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

dopravních staveb – MÚK Hostivice“  bylo vypracováno podle přílohy č.3 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb.) 

Zkratka MÚK znamená „mimoúrovňová křižovatka“. 
Předmětem záměru je realizace dopravních staveb v lokalitě výrobní 

zóny v severní části katastru města Hostivice včetně mimoúrovňové 
křižovatky na dálnici R6 ve staničení 2,0 km. 

Mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R6 bude situována 
převážně (více jak z 95%) v katastrálním území Hostivic, částečně pak i 
v katastrálním území Ruzyně, kde je však zásah pouze minimální (část 
odbočovacího pruhu z R6 ve směru „od Prahy“). 

Uspořádání MÚK vychází z polohy nově budovaného mostu přes 
silnici R6, na který bude navazovat síť komunikací a okružních křižovatek 
sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého území a distribuci dopravy 
mezi navazující komunikace. Rampy MÚK jsou koncipovány jako přímé 
s výjimkou odbočovacího pruhu a rampy ve směru „od Prahy“, která je 
navržena jako vratná. S takto navrženou úpravou MÚK počítá i územní plán, 
a to Úprava č.2 Územního plánu města Hostivice. 

Rada města Hostivice rozhodla dne 7.1.2007 pořídit úpravu směrné 
části platného územního plánu města Hostivice – část Palouky, schváleného 
dne 30.6.2005 usnesením zastupitelstva ze dne 30.6.2005. 

V průvodním textu úpravy ÚP se konstatuje, že tato úprava č.2 se 
pořizuje v souvislosti se záměrem realizovat další etapy výstavby 
průmyslové zóny v části Palouky a s tím související nové napojení města 
Hostivice na nově budovanou rychlostní komunikaci R6 Upravené 
umístění dopravních staveb a ploch pro výrobu a průmysl je v souladu 
s urbanistickou koncepcí dle platného územního plánu. 

Smyslem úpravy je upřesnit průběh dopravních staveb navazujících na 
výstavbu rychlostní komunikace R6 na základě aktuální územní a projektové 
přípravy. Jedná se zejména o umístění mostního objektu přes rychlostní 
komunikaci v rámci mimoúrovňové křižovatky Hostivice a z toho vyplývající 
členění funkčních ploch pro výrobu, průmysl a sklady (VP) a izolační zeleň 
(IZ), při čemž celková bilance těchto ploch zůstává zachována. Závazný 
prostor pro umístění mimoúrovňové křižovatky a dopravních ploch je možné 
oproti platnému územnímu plánu redukovat na základě přijatého technického 
řešení. Úprava řeší dále posun komunikací, navazujících na mostní objekt 
křižovatky, a uspořádání souvisejících křižovatek. Napojení funkčních ploch a 
rozvojového území v křižovatce jižně od mostního objektu je možné jak 
křižovatkou okružní, tak tvaru „T“. Mezi podjezdem pod železniční tratí a 
mimoúrovňovou křižovatkou dochází k malému posunu komunikace 
západním směrem vzhledem k pozemkovým poměrům a možnosti napojení 
navržených areálů výroby a průmyslu (VP) Jižně od železničního podjezdu 
úprava mění okružní křižovatku sběrné komunikace s ulicí Průmyslovou na 
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tvar „T“ (napojení průmyslové zóny Tulipán park). Základní zásady 
uspořádání území a limity se nemění. 

Výstavba MÚK bude mít především pozitivní dopad na obsluhu 
Hostivice a přilehlého okolí, neboť po dostavbě rychlostní silnice R6 a 
Břevnovské radiály dojde k odpojení stávající komunikace I/6 od nadřazené 
komunikační sítě a obslužnost celé oblasti Hostivic by se tím výrazně 
zhoršila.  

Předpokládá se, že na výstavbu MÚK, která povede k výraznému 
zlepšení přístupnosti sousedících pozemků, bude přímo navazovat zástavba 
průmyslové zóny v souladu s územním plánem. 

Celý záměr bude tedy postupně zrealizován v několika etapách 
(výstavba MÚK v roce 2008, výstavba areálu – část A, výstavba areálu – část 
B – rok 2010). 

Toto oznámení popisuje komplexně výstavbu sítě komunikací 
v uvedené lokalitě, a to včetně okružních křižovatek a mimoúrovňové 
křižovatky s rychlostní silnicí R6. 

Výstavba této komunikační sítě, kterou lze považovat významnou část 
obchvatu obce, spolu s novou rychlostní silnicí R6, zcela zásadně sníží 
dopravní zatížení tranzitní dopravou ve městě Hostivice.  

Hostivice je v současné době, jak vyplývá ze sčítání dopravy i měření 
hluku, vystavena vysokým hladinám hluku a koncentracím emisí 
z automobilové dopravy, a to zejména dopravy tranzitní se silným podílem 
nákladní dopravy. Tato tranzitní doprava, která nemá počátek ani cíl 
v Hostivici, bude v roce 2010 (částečně již v roce 2008) převedena na novou 
rychlostní komunikaci R6 procházející v oblouku severně od města, čímž  
dojde k významnému snížení dopravní zátěže na silnici č.I/6 Karlovarské, 
která prochází východo-západním směrem celým městem Hostivice (třída 
Čsl. armády), a to včetně centra a obytné zástavby situované podél této ulice. 
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Stavba rychlostní silnice R6 v trase Praha – Nové Strašecí – 
Karlovy Vary – Cheb – státní hranice ČR/Německo byla schválena 
usnesením vlády Československé socialistické republiky č. 286 ze dne 
10. dubna 1963. Usnesení vlády České republiky ze dne 21. července 1999 
č. 741 bylo rozhodnuto řešit úsek Nové Strašecí - Karlovy Vary řešit jako R6 
v polovičním profilu a územně chránit pro budoucí vedení v plném profilu 
v závislosti na růstu intenzity a dopravních potřebách, úsek Karlovy Vary - 
hranice SRN řešit jako R6 v plném profilu. Silnice je součástí mezinárodní 
silnice E48 Praha - Karlovy Vary - Bayeruth - Schweinfurth. Na německé 
straně navazuje na plánovanou dálnici A70 do Bayeruthu.  

 

Trasa s popisem  Praha - Karlovy Vary - Cheb - Německo 
• (PRAHA - dálniční křižovatka Řepy R1-R6)  

návaznost  

D1: Brno, Vyškov, (Hulín, Přerov, Lipník n.B.) 
R1: Pražský okruh 
D2: Brno, Břeclav, Slovensko 
D3: (České Budějovice, Rakousko) 
D5: Plzeň, Německo 
R4: Příbram, (Nová Hospoda I/20) 
R7: Slaný, (Chomutov) 
D8: Lovosice, (Ústí n.L., Německo) 
R10: Mladá Boleslav, Turnov 
D11: Poděbrady, (Hradec Králové, Trutnov, 
Polsko) 

přerušení (10,38 km Praha - Pavlov)  

• PAVLOV  

• NOVÉ STRAŠECÍ  
přerušení (Nové Strašecí - Kamenný Dvůr)  

• KAMENNÝ DVŮR  

• CHEB  
přerušení (Cheb - Německo) 

Délka  167 km (33 km v provozu, 134 km v přípravě) 

Intenzita dopravy  17 tis. aut./24 h u Chebu (2005) 
13 tis. aut./24 h u Kladna (2005) 

Kategorie Praha – Karlovy Vary: R24,5/100  
Karlovy Vary – průtah: R24,5/100, S22,5/80, 
MS20/60, R24,5/90, R24,5/100  
Karlovy Vary – hranice s Německem: R24,5/100  
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V současné době jsou v provozu  úseky Pavlov - Nové Strašecí, 
Karlovy Vary - východ a Kamenný Dvůr - MÚK Chlumeček. V polovičním 
profilu je v provozu úsek Karlovy Vary - západ a severní obchvat Chebu 
1.stavba.  

Ve stavbě jsou úseky Praha - Pavlov, Karlovy Vary - západ 2. stavba 
a Tisová - Kamenný Dvůr. Přehled současného stavu rozestavěnosti této 
komunikace udává následující tabulka. 
 

Celková délka 167,2 km 

V provozu 36,4 km 
14,2 km (1/2profilu) 

Ve stavbě 23,1 km 
V přípravě 99 km 

 
Vývoj výstavby rychlostní silnice R6 

Z celé délky budoucí R6 jsou v současnosti v provozu pouze dva kratší 
úseky. Koncem 80. let byla stavba R6 zahájena úsekem Nové Strašecí – 
Kačice – Kamenné Žehrovice, k němuž v roce 1994 přibyl úsek Kamenné 
Žehrovice – Velká Dobrá a v roce 2002 úsek Velká Dobrá – Pavlov. Celý 
úsek Pavlov – Nové Strašecí je dlouhý 21 km.  

Druhý úsek, který je v rámci R6 již v provozu, je 7 km dlouhý obchvat 
města Cheb, který se stavěl v letech 1997 – 2000 a výrazně odlehčuje 
dopravě v Chebu. Od západního konce obchvatu až do Německa byla R6 
mezi lety 1993 – 1997 postavena v polovičním profilu.  

Úsek Praha – Pavlov o délce cca 10,4 km spojí u Pavlova provizorně 
končící R6 s Pražským okruhem R1 na dálniční křižovatce v Praze-Řepích. 
Tento úsek bude vůbec nejzatíženější v trase rychlostní silnice R6. Stavba 
ovšem nebyla zahájena v roce 2003, jak bylo původně plánováno, protože její 
realizace nebyla finančně pokryta. Start výstavby v září 2004 nebyl opět 
dodržen, a to i přesto, že v této době byla stavba zcela připravena a bylo 
zajištěno i financování. Výstavba totiž byla blokována odvoláním jednoho z 
účastníků výběrového řízení. Tento spor skončil v lednu 2005 a stavba byla 
zahájena v březnu 2005. Doba výstavby toho úseku je plánována v závislosti 
na financích (cca 3 mld. Kč) až na dobu pěti let.  

Následující mapka znázorňuje síť dálnic a rychlostních komunikací 
v ČR, a to jak již provozovaných, tak i ve výstavbě a plánovaných. 
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V současné době probíhající stavba úseku R6 Praha - Pavlov bude 

postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 10,38 km. Na stavbě bude 
postaveno 11 silničních a železničních mostů o celkové délce 800 m, MÚK 
Hostivice a MÜK Jeneč, která je navržena jako deltovitá, 3 protihlukové stěny 
o celkové délce 1,25 km a 2 opěrné zdi. Vzhledem k záměru rozšíření letiště 
o novou dráhu VPD 06R/24L, která předpokládá zakrytí silnice I/6 v délce cca 
450 m. V tomto rozsahu je střední dělicí pás navržené kategorie R 24,5/120 
rozšířen na 5 m. 

Stavba silnice R6 začíná na mimoúrovňové křižovatce Řepy s 
rychlostní silnicí R1 (Pražským okruhem). Mostem přes železniční trať Praha 
- Kladno pokračuje severním obchvatem Hostivic a Jenče v blízkosti letiště 
Ruzyně. Mostem přes železniční trať pokračuje trasa volnou krajinou, 
severně mine Pavlov, za kterým se napojuje na již provozovaný úsek Pavlov - 
Nové Strašecí. 

Stavbu provádí IMOS Brno a SDS Exmost. Náklady jsou plánovány na 
3,179 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2005 až březen 
2010 s uvedením do provozu v červnu 2009. Realizace byla slavnostně 
zahájena 21. července 2005. 

Východním směrem (do Prahy) navazuje silnice R6 nejen na R1 
(Pražský okruh), ale i na plánovanou Břevnovskou radiálu, která spojuje 
Městský okruh s Pražským okruhem a rychlostní silnicí R6. Funkcí radiály je 
regulace automobilové dopravy v centru města a převádění diametrální a 
vnitroměstské tranzitní dopravy. Radiála je v územním plánu Prahy navržena 
jako sběrná radiální komunikace městského charakteru ve funkční třídě B1. 
její celková délka je 6,9 km Součástí radiály jsou 2 MÚK (Slánská a Vypich) a 
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část MÚK Malovanka. Maximální podélný sklon je 4,3%.Stavba je rozdělena 
na 4 úseky:  

1. úsek Silniční okruh R1 - ulice U Boroviček měří 1,75 km 
2. úsek ulice U Boroviček - ulice Kukulova měří 2,15 km 
3. úsek ulice Kukulova - Břevnovský klášter měří 1,20 km 
4. 4. úsek Břevnovský klášter - Městský okruh měří 1,76 km 

Velká část této radiály je navržena v hloubených a ražených tunelech. 
Předpokládané termíny výstavby jsou následující: křižovatka Vypich by měla 
být realizována v předstihu oproti zbývajícím částem, a to v letech 2007 až 
2009. Dále by měl být realizován úsek Pražský okruh - Vypich (2009 - 2010) 
a nakonec úsek Vypich - Malovanka (2010 - 2013). 

Napojení silnice R6 na rychlostní okruh kolem Prahy a Břevnovskou 
radiálu znázorňuje následující mapka. 

 
Jak již bylo uvedeno, výstavba rychlostní silnice R6 a soubor 

dopravních staveb včetně mimoúrovňové křižovatky významně odlehčí 
městu Hostivice od tranzitní dopravy a umožní i rychlý a plynulý výjezd 
obyvatelům Hostivic na rychlostní silnici R6 směrem do Prahy i Karlových 
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Varů. Převedení tranzitní dopravy na takto vzniklý obchvat města významně 
sníží zátěž obyvatel hlukem a emisemi z dopravy, především nákladní. 

Tuto skutečnost je možno doložit na zátěžových diagramech pro 
současný provoz - rok 2007, rok 2010 a výhledový rok 2020. Údaje o 
stávajících i předpokládaných výhledových intenzitách dopravy byly získány 
z dopravních průzkumů prováděných firmou ETC, s.r.o., která je i generálním 
projektantem posuzovaného záměru. Výhledové intenzity vycházejí 
z růstových koeficientů automobilové dopravy, určených ŘSD, a následně 
z modelových výpočtů prováděných pro nově budované komunikace a se 
započtením dopravní obslužnosti vyvolané vlastním provozem komerční zóny 
Hostivice.  

