vozidel. Provozem logistického areálu nedojde k překročení stanovených 
limitních hygienických hladin hluku pro den i noc. Hladiny hluku nepřekročí zákonem 
stanovené limity, viz zpracovaná hluková studie. 

Předpokládaný termín zahájení je stanoven na 1/2008, dokončení se 
předpokládá 12/2008. Pro realizaci záměru je zvažována jedna varianta. 
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H. PŘÍLOHA 

Fotodokumentace 
 
Hluková studie 
 
Rozptylová studie 
 
Vyjádření příslušného krajského úřadu k záměru z hlediska souladu 

s NATUROU 2000. 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně 

plánovací dokumentacÍ. 
 
Mapa širších vztahů 
 
Lokalizace záměru v mapě města 
 
Výpis z katastru nemovitostí 
 
Kopie katastrální mapy 
 
Situační zákres záměru 
 
Výpis z obchodního rejstříku oznamovatele záměru 
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