Uvedené intenzity dopravy pro současný stav i pro výhled do roku 
2010 byly použity jako vstupy do akustické a rozptylové studie, které jsou 
součástí tohoto oznámení. Je z nich patrný významný efekt navrhovaných 
investic do dopravní infrastruktury a komunikační sítě v okolí města Hostivice. 

V současné době není předmětný pozemek zastavěn a je prakticky 
celý využíván pro zemědělské účely.  

Výstavba této silniční infrastruktury je nezbytnou podmínkou pro 
zahájení výstavby vlastního komerční zóny podél silnice R6. Tyto nové 
komunikace umožní i dopravní napojení stávajících komerčních objektů na 
R6 (Tulipán park). 

Záměr je veřejně prospěšnou akcí. Na jeho financování se budou 
kromě firmy GRONT ČR s.r.o. podílet i další investoři, kteří v území připravují 
své záměry - o podobě financování se bude dále jednat. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ slouží pro zjišťovací řízení a 
bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
souboru dopravních staveb – MÚK Hostivice zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).  

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

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona 
č.100/2001 Sb. 

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

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

 V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je 
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, 
krajiny a ekosystémů. V rámci popisu stávajícího stavu životního prostředí 
v daném území byl na lokalitě pro navrhovanou výstavbu proveden již 
s předstihem biologický průzkum, dopravní průzkum, hydrogeologický 
průzkum a průzkum kontaminace. Výsledky těchto průzkumů jsou uvedeny 
v příloze oznámení a shrnuty v části C.II. 

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a 
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. 
 V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace 
areálu Parku R6 s vyznačením objektů ve vlastním areálu i situace širších 
vztahů a rovněž je zde přiložena fotografická dokumentace lokality pro 
navrhovanou výstavbu a její okolí. 

 Samostatnou přílohu tvoří rovněž rozptylová studie škodlivin 
produkovaných jednotlivými dopravními i vytápěcími zdroji v areálu a rovněž 
hluková studie, zahrnující i vliv nového řešení dopravy v Hostivici 
v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R6. 
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Oznamovatel: 
  European Transportation Consultancy, s.r.o. 

 Konviktská 12 
110 00  Praha 1 

 
A.2  IČO: 26715384 

DIČ: CZ26715384 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. John Henley – statutární zástupce 
Ing. Jiří Souček – technické řešení 
telefon: 224 211 708 

 
A.3  Investor: 

 Gront ČR s.r.o. 
 Na příkopě 9 a 11 
 110 00  Praha 1 
IČO:  26139928  
DIČ:  CZ26139928  
Zástupce investora:  
Andrew Richard Lawson Tuckett 

 

 

A.4 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
Telefon: 222 580 933 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU
 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

 

„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 
 
 

 

B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 
Záměr investora, popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu 

souboru dopravních staveb včetně mimoúrovňové křižovatky pro 
napojení na rychlostní komunikaci R6 na pozemcích v severní části 
katastru města Hostivice ve Středočeském kraji.   

Mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R6 ve staničení 2,0 km 
bude situována převážně (více jak z 95 %) v katastrálním území Hostivic, 
částečně pak i v katastrálním území Ruzyně, kde je však zásah pouze 
minimální (část odbočovacího pruhu z R6 ve směru „od Prahy“). 

Uspořádání MÚK vychází z polohy nově budovaného mostu přes 
silnici R6, na který bude navazovat síť komunikací a okružních křižovatek 
sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého území a distribuci dopravy mezi 
navazující komunikace. Rampy MÚK jsou koncipovány jako přímé s výjimkou 
odbočovacího pruhu a rampy ve směru „od Prahy“, která je navržena jako 
vratná. S takto navrženou úpravou MÚK počítá i územní plán Hostivice. 

Výstavba MÚK bude mít především pozitivní dopad na obsluhu 
Hostivice a přilehlého okolí, neboť po dostavbě rychlostní silnice R6 a 
Břevnovské radiály dojde k odpojení stávající komunikace I/6 od nadřazené 
komunikační sítě a obslužnost celé oblasti Hostivic by se výrazně zhoršila.  

Lokalita je situována na katastrálním území Hostivice, severo-
východně od této obce, v blízkosti dokončované rychlostní komunikace R6. 
Z východu je území ohraničeno již zmiňovaným nově budovaným 
přemostěním silnice R6, z jihu a západu pak sítí místních komunikací, a od 
severu je pozemek ohraničen (za silnicí R6) hranicí katastrálního území 
Hostivice, za kterou se v současné době nachází jedna z drah ruzyňského 
letiště. Od obytné zástavby je celý areál zároveň oddělen i železniční tratí 
Praha – Kladno. 

Záměr je v souladu se schválenou úpravou č.2 územního plánu 
sídelního útvaru Hostivice – úprava byla pořízena s cílem realizovat další 
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etapy výstavby průmyslové zóny v části Palouky a s tím související nové 
napojení města Hostivice na nově budovanou rychlostní komunikaci R6 
Upravené umístění dopravních staveb a ploch pro výrobu a průmysl je 
v souladu s urbanistickou koncepcí dle platného územního plánu. 

Schválená úprava územního plánu upřesnila průběh dopravních 
staveb navazujících na výstavbu rychlostní komunikace R6 na základě 
aktuální územní a projektové přípravy. Jedná se zejména o umístění 
mostního objektu přes rychlostní komunikaci v rámci mimoúrovňové 
křižovatky Hostivice a z toho vyplývající členění funkčních ploch pro 
výrobu, průmysl a sklady (VP) a izolační zeleň (IZ), při čemž celková 
bilance těchto ploch zůstává zachována. Základní zásady uspořádání území 
a limity se nemění. 

Celková délka komunikací, které jsou předmětem tohoto záměru a 
které jsou posuzovány v tomto oznámení, je 1537 m, s výjimkou 
odbočovacích a připojovacích pruhů silnice R6, které budou budovány 
v rámci stavby rychlostní komunikace R6 jako rozšíření původně 
navrženého profilu, a jejichž souhrnná délka je 1338 m. Celkový rozsah 
stavby je tedy 2875 m.  

Návrh stavby navazuje na předcházející návrh uspořádání silnice R6 
(na které bylo vydáno stavební povolení). Ta je navržena v kategorii S 24,5 / 
120, tj. s šířkou jízdního pruhu 3,50 m. Zároveň návrh stavby navazuje na 
projekt „Úprava přemostění R6 v km 1,670 MÚK Hostivice“, na které též bylo 
vydáno stavební povolení, v jejím úseku navrženém v kategorii MS 8/50. 

Stávající záměr stavby MÚK Hostivice respektuje navržené uspořádání 
R6 včetně jejího přemostění a je připravován v souladu s novou platnou 
technickou normou ČSN 736101 pro projektování silnic a dálnic. 

Výstavba nových komunikací bude provedena na pozemcích, které 
jsou v katastru nemovitostí označeny jako orná půda, Výstavba na 
pozemcích označených jako orná půda vyžaduje zábor zemědělské 
půdy, proto bude požádáno o její vynětí ze zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude v rámci 
terénních prací provedena dle pokynů referátu životního prostředí. Podle 
předpokladu bude většina zeminy a ornice, získané při terénních úpravách, 
deponována na sousedních pozemcích a využita v rámci navazující výstavby 
komerční zóny pro terénní a sadové úprav okolí komunikací a komerčních 
objektů a rovněž pro plochy izolační zeleně. 

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

průmysl a sklady (VP) a izolační zeleň (IZ).  
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B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
 

Mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R6 bude situována 
převážně (více jak z 95%) v katastrálním území Hostivic, částečně pak i 
v katastrálním území Ruzyně, kde je však zásah pouze minimální (část 
odbočovacího pruhu z R6 ve směru „od Prahy“). 

 

Kraj:              Středočeský 
Obec:    Hostivice 
Katastrální území:     Hostivice, kód 645834 

 

Kraj:              Hlavní město Praha 
Obec:    Praha 6 - Ruzyně 
Katastrální území:     Ruzyně, kód 729710 

 
 
B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 

ZÁMĚRY 
Charakterem záměru „Soubor dopravních staveb – MÚK 

Hostivice“ je výstavba sítě komunikací a mimoúrovňové křižovatky 
s úzkou návazností na rychlostní silnici R6 Praha – Karlovy Vary 
(v současnosti je tato komunikace ve výstavbě), a to v průmyslové zóně 
Hostivice. Tato lokalita, nacházející se na dosud zemědělských 
pozemcích severně od obytné zástavby města Hostivice ve 
Středočeském kraji je územním plánem města Hostivice definována jako 
území pro výrobu, průmysl a sklady (VP).  

Záměr bezprostředně navazuje na výstavbu rychlostní komunikace 
R6, a to konkrétně v úseku Praha – Pavlov na předcházející návrh 
uspořádání silnice R6 (na které bylo vydáno stavební povolení). Ta je 
navržena v kategorii S 24,5 / 120, tj. s šířkou jízdního pruhu 3,50 m. Zároveň 
návrh stavby navazuje na projekt „Úprava přemostění R6 v km 1,670 MÚK 
Hostivice“, na které též bylo vydáno stavební povolení, v jejím úseku 
navrženém v kategorii MS 8/50. 

Stávající záměr stavby MÚK Hostivice respektuje navržené uspořádání 
R6 jejího přemostění a je připravován v souladu s novou platnou technickou 
normou ČSN 736101 pro projektování silnic a dálnic. 

Při hodnocení návrhu je třeba z hlediska vlivu dopravy vzít v úvahu 
skutečnost, že výstavba této silniční infrastruktury je nezbytnou podmínkou 
pro realizaci komerční výstavby v průmyslové zóně na severu Hostivic a 
současně pro napojení města Hostivice na nově budovanou silnici R6, která 
bude sloužit i jako obchvat města pro tranzitní dopravu. Bez tohoto napojení 
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nelze komerční zónu provozovat, protože by to znamenalo vedení dopravy 
přes město Hostivice a další zvýšení dopravní zátěže na silnici I/6.  

Stavba MÚK je významná zejména s ohledem na skutečnost, že po 
realizaci tzv. Břevnovské radiály dojde k odpojení města Hostivice od R6 a 
Silničního okruhu Prahy. Přestože termín realizace Břevnovské radiály není 
zatím pevně stanoven, tak z hlediska ÚPD není možné zachovat po realizaci 
Břevnovské radiály napojení Hostivice na Silniční okruh a R6 přes MÚK 
Řepy. Realizace MÚK současně umožní rozvoj zástavby na přilehlých 
pozemcích dle platného ÚP, zejména v prostoru průmyslové zóny. 

Předpokládá se, že na výstavbu MÚK, která povede k výraznému 
zlepšení přístupnosti sousedících pozemků, bude přímo navazovat výstavba 
administrativně-logistického areálu. Tento areál (se kterým je počítáno v ÚP) 
bude obsahovat zhruba 40 000 m2 pronajímatelných ploch. Areál je situován 
na katastrálním území Hostivice, severo-východně od této obce, v blízkosti 
dokončované rychlostní komunikace R6. Pozemky jsou v současnosti 
využívány pro zemědělskou činnost. Z hlediska územního plánu je však 
území určeno pro průmyslovou zónu.  

 

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

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

 
Stavba komunikační sítě a mimoúrovňové křižovatky MÚK Hostivice 

bude sloužit dvěma hlavním účelům.  
Zejména to bude zpřístupnění oblasti Hostivic jako celku, odvedení 

zejména nákladní dopravy z centra obytné části Hostivice a její převedení na 
nadřazenou komunikační síť (R6, Pražský okruh).  

Druhotným účelem stavby bude i zpřístupnění pozemků přiléhajících 
k R6, které jsou v ÚP určeny pro zastavění lehkým průmyslem, avšak 
v současné době pro ně neexistuje odpovídající dopravní napojení. V případě 
využití daných ploch bez současné výstavby MÚK, by nevyhnutelně došlo 
k výraznému přitížení dopravy v obytné části Hostivice (zejména současná 
I/6). Ta by se stala jediným možným přístupem do dané oblasti s napojením 
na nadřazenou síť v místě sousedních MÚK – Jeneč, Pražský okruh. 
Realizace MÚK je tak přirozeně jednou z hlavních priorit nového územního 
plánu Hostivic. 

Předpokládá se, že na výstavbu MÚK, která povede k výraznému 
zlepšení přístupnosti sousedících pozemků, bude přímo navazovat výstavba 
administrativně-logistického areálu. Tento areál (se kterým je počítáno v ÚP) 
bude obsahovat zhruba 40 000 m2 pronajímatelných ploch.  

Lokalita pro navrhovanou výstavbu komunikací a mimoúrovňové 
křižovatky je situována do území pro výrobu, průmysl a sklady v souladu s 
2.úpravou územního plánu Hostivice. Tato úprava byla pořízena proto, aby 
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bylo možno dopravní infrastrukturu vybudovat v podobě umožňující optimální 
zástavbu průmyslové zóny i vedení komunikací a napojení na MÚK s R6. 
Toto vedení komunikací i rozdělení ploch průmyslové zóny vyplynulo 
z podrobných studií, které byly v předstihu provedeny, a na jejichž základě 
byly vybrána optimální varianta zástavby. Z tohoto důvodu je v tomto 
oznámení popisována pouze zvolená varianta, která je plně v souladu 
s platným územním plánem města Hostivice a která nejvíce odpovídá 
potřebám dotčeného území. 

Z tohoto důvodu se navržená lokalita pro daný záměr jeví natolik 
vhodná a jediná respektující všechny požadavky, že nebylo uvažováno 
s jinými variantami. 

Lokalita zóny pro nerušící výrobu a sklady se nachází na severním 
okraji katastru města Hostivice. Vlastní pozemek pro navrhovanou výstavbu 
je vymezen na severu mírným obloukem nově budované rychlostní 
komunikace R6, na jihu pak železniční tratí ČD Praha – Kladno. 

V bezprostředním ani širším okolí pozemku se nevyskytuje obytná 
zástavba (s výjimkou jediného obytného domu v areálu hřbitova). Nejbližší 
stávající obytná zástavba je situována až jižně za železniční tratí – v prostoru 
mezi ulicí Okružní a Čsl. armády a je od dotčené lokality dostatečně vzdálena 
i oddělena tělesem železniční trati, izolační zelení a v prostoru severně od 
železniční trati i areálem hřbitova a západně pak stávající průmyslovou 
zónou. 

Zprovoznění rychlostní silnice R6 a navazující silniční infrastruktury 
povede k významnému snížení zatížení emisemi a hlukem z dopravy na 
stávajících komunikacích a povede ke snížení zatížení obytné zástavby 
města Hostivice těmito negativními vlivy. Současně tím bude umožněna 
zástavba průmyslové zóny, která by bez těchto dopravních staveb nebyla 
přijatelná. 
 
 

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

 
a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení 

Návrh technického řešení mimoúrovňové křižovatky navazuje na 
komunikaci R6 a mostní objekt překračující R6 ve staničení 1,670.  

Návrh MÚK je možno rozdělit  do 7 částí. - Jedná se o tyto části: 
 

a) odbočovací pruh na výjezdovou rampu směr „z Prahy“ až po OK 3  
b) připojovací pruh na vjezdovou rampu směr „z Prahy“ až po OK 3  
c) odbočovací pruh na výjezdovou rampu směr „do Prahy“ až po OK 1  
d) připojovací pruh na vjezdovou rampu směr „do Prahy“ až po OK 1   
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e) propojení OK 1 a OK 2  
f) propojení OK 2 na most přes R6   
g) propojení most přes R6 a OK3 

 

„OK“ značí „okružní křížovatka“. 
 

Stavba se nachází v rozmezí staničení 1,55 až 2,52 silnice R6 
(odpovídá odbočovacím a připojovacím pruhům). 

Technické řešení a uspořádání MÚK a ostatních komunikací vychází 
z předchozích studií možného uspořádání MÚK, které bylo předběžně 
konzultováno s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a v současné době 
odpovídá podobě zanesené do územního plánu Hostivice (viz úprava směrné 
části č.2 ÚP z února 2007). 

Následující schéma znázorňuje situování jednotlivých části, další mapy 
jsou v příloze tohoto oznámení. 

 
V dalším textu jsou jednotlivé části podrobně popsány. 
 

ODBOČOVACÍ PRUH NA VÝJEZDOVOU RAMPU SMĚR „Z PRAHY“ – 
TRASA 101.1 

Trasa 101.1 se skládá z odbočovacího pruhu silnice R6 a výjezdové 
rampy a pokračuje až k okružní křižovatce umístěné severně od přemostění 
R6. Trasa se nachází vpravo ve směru staničení od R6 (severně od silnice 
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R6). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vratnou rampu, byl její návrh 
proveden pro návrhovou rychlost 40 km/h 

Odbočovací pruh se dle normových požadavků skládá z vyřazovacího 
a zpomalovacího úseku o celkové délce  278 m. Jízdní pruh je proveden 
v šířce 3,50 m a na něj navazuje vodící proužek (0,25  m), zpevněná krajnice 
0,5 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. Směrové řešení a příčný a podélný sklon 
odbočovacího pruhu navazuje na uspořádání silnice R6. Na zpomalovací 
úsek plynule navazuje směrový oblouk výjezdové rampy o  poloměru 54,0 m 
s krajními přechodnicemi. Tato část je řešena jako jednopruhová s potřebným 
rozšířením vzhledem k poloměru oblouku i vzhledem k možnosti případného 
objetí porouchaného vozidla. Následující úsek je veden v přímé až k okružní 
křižovatce navržené severně od přemostění R6. Zároveň je tato část 
uspořádána jako dvoukruhová a obousměrně pojížděná s šířkou jízdního 
pruhu 3,50 a na něj navazuje vodící proužek (0,25  m), zpevněná krajnice 0,5 
m a nezpevněná krajnice 0,5 m. Celková délka trasy (mimo odbočovacího 
pruhu z R6, který  je součástí silnice R6) je 338,61 m. 

Výškové řešení stavby bylo zvoleno tak, aby byly respektovány 
podmínky napojení na silnici R6 a zároveň bylo možno dosáhnou na 
výškovou úroveň mostního objektu přes R6. Také byla při návrhu kladen 
důraz na zmenšení množství zemních prací při současném požadavku 
odvodnění komunikace otevřenými příkopy až do kanalizace silnice R6. 
Největší sklon na trase činí +4,20 % nejnižší pak +0,30%. Na trase se 
nachází 3 výšková zaoblení. 

Naprostá většina tělesa komunikace se v tomto místě nachází 
v zářezu, což vychází především z polohy silnice R6, která se v této oblasti 
nachází též v zářezu. Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude 
provedeno pomocí otevřených příkopů, které budou v nejnižším místě 
opatřeny vpustí a dále budou vody svedeny do kanalizace silnice R6, při 
jejímž návrhu bylo počítáno s rezervou pro odvodnění navrhované MÚK.  

 
 

PŘIPOJOVACÍ PRUH NA VJEZDOVOU RAMPU SMĚR „Z PRAHY“  - 
TRASA 101.2 

Trasa 101.2 se skládá především z připojovacího pruhu na silnici R6 a 
dále z vjezdové větve, jejíž řešení plynule navazuje na řešení trasy 101.1. 
Trasa se nachází vpravo ve směru staničení od R6 (severně od silnice R6). 
Návrh byl  proveden pro návrhovou rychlost 50 km/h 

Připojovací pruh se dle normových požadavků skládá ze 
zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku a jeho celková délka je 
390 m. Jízdní pruh je proveden v šířce 3,5 m a na něj navazuje vodící 
proužek (0,25  m), zpevněná krajnice 0,5 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. 
Směrové řešení a příčný a podélný sklon odbočovacího pruhu navazuje na 
uspořádání silnice R6. Na zrychlovací úsek plynule navazuje směrový oblouk 
vjezdové rampy o poloměru 95 m s krajními přechodnicemi. Tato část je 
řešena jako jednopruhová s potřebným rozšířením vzhledem k poloměru 
oblouku i vzhledem k možnosti případného objetí porouchaného vozidla. Její 
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návrhové parametry byly zvoleny tak, aby bylo možno plynule navázat na 
směrové i výškové uspořádání jak silnice R6 tak i na návrh výjezdové rampy 
silnice R6. Na tu je trasa navázána přechodnicí plynule navazující na 
směrový oblouk vratné větve. Celková délka trasy (od místa odpojení od 
dálnice k napojení na trasu 101.1) je 207,23 m. 

Výškové řešení stavby bylo zvoleno tak, aby byly respektovány 
podmínky napojení na silnici R6 a zároveň bylo možno dosáhnou i napojení 
na vratnou větev. Také byla při návrhu kladen důraz na zmenšení množství 
zemních prací při současném požadavku odvodnění komunikace otevřenými 
příkopy až do kanalizace silnice R6. Největší sklon na trase činí +4,20 % 
nejnižší pak -0,88 %. Na trase se nachází 1 výškové zaoblení. 

Naprostá většina tělesa komunikace se v tomto místě nachází 
v zářezu, což vychází především z polohy silnice R6, která se v této oblasti 
nachází též v zářezu. Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude 
provedeno obdobně jako odvodnění trasy 101.1 

V místě ukončení trasy 101.1 a jejím styku s trasou 103.3 je navržena 
okružní křižovatka, která má zajistit především kvalitní distribuci dopravních 
proudů nejen na rampy silnice R6, ale zároveň i na komunikace propojující 
jednotlivá ramena MÚK a další komunikace, které budou v budoucnu 
zajišťovat obsluhu přilehlých území.  

Okružní křižovatka je navržena o průměru 46 m (poloměr vnitřní 
hrany vodícího proužku. Šířka jízdního pruhu je 5,50 m a na něj dále 
navazuje vnitřní vodící proužek o šířce 0,50 m a pojížděný prstenec šířky 2,0 
m, který má zajistit bezproblémový průjezd zejména těžkých nákladních 
vozidel a autobusů. 

Na okružní křižovatce je navrženo celkem 5 paprsků, z nichž jeden 
tvoří vjezdová a výjezdová větev ze silnice R6, dále pak komunikace 
propojující obě strany MÚK a napojující se na objekt přemostění. Další 
paprsek je navržen jako propojení na stávající polní cestu. Ostatní paprsky 
jsou navrženy jako příprava pro napojení budoucích komunikací obsluhující 
území přilehlé k této OK. 

Příčný sklon jízdního pásu okružní křižovatky je navržena 2,50 %, 
sklon pojížděného prstence pak 5,00 %. Okružní křižovatka se nachází 
převážně v násypu a její odvodnění bude řešeno příčným sklonem do terénu 
či přilehlých příkopů a dále do kanalizace silnice R6. 
 

ODBOČOVACÍ PRUH NA VÝJEZDOVOU RAMPU SMĚR „DO PRAHY“ –
TRASA 102.1 

Trasa 102.1 se skládá z odbočovacího pruhu silnice R6 a výjezdové 
rampy a pokračuje až k okružní křižovatce umístěné jižně od R6 v místě 
křížení s trasou 103.1. Trasa se nachází vlevo ve směru staničení od R6 
(jižně od silnice R6). Její návrh byl proveden pro návrhovou rychlost 50 km/h 

Odbočovací pruh se dle normových požadavků skládá z vyřazovacího 
a zpomalovacího úseku o celkové délce 273 m. Jízdní pruh je proveden 
v šířce 3,5 m a na něj navazuje vodící proužek (0,25  m), zpevněná krajnice 
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0,5 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. Směrové řešení a příčný a podélný sklon 
odbočovacího pruhu navazuje na uspořádání silnice R6. Na zpomalovací 
úsek plynule navazuje směrový oblouk výjezdové rampy o poloměru 85 m 
s krajními přechodnicemi. Tato část je řešena jako jednopruhová s potřebným 
rozšířením vzhledem k poloměru oblouku i vzhledem k možnosti případného 
objetí porouchaného vozidla. Následující úsek je veden v přímé až k okružní 
křižovatce 1 navržené jižně od  R6. Celková délka trasy (mimo odbočovacího 
pruhu z R6, který  je součástí silnice R6) je 185,37 m. 

Výškové řešení stavby bylo zvoleno tak, aby byly respektovány 
podmínky napojení na silnici R6 a zároveň byl při návrhu kladen důraz na 
zmenšení množství zemních prací při současném požadavku odvodnění 
komunikace buď do terénu či otevřenými příkopy až do navazujících úsekú 
komunikací. Největší sklon na trase činí -6,20% nejnižší pak -0,88%. Na trase 
se nachází 2 výšková zaoblení. 

Naprostá většina tělesa komunikace se v tomto místě nachází v náspu 
což vychází především z polohy silnice R6, která se v této oblasti nachází též 
v náspu a ze sklonu terénu který v dané lokalitě značně klesá směrem k jihu. 
Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude provedeno buď do terénu 
nebo pomocí otevřených příkopů, které budou pomocí propustků svedeny do 
odvodňovacích příkopů navazujících komunikací následně do kanalizace 
vybudované v silnici propojující MÚK s Hostivicí.  
 

PŘIPOJOVACÍ PRUH NA VJEZDOVOU RAMPU SMĚR „DO PRAHY“  - 
TRASA 102.2 

Trasa 102.2 se skládá z připojovacího pruhu na silnici R6 a dále 
z vjezdové větve, jejíž řešení plynule navazuje na řešení trasy 101.1. Trasa 
se nachází vlevo ve směru staničení od R6 (jižně od silnice R6). Návrh byl  
proveden pro návrhovou rychlost 50 km/h 

Připojovací pruh se dle normových požadavků skládá ze 
zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku a jeho celková délka je 
390 m. Jízdní pruh je proveden v šířce 3,5 m a na něj navazuje vodící 
proužek (0,25  m), zpevněná krajnice 0,5 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. 
Směrové řešení a příčný a podélný sklon odbočovacího pruhu navazuje na 
uspořádání silnice R6. Na zrychlovací úsek plynule navazuje směrový oblouk 
vjezdové rampy o poloměru 85 m s krajními přechodnicemi. Tato část je 
řešena jako jednopruhová s potřebným rozšířením vzhledem k poloměru 
oblouku i vzhledem k možnosti případného objetí porouchaného vozidla. Její 
návrhové parametry byly zvoleny tak, aby bylo možno plynule navázat na 
směrové i výškové uspořádání jak silnice R6 tak i na návrh výjezdové rampy 
silnice R6 a uspořádání okružní křižovatky 1. Celková délka trasy (mimo 
odbočovacího pruhu z R6, který  je součástí silnice R6) je 185,52 m. 

Výškové řešení stavby bylo zvoleno tak, aby byly respektovány 
podmínky napojení na silnici R6 a zároveň bylo řešení sladěno i s řešením 
výjezdové větve. Také byla při návrhu kladen důraz na minimalizaci množství 
zemních prací při současném požadavku odvodnění komunikace otevřenými 
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příkopy až do kanalizace silnice R6. Největší sklon na trase činí +6,20% 
nejnižší pak -0,88%. Na trase se nachází 1 výškové zaoblení. 

Naprostá většina tělesa komunikace se v tomto místě nachází 
v náspu, což vychází především z polohy silnice R6, která se v této oblasti 
nachází též v náspu a ze skutečnosti že terén se v těchto místech výrazně 
svažuje směrem k jihu. Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude 
provedeno obdobně jako odvodnění trasy 102.1 

V místě styku tras 102.1 a 102.2 je navržena okružní křižovatka, která 
má zajistit především kvalitní distribuci dopravních proudů nejen na rampy 
silnice R6, ale zároveň i na komunikace propojující jednotlivá ramena MÚK a 
další komunikace, které budou v budoucnu zajišťovat obsluhu přilehlých 
území.  

Okružní křižovatka je navržena o průměru 40 m (poloměr vnitřní 
hrany vodícího proužku. Šířka jízdního pruhu je 5,50 m a na něj dále 
navazuje vnitřní vodící proužek o šířce 0,50 m a pojížděný prstenec šířky 2,0 
m, který má zajistit bezproblémový průjezd zejména těžkých nákladních 
vozidel a autobusů. 

Na okružní křižovatce jsou navrženy 4 paprsky, z nichž dva tvoří 
vjezdová a výjezdová větev  ze silnice R6, dále pak komunikace propojující 
obě strany MÚK a čtvrtou větev tvoří paprsek, který je navržen jako příprava 
pro napojení budoucí komunikace obsluhující území západně od této OK. 

Příčný sklon jízdního pásu okružní křižovatky je navržena 2,50 %, 
sklon pojížděného prstence pak 5,00 %. Celá křižovatka je s ohledem na  
minimalizaci zemních prací navržena ve sklonu 4,00 % ve směru sever-jih. 
Přesto se celá křižovatka nachází ve značném náspu a její zemní těleso 
(směrem k jihu) je částečně nahrazeno opěrnou zdí. Odvodnění je řešeno 
především do terénu a otevřených příkopů budovaných současně se 
sousedními komunikacemi.  
 

PROPOJENÍ OK 1 A OK 2 – TRASA 103.1 

Trasa 103.1 začíná v místě okružní křižovatky 1, a zároveň tedy i 
v místě styku tras 102.1 a 102.2, a končí v místě křížení s komunikací, která 
v budoucnu propojí budovanou MÚK se současnou silnicí I/6, a tedy umožní 
dopravní propojení Hostivice na nadřazenou komunikační síť. V místě křížení 
je opět navržena okružní křižovatka, která má především zajistit kvalitní 
distribuci dopravy na přilehlou síť komunikací. 

Trasa komunikace je navržena v kategorii MS2k 8/50, tedy se šířkou 
jízdního pruhu 3,25 m, na který dále navazuje vodící proužek o šířce 0,25 m 
a nezpevněná krajnice o šířce 0,5 m. Komunikace je vedena převážně 
v přímé a nachází se na ní jeden směrový oblouk o poloměru 420 m, který 
zajišťuje směrové navedení komunikace na střed přilehlých okružních 
křižovatek. Ve střední části komunikace je navržena křižovatka umožňující 
dopravní obsluhu oblasti určené pro zástavbu uzavřenou mezi silnicí R6 a 
trasou 103.1. K tomuto účelu je navržen odbočovací pruh vlevo, který bude 
sloužit pro čekání odbočujících vozidel, aniž by byla narušena plynulost 
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provozu v průběžných směrech. Součástí této trasy je i návrh dvou 
autobusových zastávek, které by po jejich dokončení měli sloužit především 
pro dopravu zaměstnanců areálů. které jsou dle platného ÚP plánovány 
v blízkosti MÚK. V části komunikace je zároveň navržen i jednostranný 
chodník a přechod pro chodce opatřený středním dělícím ostrůvkem. 
Celková délka trasy je 302,59 m. 

Vozovka je v této části navržena se střechovitým sklonem 2,50% 
s výjimkou směrového oblouku na trase kde je navržen jednostranný sklon. 
Výškové řešení je vázáno především výškovou polohou krajních okružních 
křižovatek, jejichž umístění je limitováno možnostmi propojení s dálnicí a 
přemostění před R6. Na trase se nachází 2 výškové oblouky, přičemž max. 
sklon je -3,75 %. Trasa se nachází do staničení cca km 0,15500 v náspu, 
následně přechází do odřezu. 

V místě styku tras 103.1 a 103.2 je navržena okružní křižovatka, která 
má zajistit především kvalitní distribuci dopravních proudů na komunikace 
propojující jednotlivá ramena MÚK a další komunikace, které budou 
v budoucnu zajišťovat obsluhu přilehlých území.  

Okružní křižovatky je navržena o průměru 39 m (poloměr vnitřní hrany 
vodícího proužku. Šířka jízdního pruhu je 5,50 m a na něj dále navazuje 
vnitřní vodící proužek o šířce 0,50 m a pojížděný prstenec šířky 2,0 m, který 
má zajistit bezproblémový průjezd zejména těžkých nákladních vozidel a 
autobusů. 

Na okružní křižovatce jsou navrženy 4 paprsky, z nichž dva tvoří 
komunikace propojující obě strany MÚK, další bude tvořit propojení MÚK a 
Hostivice (na současnou silnici I/6) a čtvrtou větev tvoří paprsek, který je 
navržen jako příprava pro napojení budoucí komunikace obsluhující území 
severně od této OK. 

Příčný sklon jízdního pásu okružní křižovatky je navržena 2,50 %, 
sklon pojížděného prstence pak 5,00%. Křižovatka se nachází v severní části 
v zářezu, v jižní části pak v nízkém náspu.  

Odvodnění je řešeno především do terénu a otevřených příkopů 
budovaných současně se sousedními komunikacemi. Do prostoru této OK 
však bude přivedena i dešťová kanalizace, která bude součástí komunikace 
propojující OK  se stávající silnicí I/6 (ta je řešena souběžným samostatným 
územním řízením a její dokončení předpokládá úspěšnou výstavbu MÚK 
Hostivice). Do této kanalizace bude systémem horských vpustí svedena 
dešťová voda z podélných příkopů komunikací MÚK po celé jižní straně R6. 
 

PROPOJENÍ OK 2 A PŘEMOSTĚNÍ R6 – TRASA 103.2 

Trasa 103.2 začíná v místě okružní křižovatky 2 a zároveň tedy i 
v místě ukončení trasy 103.1 a končí napojením na objekt přemostění silnice 
R6 v jejím staničení 1,67. Na mostní objekt včetně dočasných navazujících 
komunikací („ÚPRAVA PŘEMOSTĚNÍ I/6 V KM1,670 MÚK HOSTIVICE“) 
bylo již vydáno stavební povolení. Na tuto komunikaci se nový návrh napojuje 
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v jejím staničení km 0,13600, což odpovídá začátku úseku navrženého 
v kategorii M8/50. 

Trasa komunikace je navržena v kategorii MS2k 8/40, tedy se šířkou 
jízdního pruhu 3,25 m, na který dále navazuje vodící proužek o šířce 0,25 m 
a nezpevněná krajnice o šířce 0,5 m. Komunikace je vedena převážně 
v přímé a nachází se na ní jeden směrový oblouk o poloměru 50 m, který 
zajišťuje směrové navedení komunikace na střed přilehlé okružní křižovatky a 
plynulé napojení na mostní objekt. Ve střední části komunikace je navržena 
křižovatka umožňující dopravní obsluhu oblasti určené pro zástavbu 
východně od dané komunikace K tomuto účelu je navržen odbočovací pruh 
vlevo, který bude sloužit pro čekání odbočujících vozidel, aniž by byla 
narušena plynulost provozu v průběžných směrech.  

U komunikace je zároveň navržen i jednostranný chodník po jižní 
straně, který svým uspořádáním  navazuje na chodník navržený u mostního 
objektu. Celková délka trasy je 250,68 m. 

Vozovka je v této části navržena se střechovitým sklonem 2,50 % 
s výjimkou směrového oblouku na trase, kde je navržen jednostranný sklon. 
Výškové řešení je vázáno především výškovou řešením mostního objektu a 
snahou o minimalizaci zemních prací. Na trase se nachází 1 výškový oblouk, 
přičemž max. sklon je +6,00 %. Komunikace se nachází až do staničení cca 
km 0,06300 v odřezu, zbylá část se nachází v náspu. Podél komunikace je 
navržen jednostranný příkop. 

Odvodnění je řešeno především do terénu a otevřených příkopů 
budovaných současně s komunikací. Následně bude voda svedena v místě 
OK2 do výše zmiňované kanalizace. 
 

PROPOJENÍ PŘEMOSTĚNÍ R6 A OK 3 – TRASA 103.3 

Trasa 103.3 začíná ve staničení 0,22400 přemostění silnice R6 a tedy 
v místě, kde končí úprava této komunikace v návrhové kategorii M8/50 a 
končí napojením do okružní křižovatky 3.  

Trasa komunikace je navržena v kategorii MS2k 8/40, tedy se šířkou 
jízdního pruhu 3,25 m, na který dále navazuje vodící proužek o šířce 0,25 m 
a nezpevněná krajnice o šířce 0,5 m. Komunikace je vedena převážně 
v přímé a nachází se na ní jeden směrový oblouk o poloměru 30 m, který 
zajišťuje směrové navedení komunikace na střed přilehlé okružní křižovatky a 
stává se tak součástí této OK s návrhovou rychlostí 30 km/h a plynulé 
napojení na mostní objekt. Celková délka trasy je 66,32 m. 

Vozovka je navržena se střechovitým sklonem 2,50 % s výjimkou 
směrového oblouku na trase kde je navržen jednostranný sklon. Výškové 
řešení je vázáno především výškovým řešením mostního objektu a 
uspořádáním OK. Na trase se nachází 1 výškový oblouk, přičemž max. sklon 
je +2,50 %. Celá trasa se nachází v náspu. 

Odvodnění je řešeno především do terénu a do otevřeného příkopu 
budovaného podél západní hrany komunikace.. Následně bude voda 
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svedena společně s odvodněním přemostění silnice do R6 do kanalizace 
budované v rámci výstavby silnice R6. 

 

Ochranná pásma 
Část pozemků navrhovaného nového systému dopravních staveb se  

nachází v ochranném pásmu rychlostní komunikace R6 v šířce 100 m od osy 
přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice  Toto pásmo se vztahuje na 
umísťování objektů, pro reklamní poutače platí rozšířené pásmo o dalších 
150 m. 

Pozemky předmětné stavby nezasahují do ochranného pásma 
železnice (ČD). 

Pozemky jsou situovány v ochranném pásmu letiště Praha Ruzyně 
(vzletové a přistávací roviny), proto bude celý návrh předložen k posouzení i 
příslušným leteckým úřadům a dle jejich připomínek upraven. 

V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle 
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Staveniště se nachází na volné ploše v zóně pro výrobu, průmysl a 
sklady. Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 
jejich zemědělské využívání. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba 
dbát zvýšené opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci I/6 
Karlovarskou, zejména s ohledem na skutečnost, že v době zahájení 
výstavby nebude ještě dokončena výstavba rychlostní komunikace R6, na niž 
bude v roce 2010 převedena převážná část dopravní zátěže ze silnice první 
třídy I/6. 

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

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

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

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

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

u podzemního vedení: 

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

u elektrických stanic:  

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

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

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

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

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

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

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5m, 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 
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• Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle 
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

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

V souvislosti s výstavbou nových komunikací vzniknou nová ochranná 
pásma přípojek elektrického proudu a kanalizace, vedených podél 
komunikací. 

 

Závěrem této kapitoly lze shrnout: 
Soubor dopravních staveb bude sloužit k napojení města Hostivice a 

komerční zóny (stávající i plánované) na rychlostní komunikaci R6. 
Uspořádání MÚK vychází z polohy nově budovaného mostu přes 

silnici R6, na který bude navazovat síť komunikací a okružních křižovatek 
sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého území a distribuci dopravy mezi 
navazující komunikace. Rampy MÚK jsou koncipovány jako přímé s výjimkou 
odbočovacího pruhu a rampy ve směru „od Prahy“, která je navržena jako 
vratná. S takto navrženou úpravou MÚK počítá i územní plán Hostivice. 

Výstavba MÚK bude mít především pozitivní dopad na obsluhu 
Hostivice a přilehlého okolí, neboť po dostavbě rychlostní silnice R6 a 
Břevnovské radiály dojde k odpojení stávající komunikace I/6 od nadřazené 
komunikační sítě a obslužnost celé oblasti Hostivic by se výrazně zhoršila.  

Lokalita je situována na katastrálním území Hostivice, severo-
východně od této obce, v blízkosti dokončované rychlostní komunikace R6. 
Pozemky jsou v současnosti využívány pro zemědělskou činnost. Z hlediska 
územního plánu je však území určeno pro dopravní plochy a průmysl.  

Z východu je území ohraničeno již zmiňovaným nově budovaným 
přemostěním silnice R6, z jihu a západu pak sítí místních komunikací, a od 
severu je pozemek ohraničen (za silnicí R6) hranicí katastrálního území 
Hostivice, za kterou se v současné době nachází jedna z drah ruzyňského 
letiště. Od obytné zástavby je celý areál zároveň oddělen i železniční tratí 
Praha – Kladno. 

Předpokládá se, že na výstavbu MÚK, která povede k výraznému 
zlepšení přístupnosti sousedících pozemků, bude přímo navazovat výstavba 
administrativně-skladových areálů, situovaných na katastrálním území 
Hostivice, severo-východně od této obce, v blízkosti dokončované rychlostní 
komunikace R6. Pozemky jsou v současnosti využívány pro zemědělskou 
činnost. Z hlediska územního plánu je však území určeno pro průmyslovou 
zónu.  
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Stavba MÚK Hostivice bude tedy sloužit dvěma hlavním účelům. 
Zejména to bude zpřístupnění oblasti Hostivic jako celku, odvedení zejména 
nákladní dopravy z centra obytné části Hostivice a její převedení na 
nadřazenou komunikační síť (R6, Pražský okruh). Druhotným účelem stavby 
bude i zpřístupnění pozemků přiléhajících k R6, které jsou v ÚP určeny pro 
zastavění lehkým průmyslem, avšak v současné době pro ně neexistuje 
odpovídající dopravní napojení. V případě využití daných ploch bez současné 
výstavby MÚK by nevyhnutelně došlo k výraznému přitížení dopravy v obytné 
části Hostivice (zejména současná I/6). Ta by se stala jediným možným 
přístupem do dané oblasti s napojením na nadřazenou síť v místě 
sousedních MÚK – Jeneč, Pražský okruh. Realizace MÚK je tak přirozeně 
jednou z hlavních priorit nového územního plánu Hostivic. 

 
 

Průběh výstavby sítě komunikací a mimoúrovňové křižovatky 
Období výstavby je rozděleno do několika etap. Odhad počtu pohybů 

v rámci výstavby lze provést po zpracování podrobného Projektu organizace 
výstavby – POV. V rámci podkladů pro zjišťovací řízení byl proveden 
následující odhad. 

 Lze očekávat, že bude potřeba před započetím zemních prací sejmout 
vrstvu ornice v mocnosti 0,4 – 0,5 m. Skrývka bude provedena předběžně na 
pozemku investora. 

První fáze bude realizována v roce 2008. Technické řešení 
předpokládá určitý přebytek zeminy, která bude přemístěna na pozemek 
investora či případně na jiný vhodný pozemek. Vozidla stavby před 
opuštěním staveniště budou očištěna.   

Mechanizace pro provádění terénních úprav a zemních prací (HTÚ) se 
bude pohybovat pouze na pozemku investora, kde bude zemina 
přemisťována do podoby HTÚ. Mimo území stavby se vozidla mechanizace 
pohybovat nebudou, s výjimkou cesty na staveniště (při započetí prací) a ze 
staveniště (po ukončení prací). Případné jiné nepravidelné cesty nákladních 
vozidel budou plánovány a vozidla budou před opuštěním staveniště čištěna.  

Stavební dvůr bude pravděpodobně zajištěn na pozemku investora, a 
to zejména s ohledem na omezení mimostaveništní dopravy na maximální 
možnou míru.  

 
Navrhované dopravní řešení omezí významným způsobem tranzitní 

dopravu projíždějící v současné době městem Hostivice a umožní i výjezd 
dopravy ze stávající průmyslové zóny (Tulipán park) i nových objektů přímo 
na rychlostní komunikaci R6. 

Emise z automobilové dopravy v Hostivicích budou ve srovnání se 
stávající situací výrazně nižší, a to přesto, že nová komerční zóny vyvolá 
určitý nárůst dopravy. Tato obslužná doprava však bude vedena díky novým 
komunikacím důsledně mimo obytnou zástavbu Hostivic. 
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Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení (v 
příloze), vliv emisí z provozu na nových komunikacích bude v obytné zóně 
Hostivic minimální (významný je i převládající směr větrů od západu) a 
převedení značného podílu dopravy z dnešní silnice I/6 na budoucí R6 
povede ke sníženi imisní zátěže obytného území emisemi z dopravy. 

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

dopravy, že umístění dopravní infrastruktury do průmyslové zóny je optimální 
z hlediska omezení negativního působení hluku z vlastních komunikací i 
budoucích průmyslových areálů na okolní obytnou zástavbu. Z tohoto 
hlediska jsou významné i plochy izolační zeleně, které jsou navrženy i 
v územním plánu a jejich úkolem je odstínit hluk z dopravních tras. 

Vliv dopravy na posuzovaných komunikacích je velmi podrobně 
pojednán v kapitole B.II.4. Dopravní zátěže jednotlivých komunikací jsou 
uvedeny pro stávající stav (rok 2007) a jsou rovněž vypočteny předpokládané 
zátěže v cílovém roce 2010 i výhledovém roce 2020, přičemž je započten 
předpokládaný celkový nárůst dopravních objemů na komunikacích a rovněž 
vliv vyvolané dopravy v důsledku postupné výstavby objektů v průmyslových 
zónách podél silnice R6. 

 

Související stavby 

Výstavba navrhované dopravní infrastruktury je v přímém vztahu 
s budováním nové rychlostní komunikace R6 Praha - Karlovy Vary, na 
níž bude vybudována i mimoúrovňová křižovatka umožňující 
obousměrný vjezd i výjezd z posuzovaných komunikací. 

Bude se jednat o novostavbu sítě komunikací přímo navazující na 
výstavbu přeložky silnice I/6 mimo obytnou oblast Hostivic, která bude mít 
charakter trvalé stavby. 

Další navazující stavbou je propojení silnice I/6 s posuzovaným 
souborem dopravních staveb. Na této spojce bude vybudován 
železniční viadukt a rovněž propojení s areálem Tulipán parku, čímž 
bude umožněn výjezd vozidel z tohoto areálu na rychlostní silnici R6. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba rychlostní silnice R6 v současné 
chvíli probíhá pouze v podobě přípravy zemního tělesa, bude stavba 
připojovacích a odbočovacích pruhů a vjezdových a výjezdových ramp MÚK 
probíhat současně se stavbou rychlostí silnice R6. Stavba těchto částí musí 
probíhat zároveň se stavbou silnice R6 a není možno je oddělit. Na tuto 
výstavbu bude ve druhé fázi navazovat výstavba zbylých součástí dané MÚK. 

 

Důležitým prvkem pro ucelení celé stavby je již zmiňované 
propojení projektované části MÚK se současnou silnicí I/6.  
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Toto propojení bude řešeno samostatným souběžným územním 
řízením. Komunikace bude vedena z okružní křižovatky 2 směrem k jihu a 
dále bude podcházet dráhu ČD a poté se napojí do v současné době 
budované komunikace, která obsluhuje logisticko-průmyslový areál Tulipán 
nacházející se u současné I/6. Vzhledem k značnému výškovému rozdílu 
mezi OK 2 a niveletou komunikace podcházející železniční trať, bude se 
podélný sklon této komunikace pohybovat okolo 8%. Ve střední části 
komunikace bude navrženo odbočení (směrem k východu), které bude 
zajišťovat dopravní obsluhu rozvojového území východně od této spojovací 
komunikace. Ve spodní části, kde bude komunikace podcházet železniční 
dráhu, bude vybudován mostní objekt železniční trati, který bude postaven 
s výhledem na plánovanou modernizaci tratě tak, aby mohl sloužit jak 
současné trati, tak i v budoucnu po přeložení trati s vyššími návrhovými 
prvky. 
 

Přeložky inženýrských sítí 
V souvislosti s  navrhovanou výstavbou dopravního připojení Hostivic a 

budoucí přilehlé rozvojové zóny z MÚK (silnice I/6 ) jsou předmětem i 
podzemní inženýrské sítě budoucí infrastruktury v rozsahu ploch, dotčených 
navrhovanými komunikacemi. Jedná se o tyto přeložky 
SO 71 Přeložka kabelů ŘLP/SITEL 

Stávající stav – kabelová trasa je v současné době vedena z prostoru 
letiště, v místě budoucí okružní křižovatky (severní), převážně podél stávající, 
místní komunikace. V trase je uloženo celkem 5 prvků. Jedná se o 3ks 
optotrubek - 2x HDPE 40/ŘLP a 1x HDPE 50/SITEL. V optotrubce HDPE 40 
černé s bíl. pr. je instalován (zafouknut) optický kabel (KO 240) – 96vl. SM. 
Zbývající optotrubky jsou rezervní. Společně jsou v trase uloženy 2 ks 
metalických kabelů/ŘLP – TR 066 TCEPKPFLE 50XN 0,8 a TM 029 
TCEPKPFLE 48P 1,0.  Délka dotčeného úseku kabelové trasy je cca 112m. 

Nový stav – trasa vynucené přeložky je navržena podél východního 
okraje okružní křižovatky. Délka navržené trasy přeložky – úseku nové trasy 
je cca 112 m. 

Návrh řešení přeložky je uvažován ve dvou variantách: 
1. Varianta 

Jedná se o návrh stranového přeložení stávajících prvků kabelové 
trati, které nevyžaduje přerušení provozu na dotčených sděl. kabelech. 
S ohledem na téměř shodnou délku trasy přeložky s původním, dotčeným 
úsekem a na instalované prvky, které s nejvyšší opatrností, přeložení 
přenesením umožňují, je tento, zřejmě nejjednodušší způsob řešení ze strany 
projektanta doporučen. Vlastní provedení přeložky je však podmíněno 
především výškovou a terénní situací, tzn., že ve směru přeložky nesmí být 
vyvýšený terén, nebo taková překážka, která by stranové přeložení 
znemožnila. Přenášené prvky budou ve shodném kladu uloženy do předem 
připraveného výkopu s pískovým ložem a s min. krytím 1,0m (výkop 
0,50x1,10m příslušné délky). Protože se jedná o lokalitu v zóně s další 
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plánovanou výstavbou (intravilán) budou nad prvky kabelové trati uloženy 
krycí desky a nad nimi samozřejmě výstražná, oranžová PVC fólie. V místech 
křížení komunikací je pro tuto variantu nutný překop (o rozm. cca 1,20x0,80m 
příslušné délky, dle prostupu) a vložení prvků kabelové trati do dělených PE-
chrániček (např. AROT A 120 PS). Rez. chráničky budou nedělené, např. 
KOPODUR 110/94. Chráničky budou uloženy na připravenou podkladovou 
beton. desku (C12/15). Povrch všech chrániček musí být min. 0,90m pod 
niveletou budoucích komunikací. Po uložení prvků kabelové trati do spodních 
dílů budou dělené PE - chráničky uzavřeny, konce všech chrániček budou 
utěsněny a kompletní prostupy budou obetonovány (C16/20).  

Před a po provedení stranové přeložky budou provedena příslušná 
kontrolní měření. V případě OK se jedná o měření parametrů všech optických 
vláken a v případě metalických kabelů budou provedena min. ss kontrolní 
měření všech kabelových žil. U neobsazených trubek HDPE bude provedena 
kalibrace a kontrola tlakutěsnosti dotčeného úseku. Všechny zjištěné 
parametry budou protokolovány. V závěru prací budou provedeny příslušné 
geodetické a dokumentační práce. 
2. Varianta 

Tato nákladnější a technicky náročnější varianta počítá s přerušením 
prvků kabelové trati (s jejich montáží a demontáží) a bude realizována 
v případě, že předchozí varianta č. 1) bude ze závažných důvodů 
nerealizovatelná. V nové trase přeložky budou do připraveného výkopu a lože 
uloženy příslušné, barevně rozlišené vložky optotrubek HDPE 40 (50) a 
vložky metalických kabelů technicky shodných parametrů. Uložení prvků trati 
ve stanoveném kladu a jejich krytí bude shodné s návrhem varianty č. 1). 
Trubkové vložky budou do stávající trasy (po uvolnění „provozní“ optotrubky) 
naspojkovány mechanickými spojkami Plasson 40 (50). Vložky metalických 
kabelů budou do stávající trati spojkovány spojkami typu SCX (teplem 
smrštitelné typy). V případě optického kabelu se jedná o jeho odpojení 
v bližším objektu letiště a jeho vyfouknutí za oblast stavebních úprav (u konce 
přeložky). Opakovanou montáží, po zafouknutí do nové, připravené trubkové 
trati, dojde k částečnému poškození a zkrácení OK (o cca 2,0m). Tato ztráta 
bude kryta ze stávající uložené rezervy v koncovém objektu. Optický kabel 
obecně vyžaduje šetrnou manipulaci. V případě závažnějšího poškození OK 
je pak nutná jeho výměna v celém kabelovém úseku, nebo v části úseku, 
povolí-li správce a provozovatel z důvodu určité degradace přenosových 
parametrů, vloženou spojku. Tato problematika bude případně řešena a 
upřesněna, při zpracovávání dalšího stupně projektové dokumentace. 
Stávající trubky HDPE (optotrubky) a metalické kabely budou v rozsahu 
stavby demontovány. 

S uvedenými pracemi souvisí mimo zemních a montážních prací, také 
provedení kontroly optotrubek (kalibrace a tlakové zkoušky, vč. uvolněného 
úseku), kontrolní měření OK a metalic. kabelů. V případě OK se jedná o 
měření parametrů všech optických vláken a v případě metalic. kabelů budou 
provedena ss i střídavá měření a potřebná vyrovnání v příslušném rozsahu. 
Veškeré naměřené parametry budou protokolovány. V závěru prací budou 
provedeny příslušné geodetické a dokumentační práce. 
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Přeložka vodovodu 

Vzhledem k průběhu trasy řadu DN1000 v předmětném území, která 
koliduje s navrhovanou výstavbou, bude třeba provést jeho přeložku.  

Délka přeložky bude cca 386 m.  Délka rušené trasy je cca 395 m. 
S ohledem na očekávanou budoucí elektrifikaci nedaleké železniční 

trati je navrženo provedení přeložky z trub z tvárné litiny.  V úseku napříč 
okružní křižovatkou (násyp cca 5 m oproti PT ) bude potrubí uloženo 
v chráničce DN 1400 mm délky 70 m, eventuálně bude proveden kolektor 
inženýrských sítí.    
 

Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území 
Vlastní území pro uvažovanou výstavbu nemá žádné přímé vazby na 

stávající veřejné a občanské vybavení v předmětném území – jedná se o 
dosud nezastavěnou plochu využívanou k zemědělským účelům, bez 
stávající infrastruktury.  

Při výstavbě a provozu souboru dopravních staveb i následné 
výstavbě komerční zóny (ta bude posuzována samostatně podle zákona 
č.100/2001 Sb.) bude respektována okolní vzrostlá zeleň (zejména alej 
v Hřbitovní ulici) i sousední pozemky.  

Vybudování nových komunikací bude mít pro město Hostivice zcela 
zásadní význam – společně s rychlostní komunikací R6 bude představovat 
silniční obchvat obce, který odvede prakticky veškerou tranzitní dopravu 
mimo zastavěné území obce. 

Nové komunikace a mimoúrovňová křižovatka umožní obyvatelům 
Hostivic rychlý a bezkolizní výjezd na síť rychlostních komunikací včetně 
Pražského okruhu (R1) a v budoucnu i Břevnovské radiály, která bude 
představovat přímé napojení na Pražský městský okruh.  

Komunikace navržené MÚK Hostivice budou využívány jak osobní, tak 
i těžkou nákladní dopravou a budou zajišťovat komunikační propojení oblasti 
Hostivic vč. přilehlých pozemků s nadřazenou komunikační sítí, tedy zejména 
na silnici R6 v úseku Praha - Pavlov, včetně následného napojení na Pražský 
okruh.  

Celá přeložka je navržena tak, aby umožňovala plynulou a bezpečnou 
dopravu všem vozidlům využívající danou mimoúrovňovou křižovatku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba souboru dopravních staveb 
MÚK Hostivice bude probíhat současně s výstavbou rychlostní silnice R6, 
nebude nutné řešit ve vztahu k této komunikaci žádná speciální provozní 
opatření. 

Stavba se dotkne komunikace přemostění silnice R6, která slouží 
především pro zemědělskou dopravu a proto bude nutné na této komunikaci 
po dobu výstavby přerušit veškerý provoz. 
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

 
Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována 

postupně podle připraveného harmonogramu v letech 2008 až 2010, kdy je 
počítáno s celkovým dokončením výstavby rychlostní komunikace R6 v úseku 
Praha – Pavlov. Výstavba mimoúrovňové křižovatky na této komunikaci tedy 
bude probíhat v přímé návaznosti na výstavbu silnice R6.  

Bude se jednat o novostavbu sítě komunikací přímo navazující na 
výstavbu přeložky silnice I/6 mimo obytnou oblast Hostivic, která bude mít 
charakter trvalé stavby. 

 
Předpokládaná období realizace stavby :  
 

Etapa Termín 
Zahájení stavby  2008 

Dokončení realizace stavby  2010 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba rychlostní silnice R6 v současné 

chvíli probíhá pouze v podobě přípravy zemního tělesa, bude stavba 
připojovacích a odbočovacích pruhů a vjezdových a výjezdových ramp MÚK 
probíhat současně se stavbou rychlostí silnice R6. Stavbu těchto částí musí 
probíhat zároveň se stavbou silnice R6 a není možno je oddělit. Na tuto 
výstavbu bude ve druhé fázi navazovat výstavba zbylých součástí dané MÚK. 

  
B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 
Mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R6 bude situována 

převážně (více jak z 95%) v katastrálním území Hostivic, částečně pak i 
v katastrálním území Ruzyně, kde je však zásah pouze minimální (část 
odbočovacího pruhu z R6 ve směru „od Prahy“). 

Navrhovanou výstavbou nového souboru dopravních staveb a 
mimoúrovňové křižovatky jsou tedy dotčeny tyto územně samosprávní celky: 
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Kraj:              Středočeský 
Obec:    Hostivice 
Katastrální území:     Hostivice, kód 645834 

 

Kraj:              Hlavní město Praha 
Obec:    Praha 6 - Ruzyně 
Katastrální území:     Ruzyně, kód 729710 

 

Dotčenými obcemi jsou město Hostivice a Městská část Praha 6 - 
Ruzyně 

 
 
B.I.9.  ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE 

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

„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ slouží pro zjišťovací řízení a 
bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
souboru dopravních staveb – MÚK Hostivice zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).  

Do kategorie I jsou v bodě 9.4 zařazeny „Novostavby, rozšiřování a 
přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, 
včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o 
dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o 
čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více. 

V daném případě je celková délka komunikací rovna 1 537 m 
s výjimkou odbočovacích a připojovacích pruhů silnice R6, které budou 
budovány v rámci stavby R6 jako rozšíření původně navrženého profilu, a 
jejichž souhrnná délka je 1 338 m. Celkový rozsah stavby je tedy 2 875 m.  

Záměr je tedy jednoznačně zařazen do kategorie II, bodu 9.1. 

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

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 
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B.I.10.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4 
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO 
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT  

 
Pro realizaci záměru „Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude 
podána na Stavební úřad Hostivice. 

Žádost o souhlas s vynětím půdy ze ZPF bude podána na Krajský 
úřad Středočeského kraje. 

Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu 
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení. 
Žádost bude podána na Stavební úřad Hostivice. 

Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1.  PŮDA 
 Plocha určená pro výstavbu souboru dopravních staveb a 
mimoúrovňové křižovatky Hostivice je situována do lokality definované 
platným územním plánem města Hostivice jako VP - plocha pro výrobu, 
průmysl a sklady.   

V současné době je tento pozemek, umístěný na severním okraji 
města Hostivice součástí zemědělského půdního fondu a je na něm orná 
půda. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaná stavba v 
Hostivicích nachází na následujících pozemcích v k.ú. Hostivice a Ruzyně. 

 
parcelní 
číslo majitel Zábor 

stálý 
Zábor 

dočasný Pozn. 
k.ú. Hostivice   m2 m2   

1153/8 Město Hostivice 2629 131 ZPF 

1153/10 
Pozemkový fond České 

republiky 78 11 ZPF 

1153/12 ENTSPRICHT s.r.o. 5838 897 ZPF 
1153/7 Město Hostivice 294 554 ZPF 
1153/9 Město Hostivice 102 38 ZPF 
1182/1 GRONT ČR s.r.o. 2506 1208 ZPF 
1183/1 Wuschková Jana 2176 431 ZPF 
1183/3 GRONT ČR s.r.o. 3006 697 ZPF 

1183/10 Město Hostivice 0 7 ZPF 
1183/11 GRONT ČR s.r.o. 15 34 ZPF 
1183/12 GRONT ČR s.r.o. 970 438 ZPF 
1183/13 GRONT ČR s.r.o. 236 340 ZPF 
1183/16 Město Hostivice 112 26 ZPF 
1183/17 Drda Štěpán 455 285 ZPF 

Palánová Marie 5446 266 ZPF 1183/18 
Nováková  Milada ZPF 

Čermáková Marie, MUDr. ZPF 1183/19 
Hamerník Přemysl 

178 172 
ZPF 

1183/2 GRONT ČR s.r.o. 3275 1016 ZPF 
1183/20 GRONT ČR s.r.o. 3840 704 ZPF 
1183/23 Wuschková Jana 3074 376 ZPF 
1183/24 Město Hostivice 103 0 ZPF 
1183/25 Město Hostivice 2 0 ZPF 

1183/6 Město Hostivice 21 10 ZPF 
1183/7 Město Hostivice 249 18 ZPF 
1183/8 Město Hostivice 0 157 ZPF 
1183/9 Město Hostivice 10987 1044 ZPF 

1185/11 Město Hostivice 110 51 ZPF 
1185/12 GRONT ČR s.r.o. 3 36 ZPF 
1185/13 GRONT ČR s.r.o. 30 18 ZPF 

1246/1 Město Hostivice 9 35   
1246/4 Pozemkový fond České 286 33   
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republiky

1246/7 
Pozemkový fond České 

republiky 2 33   

1246/8 Město Hostivice 221 29   
1247/14 Město Hostivice 4 4   
1247/15 Město Hostivice 227 76   
1247/16 Město Hostivice 328 118   
1247/17 Město Hostivice 252 28   
1247/18 Město Hostivice 7 3   

1382/1 Wuschková Jana 2384 71 ZPF 
1382/10 Ředitelství silnic a dálnic ČR 4335 46 ZPF 
1382/11 Letiště Praha, s.p. 468 0 ZPF 
1382/12 Ředitelství silnic a dálnic ČR 20 0 ZPF 

1382/2 Wuschková Jana 42 52 ZPF 
1382/3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 3646 146 ZPF 

Vorlová Marta 
Růžičková Daniela, MUDr. 1382/4 

Nováková  Irena
480 0 ZPF 

1382/5 Ředitelství silnic a dálnic ČR 1290 0 ZPF 
1382/6 Ředitelství silnic a dálnic ČR 1627 0 ZPF 

Vorlová Marta 
Růžičková Daniela, MUDr. 1382/62 

Nováková  Irena
320 0 ZPF 

1382/63 Ředitelství silnic a dálnic ČR 42 0 ZPF 
1382/64 Ředitelství silnic a dálnic ČR 260 0   
1382/65 Ředitelství silnic a dálnic ČR 368 0   
1382/66 Ředitelství silnic a dálnic ČR 287 0 ZPF 

1382/7 Ředitelství silnic a dálnic ČR 1627 52 ZPF 
1382/72 Wuschková Jana 177 57 ZPF 
1382/73 Město Hostivice 1214 113 ZPF 
1382/74 Město Hostivice 50 0 ZPF 
1382/77 Wuschková Jana 2 7 ZPF 

1382/8 Ředitelství silnic a dálnic ČR 27 0 ZPF 
1382/9 Ředitelství silnic a dálnic ČR 153 0   

k.ú. Ruzyně        
Lášek Josef 2968/15 

Dlabalová Věra, MUDr.
1026 0 ZPF 

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

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

Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby využita 
pro ozelenění areálů komerční zóny v souladu se schváleným projektem 
sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace pro jednotlivé 
areály. Množství ornice sejmuté při výstavbě komunikací nebude tak veliké, 
aby bylo problémem ji uskladnit na vhodných pozemcích v okolí. Vzhledem 
ke skutečnosti, že výstavba průmyslových a skladových areálů na ploše cca 
40 000 m2 bude navazovat v relativně krátkém čase po výstavbě komunikací, 
lze očekávat, že v době výstavby silniční sítě již bude známo umístění 
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jednotlivých objektů a dalších staveb, takže bude možno určit místa vhodná 
pro dočasné deponie ornice.  

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

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

V blízkosti zájmového území se nenachází žádné prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES) regionální úrovně, avšak jsou zde 
zastoupeny prvky lokální.  

 
Významné krajinné prvky 

Důležitou funkci, biologickou i estetickou, plní v typické zemědělské 
krajině s vysokým stupněm zornění zejména významné krajinné prvky. 
Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří 
její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými 
prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, 
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a 
parků. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně 
závazným právním předpisem. 

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází.  
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Natura 2000 
Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody 

příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3, písmeno w) zákona č.114/1992 
Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělil 
dopisem ze dne 28.2.2007 v souladu s ustanovením § 45i zákona č.114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Soubor 
dopravních staveb – MÚK Hostivice“ samostatně i ve spojení s jinými 
projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (viz kopie sdělení 
KÚ v příloze tohoto oznámení). 

Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ 
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Hostivic nedotýkají. V okolí pozemků pro 
dopravní stavby a MÚK Hostivice  se tyto prvky nevyskytují. 

 

Ochranná pásma 
Severní část pozemků souboru dopravních staveb a vlastní 

mimoúrovňová křižovatka se nachází v ochranném pásmu rychlostní 
komunikace R6 (pásmo po obou stranách silnice R6 o šířce 100 m od 
komunikace).  

Dotčené pozemky se nenacházejí v ochranném pásma železnice.  

Pozemky jsou situovány v ochranném pásmu letiště Praha Ruzyně 
(vzletové a přistávací roviny), proto bude celý návrh předložen k posouzení i 
příslušným leteckým úřadům a dle jejich připomínek upraven. 

Staveniště se nachází na volné ploše v zóně pro výrobu, průmysl a 
sklady. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci I/6 Karlovarskou, 
zejména s ohledem na skutečnost, že v době zahájení výstavby nebude ještě 
dokončena výstavba rychlostní komunikace R6, na niž bude v roce 2010 
převedena převážná část dopravní zátěže ze silnice první třídy I/6. 

Veškeré zařízení staveniště, stejně tak skládkové plochy pro stavební 
materiál, bude budováno na pozemku investora a po dohodě s vlastníky na 
bezprostředně sousedících pozemcích. 

 
B.II.2. VODA 

 
Silniční stavby vykazují nároky na odběr vody pouze v relativně 

krátkém časovém období výstavby. 
 

Období výstavby 
Ze zkušeností z realizace silničních staveb obdobného rozsahu je 

zřejmé, že předpokládaný odběr vody bude z hledisek vlivu na životní 
prostředí časově omezený (doba výstavby přibližně 24 měsíců) a svým 
objemem zcela nevýznamný. Pitná voda bude využívána pouze pro 
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hygienické a sociální pracovníků dodavatelských firem. Denní odběr vody pro 
předpokládaný počet pracovníků nepřekročí 2 000 l/sm, tj. 60 m3/měs.  

Odběr pitné vody je možné zajistit z vodovodu pro veřejnou potřebu 
v Hostivici a na staveniště přistavit cisternu. 

Odběr vody pro přípravu betonových směsí není aktuální, protože 
beton bude přivážen na staveniště z centrální výrobny situované mimo 
prostor stavby. Odběr vody pro mytí a oplach stavebních mechanizmů se 
v místě stavby nepředpokládá. Čištění stavebních mechanizmů bude 
prováděno pouze při výjezdu mimo staveniště na veřejné komunikace. 

 

Období provozu 
Po uvedení dokončené stavby do provozu není žádný odběr pitné, ani 

provozní vody nutný nebo opodstatněný a ani se nepředpokládá. Jediná 
spotřeba vody bude v případě čištění a kropení komunikací. 
 

B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE
 
Spotřeba surovin a materiálů 
 Nároky na surovinové zdroje jsou spojeny výhradně s etapou výstavby 
komunikací. Jejich přesná kvantifikace bude předmětem dalších etap 
projektové dokumentace. V současné době nejsou dosud potřebné propočty 
provedeny. 

Pro potřebu zjišťovacího řízení je možné stanovit orientační potřebu 
materiálu z plochy vozovky a z obvyklé konstrukční výšky vozovky 0,6 m. 

Potřeba materiálu pro výstavbu vozovky navržených 
komunikací o délce cca 1,5 km je odhadována na cca 9500 m3.  

Použité materiály budou štěrk, makadam, kamenivo a povrchová 
vrstva z asfaltového betonu nebo ze živičné směsi.  

Stanovená potřeba materiálu bude navýšena o materiál nezbytný pro 
doprovodné dopravní stavby, především křižovatky. Budou potřeba další 
materiály z betonu (opěrné zdi, roury) a z oceli (zábradlí, dopravní značení). 

Potřebné množství materiálu pro výstavbu komunikací MÚK bude 
představovat zvýšení spotřeby stavebních materiálů v regionu ve srovnání se 
současným stavem. Tato zvýšená potřeba však bude bez problémů pokryta 
produkcí stávajících kamenolomů a obaloven živičných směsí v oblasti.  

Za stavební materiál považujeme i zeminu na výstavbu násypů silnice. 
V současné době nebyla dosud stanovena ani orientační bilance zemních 
prací pro posuzovaný soubor staveb. Snahou projektanta je však vždy 
dosáhnout víceméně vyrovnané bilance zemních prací, kdy přebytečný 
výkopový materiál z jedné části stavby je použit například na výstavbu 
násypů v jiném úseku silnice. Bilance zemních prací bude stanovena 
v projektové dokumentaci. 
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Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných 
hmot a mazadel. Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na 
staveniště přiváženy v cisternách, oleje v barelech. Nákladní automobily 
budou zřejmě zásobovány pohonnými hmotami mimo staveniště u čerpacích 
stanic. Celkové množství nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit. 

Zařízení staveniště bude zřejmě připojeno na rozvod elektrické energie 
(sociální zařízení, stavební buňky). Obvyklý příkon spotřebičů v takovém 
zařízení je cca 30 kW. Lokalizace zařízení staveniště a napojení na 
elektrickou síť bude řešeno v dalších fázích přípravy záměru. 

 

Spotřeba energií 
Nároky na energetické zdroje během výstavby budou pokryty 

z mobilních zdrojů nebo odběry z místní rozvodné sítě. 
Součástí výstavby komunikační sítě budou i podzemní elektrická 

vedení, na něž budou napojena tělesa veřejného osvětlení s nároky na 
elektrickou energii. Veřejné osvětlení bude provozováno v rámci jižních 
propojujících komunikací v celkové délce cca 420 m. Jejich energetická 
náročnost tedy nebude příliš vysoká a bude bez problému pokryta ze 
stávajících zdrojů. Přesná kalkulace bude provedena v projektové 
dokumentaci. 
 

 

B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 

Komunikace pro automobilovou dopravu 
Posuzovaný záměr se týká souboru dopravních staveb včetně 

mimoúrovňové křižovatky s rychlostní komunikací R6. S výstavbou 
mimoúrovňové křižovatky je počítáno v nově schváleném územním plánu 
Hostivice, který zároveň předpokládá využití pozemků kolem rychlostní silnice 
R6 Praha – Pavlov převážně pro průmyslovou výrobu. Celý návrh je tedy 
koncipován tak, aby byla zaručena kvalitní dopravní obsluha celé oblasti 
Hostivice, zároveň však byla umožněna i obsluha přilehlých území určených 
ve schváleném ÚP pro výstavbu. Umístění křižovatky bylo projednáno 
s ministerstvem dopravy, ministerstvem vnitra i ŘSD ČR (souhlas 
s odchylným řešením oproti ČSN) s pozitivním výsledkem. Soupis všech 
vyjádření potřebných k vydání územního rozhodnutí je uveden v příloze 11. 
Doklady. 

Předmětem řešení je tedy soubor staveb komunikací umožňující 
vzájemné propojení a mimoúrovňové křížení obou stran silnice R6, dovolující 
budoucí propojení MÚK s Hostivicemi, resp. se současnou silnicí I/6 a 
zároveň obsluhu pozemků podél R6. 

Umístění křižovatky a její uspořádání je dáno především trasou silnice 
R6 a nově budovaného mostu přes silnici R6, na který bude navazovat síť 
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komunikací a okružních křižovatek sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého 
území a distribuci dopravy mezi navazující komunikace.  

Výstavba MÚK bude mít pozitivní dopad na obsluhu Hostivice a 
přilehlého okolí, neboť po dostavbě rychlostní silnice R6 a Břevnovské radiály 
dojde k odpojení stávající komunikace I/6 od nadřazené komunikační sítě a 
obslužnost celé oblasti Hostivic by se výrazně zhoršila.  

Stavba MÚK Hostivice bude tedy sloužit dvěma hlavním účelům. 
Zejména to bude zpřístupnění oblasti Hostivic jako celku, odvedení nákladní 
dopravy z centra obytné části Hostivice a její převedení na nadřazenou 
komunikační síť (R6, Pražský okruh). Druhotným účelem stavby bude i 
zpřístupnění pozemků přiléhajících k R6, které jsou v ÚP určeny pro 
zastavění lehkým průmyslem, avšak v současné době pro ně neexistuje 
odpovídající dopravní napojení. V případě využití daných ploch bez současné 
výstavby MÚK, by nevyhnutelně došlo k výraznému přitížení dopravy 
v obytné části Hostivice (zejména současná I/6). Ta by se stala jediným 
možným přístupem do dané oblasti s napojením na nadřazenou síť v místě 
sousedních MÚK – Jeneč, Pražský okruh. Realizace MÚK je tak přirozeně 
jednou z hlavních priorit nového územního plánu Hostivic. 

Bude se tedy jednat o novostavbu sítě komunikací přímo navazující na 
výstavbu přeložky silnice I/6 mimo obytnou oblast Hostivic, která bude mít 
charakter trvalé stavby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba rychlostní silnice R6 v současné 
chvíli probíhá pouze v podobě přípravy zemního tělesa, bude stavba 
připojovacích a odbočovacích pruhů a vjezdových a výjezdových ramp MÚK 
probíhat současně se stavbou rychlostí silnice R6. Stavba těchto částí musí 
probíhat zároveň se stavbou silnice R6 a není možno je oddělit. Na tuto 
výstavbu bude ve druhé fázi navazovat výstavba zbylých součástí dané MÚK. 

Důležitým prvkem pro ucelení celé stavby je i propojení projektované 
části MÚK se současnou silnicí I/6. Toto propojení bude řešeno samostatným 
souběžným územním řízením. Komunikace bude vedena z okružní křižovatky 
2 směrem k jihu a dále bude podcházet dráhu ČD a poté se napojí do 
v současné době budované komunikace, která obsluhuje logisticko-
průmyslový areál Tulipán nacházející se u současné I/6. Vzhledem 
k značnému výškovému rozdílu mezi OK 2 a niveletou komunikace 
podcházející železniční trať, bude se podélný sklon této komunikace 
pohybovat okolo 8%. Ve střední části komunikace bude navrženo odbočení 
(směrem k východu), které bude zajišťovat dopravní obsluhu rozvojového 
území východně od této spojovací komunikace. Ve spodní části, kde bude 
komunikace podcházet železniční dráhu bude vybudován mostní objekt 
železniční trati, který bude postaven s výhledem na plánovanou modernizaci 
tratě tak, aby mohl sloužit jak současné tratě, tak i v budoucnu po přeložení 
tratě s vyššími návrhovými prvky. 

Podrobný popis jednotlivých komunikací a jejich technického řešení a 
parametrů je uveden v kapitole B.I.6. 
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Hromadná a pěší doprava 
V rámci výstavby souboru dopravních staveb, který je předmětem, 

tohoto oznámení budou zřízeny i autobusové zastávky umožňující příjezd 
pracovníků a návštěvníků jednotlivých budoucích objektů průmyslové zóny 
hromadnou dopravou. 

Autobusová zastávka č.1 (stavební objekt SO10) je navržena  vlevo 
ve směru staničení u trasy 103.1. Autobusová zastávka č.2 (stavební objekt 
SO11) je navržena  vpravo ve směru staničení u trasy 103.1. Autobusové 
zastávky budou provedeny v šířce 3,00 m a délkou stání 12 m. Délka 
náběhového klínu je 15 m a výjezdového 12 m. Směrové a výškové řešení 
vč. příčného sklonu bude provedeno souhlasně s provedením trasy 103.1. 
Zemní těleso bude řešeno se současně budovaným chodníkem pro pěší 
s nástupní hranou (SO 12).  

 Společně se zastávkami autobusů budou vybudovány i chodníky pro 
pěší, které mají zajistit jednak přístup pěších k autobusové zastávce, zároveň 
pak i samotné nastupování do autobusu (budou provedeny s nástupní 
hranou).  
 
Bilance dopravy v klidu   

V rámci posuzované výstavby silniční infrastruktury není řešena 
doprava v klidu. Parkovací stání budou řešena v rámci následné zástavby 
průmyslové zóny. 
 

Předpokládané počty vozidel na uvedené síti komunikací 
Četnost dopravního zatížení, stanovená v tomto oznámení, byla 

převzata z materiálu „Dopravně inženýrské podklady pro zpracování studie 
vlivu stavby na životní prostředí“, zpracované v 02/2007 firmou ETC, s.r.o. 
Praha.  

Pro zpracování dopravního zatížení komunikací v současném stavu a 
ve výhledu byly použity následující podklady: 

1. Údaje o intenzitách dopravy - výsledky sčítání z roku 2005   (ŘSD) 
2. Databáze výsledků dopravních průzkumů variací dopravy 

v distribučních centrech a skladových areálech,  (ETC,s.r.o.) 
3. Územní plán SÚ Hostivice 
4. Koncept územního plánu Pražského regionu – VÚC – dopravní část 
5. Podklady ÚRM hl. m. Prahy (předpokládaný vývoj dopravy v dané 

lokalitě s ohledem na stav budování dopravní sítě) 
6. Vývoj dopravních výkonů a výhledové koeficienty pro období 1995 – 

2030, dálnice, silnice I.,II. a III.tř.  (ŘSD) 
7. Situace MÚK a navazujících komunikací 
8. Informace o rozvoji sítě pozemních komunikací (www. rsd.cz) 
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S ohledem na harmonogram výstavby se zohledněním zprovoznění 
komunikační sítě byly dopravně-inženýrské podklady zpracovány v několika 
horizontech. Konkrétně se jedná o tyto postupné horizonty: 

a) stávající stav – rok 2007 

b) cílový stav - rok 2010 – provoz objektů – R6 v úseku Praha – Pavlov, 
využití území v okolí MÚK dle územního plánu (cca 40 000 m2) a jeho 
napojení na nově vybudovanou MÚK Hostivice, bez propojení MÚK na silnici 
I/6. 

c) výhledový stav - rok 2020 – provoz objektů – R6 dokončena až k státní 
hranici a naplněnost využití území na 100% dle ÚP Hostivice (plochy určené 
pro průmysl podél R6 –max. cca 90 000 m2 nad rámec ii)) 

 

ad a) rok 2007 
Údaje o stávajících intenzitách průměrného pracovního dne ve 

sledovaných úsecích v roce 2007 byly stanoveny na základě výsledků 
dopravního sčítání ŘSD na síti stávajících komunikací, s přihlédnutím 
k výsledků sčítání dopravy generované ze stávajících logistických areálů 
podél I/6 (ETC, spol.s.r.o.) a k předpokládanému růstu intenzit na 
komunikacích I. tříd (dle ŘSD). Z průzkumů prováděných v blízkých obcích 
(ETC, spol.s.r.o.) v minulých letech a z podkladů UDI Praha bylo stanoveno, 
že špičková hodina nastává ráno a to mezi 7:00 – 8:00 hodinou. Odpolední  
špičková hodina nastává mezi 16:00 – 17:00.  

 
ad b) rok 2010 
Výhledové intenzity na rok 2010 vychází z prognózy dopravy v Praze 

v roce 2010, poskytnuté Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Zároveň je do 
celkových intenzit zahrnuta i předpokládaná doprava vyprodukovaná 
výstavbou v blízkém okolí dle v současné době známých podkladů a 
povolení, a to zejména z plánovaných skladových objektů v blízkosti I/6 (před 
vjezdem do Hostivice směr od Prahy) a objekty severně od železniční trati 
Praha Kladno (ke kterým se tato dokumentace nevztahuje). 

V modelu pro rok 2010 se počítá se výstavbou a zprovozněním 
průmyslového areálu s cca 40 000 m2 (dle ÚP) pronajímatelných ploch a 
s jejich připojením na nově vybudovanou MÚK Hostivice a rychlostní silnici 
R6. Dopravní napojení bude realizováno ze sítě místních komunikací pomocí 
okružních či stykových křižovatek. 

V této době stále nebude realizováno propojení mezi nově budovanou 
MÚK a komunikací I/6 a tedy doprava generovaná vybudovaným areálem se 
nijak neprojeví v obytné části Hostivice. 
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ad c) rok 2020 
Rok 2020 byl zvolen jako rámec návrhového období. Oproti roku 2010 

dojde k úplnému dokončení rychlostní komunikace R6 – Praha – Karlovy 
Vary – Cheb – Německo. Tím se vytvoří kvalitní dopravní trasa, která bude 
nasávat okolní dopravu. Po určitou dobu se dá předpokládat navyšování 
intenzit rychleji než by tomu bylo dle růstových koeficientů. Vycházelo se 
z informací od ŘSD, ÚDI, ÚRM hl. m. Prahy, z koeficientů růstu a z informací 
Středočeského kraje. 

V modelu se počítá s realizací propojení MÚK Hostivice s obcí 
Hostivice a tím i jejím plnohodnotným napojením na dálniční síť. Zároveň je 
do celkových intenzit započítána i předpokládaná doprava, která bude 
vyvolána další výstavbou podél R6 na plochách určených územním plánem 
Hostivice (západně od MÚK) pro výstavbu průmyslových areálů (tyto však 
nejsou předmětem těchto podkladů). 

S ohledem na rozsah záměru byl proveden odborný odhad zátěží 
vyvolané dopravy. Odhad vyvolané dopravy byl založen na kapacitách ploch 
dle ÚP Hostivice (40% zastavěné plochy) . Při odvození objemu vyvolané 
dopravy bylo vycházeno i z dopravních průzkumů prováděných ETC u 
obdobných lokalit.  

V rámci posouzení byly dopravně-inženýrské podklady rozděleny na 
celkový počet vozidel/ pomalá vozidla/ a z nich byla vydělena zvláštní skupina 
těžkých nákladních vozidel. Pro orientaci v čase byly informace zjišťovány za 
interval 24hod, za noční provoz v rozmezí 22:00 – 6:00 a ve špičkovou 
hodinu na různých sledovaných profilech.  

Zvláštní část tvoří doprava spojená s výstavbou MÚK, která byla 
odvozena z očekávané bilance výkopů a náspů – realizace MÚK se 
předpokládá v roce 2008 (otevření v roce 2009). 

 

Zpracování modelů dopravních zátěží a odvození směrování dopravy 

Zjištěné hodnoty intenzit na stávající komunikační síti v roce 2007 jsou 
uvedeny v přehledných tabulkách na konci této kapitoly. Všechny uvedené 
intenzity jsou uvažovány jako obousměrné pro období 24h průměrného 
pracovního dne a pro intenzity ve špičkových a nočních hodinách. Umístění 
sledovaných profilů je na následujícím obrázku. 
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Počet a skladba vozidel, která bude vyvolána navazující výstavbou 

v okolí MÚK (plánovaná ÚP, není však součástí této studie) byla provedena 
na základě podkladů průzkumů variací dopravy v podobných lokalitách. 
Hodnoty jsou uvedeny v samostatné tabulce. 

Vzhledem k očekávané výstavbě v oblasti do roku 2010 (dle ÚP cca 
40 000 m2 pronajímatelných ploch), lze předpokládat v celkovém objemu 
přitížení za den zhruba 100 nákladních vozidel a zhruba 2 500 osobních 
vozidel směřujících do areálů, které vzniknou v přímém sousedství 
MÚK. 

Dále bude křižovatku využívat především doprava směřující do 
Hostivic a přilehlého okolí. Dle podkladů zpracovaných ÚRM se jedná o 
zhruba 7 400 voz/den. 
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Hlavní těžiště zásobování a příjezdu nákladních vozidel se odehrává 

hlavně ve vazbě na rychlostní komunikaci R6. Směrování nákladní 
automobilové dopravy v roce 2010 je uvedeno na obrázku č. 4 v příloze. Po 
úplném zprovoznění MÚK a jejím propojením se silnicí I/6 dojde 
k přesměrování menší části dopravy především vztahující se k blízkému okolí 
a následné rozdělení nákladní dopravy pro rok 2020 je uvedeno na 
následujícím obrázku. 
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Směrování osobní dopravy (zaměstnanci a návštěvy) se bude od 

zásobovacích vozidel lišit a bude více sledovat místní rozložení obytných 
celků. Z tohoto důvodu byla provedena další distribuce cest pro rok 2010 a  
pro rok 2020. 

Směrování nákladní i osobní areálové dopravy se mezi lety 2010 a 
2020 nemění. 
 

V tabulkách na následujících stranách značí: 
 
VV – všechna vozidla 
OV - osobní vozidla 
TNV – těžká nákladní vozidla 
LNV – lehká nákladní vozidla 
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Tabulky dopravních zátěží pro jednotlivé časové horizonty 
a) rok 2007 – stávající stav 
 
 Komunikace Intenzity automobil. dopravy/24 hodin 

18 I/6 - VÝCHOD 17632 16039 797 797 
19 I/6 - STŘED 17632 16039 797 797 
20 I/6 - ZÁPAD 17632 16039 797 797 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Intenzity automobil. dopravy noční       22,00 
– 06,00 

18 I/6 - VÝCHOD 1579 1524 56 56 
19 I/6 - STŘED 1579 1524 56 56 
20 I/6 - ZÁPAD 1579 1524 56 56 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Návrhová špičková hodina 16,00 – 17,00 
18 I/6 - VÝCHOD 1163 1123 40 40 
19 I/6 - STŘED 1163 1123 40 40 
20 I/6 - ZÁPAD 1163 1123 40 40 
  VV OV TNV LNV 
 

b) rok 2010 - výhled - stav s R6 bez areálové dopravy 
 
 Komunikace Intenzity automobil. dopravy/24 hodin 

1 R6 (VÝCHOD) 30876 27730 1621 1525 
2 R6 (ZÁPAD) 30294 27250 1534 1510 
3 SJEZD SEVER 485 400 72 13 
4 SJEZD JIH 485 400 72 13 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 485 400 72 13 
6 profil 6 485 400 72 13 
7 profil 7 485 400 72 13 
8 profil 8 0 0 0 0 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 970 800 145 26 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 3400 2800 510 90 
18 I/6 - VÝCHOD 10620 9350 803 467 
19 I/6 - STŘED 8580 7670 497 413 
20 I/6 - ZÁPAD 8580 7670 497 413 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Intenzity automobil. dopravy noční       22,00 
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– 06,00 
1 R6 (VÝCHOD) 2748 2634 113 107 
2 R6 (ZÁPAD) 2696 2589 107 106 
3 SJEZD SEVER 43 38 5 1 
4 SJEZD JIH 43 38 5 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 43 38 5 1 
6 profil 6 43 38 5 1 
7 profil 7 43 38 5 1 
8 profil 8 0 0 0 0 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 86 76 10 2 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 302 266 36 6 
18 I/6 - VÝCHOD 944 888 56 33 
19 I/6 - STŘED 763 729 35 29 
20 I/6 - ZÁPAD 763 729 35 29 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Návrhová špičková hodina 16,00 – 17,00 
1 R6 (VÝCHOD) 2022 1941 81 76 
2 R6 (ZÁPAD) 1984 1908 77 76 
3 SJEZD SEVER 32 28 4 1 
4 SJEZD JIH 32 28 4 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 32 28 4 1 
6 profil 6 32 28 4 1 
7 profil 7 32 28 4 1 
8 profil 8 0 0 0 0 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 63 56 7 1 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 222 196 26 5 
18 I/6 - VÝCHOD 695 655 40 23 
19 I/6 - STŘED 562 537 25 21 
20 I/6 - ZÁPAD 562 537 25 21 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
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c) rok 2010 - výhled - stav s R6 včetně areálové dopravy 
 

 Komunikace Celkem intenzity automobil. dopravy        /24 
hodin včetně areálové dopravy 

1 R6 (VÝCHOD) 32998 29682 1765 1551 
2 R6 (ZÁPAD) 30824 27738 1570 1516 
3 SJEZD SEVER 1811 1620 162 29 
4 SJEZD JIH 1811 1620 162 29 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 1811 1620 162 29 
6 profil 6 1811 1620 162 29 
7 profil 7 1811 1620 162 29 
8 profil 8 572 400 146 26 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 580 540 34 6 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 1500 1500 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 970 800 145 26 
12 VJEZD areál B 572 400 146 26 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 3400 2800 510 90 
18 I/6 - VÝCHOD 10620 9350 803 467 
19 I/6 - STŘED 8580 7670 497 413 
20 I/6 - ZÁPAD 8580 7670 497 413 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy / 24 hodin 
1 R6 (VÝCHOD) 2122 1952 144 25 
2 R6 (ZÁPAD) 530 488 36 6 
3 SJEZD SEVER 1326 1220 90 16 
4 SJEZD JIH 1326 1220 90 16 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 1326 1220 90 16 
6 profil 6 1326 1220 90 16 
7 profil 7 1326 1220 90 16 
8 profil 8 572 400 146 26 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 580 540 34 6 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 1500 1500 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 0 0 0 0 
12 VJEZD areál B 572 400 146 26 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 0 0 0 0 
18 I/6 - VÝCHOD 0 0 0 0 
19 I/6 - STŘED 0 0 0 0 
20 I/6 - ZÁPAD 0 0 0 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 

 Komunikace Celkem Intenzity automobil. dopravy noční 
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včetně areálové dopravy  22,00 – 06,00 
1 R6 (VÝCHOD) 3052 2820 124 109 
2 R6 (ZÁPAD) 2851 2635 110 106 
3 SJEZD SEVER 167 154 11 2 
4 SJEZD JIH 167 154 11 2 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 167 154 11 2 
6 profil 6 167 154 11 2 
7 profil 7 167 154 11 2 
8 profil 8 50 38 10 2 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 54 51 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 143 143 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 88 76 10 2 
12 VJEZD areál B 50 38 10 2 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 308 266 36 6 
18 I/6 - VÝCHOD 977 888 56 33 
19 I/6 - STŘED 792 729 35 29 
20 I/6 - ZÁPAD 792 729 35 29 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy noční         
22,00 – 06,00 

1 R6 (VÝCHOD) 197 185 10 2 
2 R6 (ZÁPAD) 49 46 3 0 
3 SJEZD SEVER 123 116 6 1 
4 SJEZD JIH 123 116 6 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 123 116 6 1 
6 profil 6 123 116 6 1 
7 profil 7 123 116 6 1 
8 profil 8 50 38 10 2 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 54 51 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 143 143 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 0 0 0 0 
12 VJEZD areál B 50 38 10 2 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 0 0 0 0 
18 I/6 - VÝCHOD 0 0 0 0 
19 I/6 - STŘED 0 0 0 0 
20 I/6 - ZÁPAD 0 0 0 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Celkem včetně areálové dopravy návrhová 
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špičková hodina 16,00 – 17,00 
1 R6 (VÝCHOD) 2244 2078 88 78 
2 R6 (ZÁPAD) 2096 1942 78 76 
3 SJEZD SEVER 123 113 8 1 
4 SJEZD JIH 123 113 8 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 123 113 8 1 
6 profil 6 123 113 8 1 
7 profil 7 123 113 8 1 
8 profil 8 37 28 7 1 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 40 38 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 105 105 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 65 56 7 1 
12 VJEZD areál B 37 28 7 1 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 226 196 26 5 
18 I/6 - VÝCHOD 718 655 40 23 
19 I/6 - STŘED 582 537 25 21 
20 I/6 - ZÁPAD 582 537 25 21 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy návrhová 
špičková hodina 16,00 – 17,00 

1 R6 (VÝCHOD) 145 137 7 1 
2 R6 (ZÁPAD) 36 34 2 0 
3 SJEZD SEVER 91 85 5 1 
4 SJEZD JIH 91 85 5 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 91 85 5 1 
6 profil 6 91 85 5 1 
7 profil 7 91 85 5 1 
8 profil 8 37 28 7 1 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 40 38 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 105 105 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 0 0 0 0 
12 VJEZD areál B 37 28 7 1 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 0 0 0 0 
18 I/6 - VÝCHOD 0 0 0 0 
19 I/6 - STŘED 0 0 0 0 
20 I/6 - ZÁPAD 0 0 0 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 0 0 0 0 
  VV OV TNV LNV 
 

d) rok 2020 – výhled - stav s R6 bez areálové dopravy 
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 Komunikace Intenzity automobil. dopravy/24 hodin 
1 R6 (VÝCHOD) 44150 37993 4410 1747 
2 R6 (ZÁPAD) 41200 35364 4125 1711 
3 SJEZD SEVER 8502 7473 780 248 
4 SJEZD JIH 7924 6857 799 267 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 9025 7831 912 282 
6 profil 6 8336 7209 852 276 
7 profil 7 8336 7209 852 276 
8 profil 8 3464 2521 802 141 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 9224 7470 1462 292 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 3464 2521 802 141 
14 NAPOJENÍ C+D 3351 2404 806 141 
15 Cihlářská 119 118 0 1 
16 Jiráskova 133 128 4 1 
17 SPOJKA s II/606 JIH 7422 6695 592 135 
18 I/6 - VÝCHOD 5354 5051 157 146 
19 I/6 - STŘED 8774 8295 248 231 
20 I/6 - ZÁPAD 8774 8295 248 231 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 6239 5781 278 180 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Intenzity automobil. dopravy noční       22,00 
– 06,00 

1 R6 (VÝCHOD) 3918 3609 309 122 
2 R6 (ZÁPAD) 3648 3360 289 120 
3 SJEZD SEVER 765 710 55 17 
4 SJEZD JIH 707 651 56 19 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 808 744 64 20 
6 profil 6 744 685 60 19 
7 profil 7 744 685 60 19 
8 profil 8 296 240 56 10 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 812 710 102 20 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 296 240 56 10 
14 NAPOJENÍ C+D 285 228 56 10 
15 Cihlářská 11 11 0 0 
16 Jiráskova 12 12 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 677 636 41 9 
18 I/6 - VÝCHOD 491 480 11 10 
19 I/6 - STŘED 805 788 17 16 
20 I/6 - ZÁPAD 805 788 17 16 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 569 549 19 13 
  VV OV TNV LNV 

 Komunikace Návrhová špičková hodina 16,00 – 17,00 
1 R6 (VÝCHOD) 2880 2660 221 87 
2 R6 (ZÁPAD) 2682 2475 206 86 
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3 SJEZD SEVER 562 523 39 12 
4 SJEZD JIH 520 480 40 13 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 594 548 46 14 
6 profil 6 547 505 43 14 
7 profil 7 547 505 43 14 
8 profil 8 217 176 40 7 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 0 0 0 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 0 0 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 596 523 73 15 
12 VJEZD areál B 0 0 0 0 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 217 176 40 7 
14 NAPOJENÍ C+D 209 168 40 7 
15 Cihlářská 8 8 0 0 
16 Jiráskova 9 9 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 498 469 30 7 
18 I/6 - VÝCHOD 361 354 8 7 
19 I/6 - STŘED 593 581 12 12 
20 I/6 - ZÁPAD 593 581 12 12 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 419 405 14 9 
  VV OV TNV LNV 
 

e) rok 2020 – výhled - obousměrně včetně areálové dopravy 
 

 Komunikace Celkem intenzity automobil. dopravy        /24 
hodin včetně areálové dopravy 

1 R6 (VÝCHOD) 45968 39652 4545 1771 
2 R6 (ZÁPAD) 41604 35730 4157 1717 
3 SJEZD SEVER 9613 8486 864 263 
4 SJEZD JIH 9035 7870 883 282 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 10439 9136 1005 298 
6 profil 6 9741 8503 945 292 
7 profil 7 9576 8338 945 292 
8 profil 8 4084 2970 947 166 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 580 540 34 6 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 1500 1500 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 9276 7519 1465 292 
12 VJEZD areál B 572 400 146 26 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 3538 2594 803 141 
14 NAPOJENÍ C+D 3377 2428 807 142 
15 Cihlářská 144 142 1 1 
16 Jiráskova 182 177 4 1 
17 SPOJKA s II/606 JIH 7474 6744 595 136 
18 I/6 - VÝCHOD 5356 5051 158 147 
19 I/6 - STŘED 8849 8368 249 232 
20 I/6 - ZÁPAD 8775 8295 249 232 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 6543 6074 287 182 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy/24 hodin 
1 R6 (VÝCHOD) 1818 1659 135 24 
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2 R6 (ZÁPAD) 404 366 32 6 
3 SJEZD SEVER 1111 1013 84 15 
4 SJEZD JIH 1111 1013 84 15 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 1415 1305 93 16 
6 profil 6 1405 1295 93 16 
7 profil 7 1240 1130 93 16 
8 profil 8 620 449 146 26 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 580 540 34 6 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 1500 1500 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 52 49 3 0 
12 VJEZD areál B 572 400 146 26 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 74 73 1 0 
14 NAPOJENÍ C+D 25 24 1 0 
15 Cihlářská 25 24 1 0 
16 Jiráskova 49 49 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 52 49 3 0 
18 I/6 - VÝCHOD 2 0 1 0 
19 I/6 - STŘED 75 73 1 0 
20 I/6 - ZÁPAD 1 0 1 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 303 293 9 2 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Intenzity automobil. dopravy noční celkem 
včetně areálové dopravy  22,00 – 06,00 

1 R6 (VÝCHOD) 4209 3767 318 124 
2 R6 (ZÁPAD) 3806 3394 291 120 
3 SJEZD SEVER 885 806 60 18 
4 SJEZD JIH 829 748 62 20 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 959 868 70 21 
6 profil 6 894 808 66 20 
7 profil 7 879 792 66 20 
8 profil 8 360 282 66 12 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 54 51 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 143 143 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 837 714 103 20 
12 VJEZD areál B 50 38 10 2 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 313 246 56 10 
14 NAPOJENÍ C+D 297 231 56 10 
15 Cihlářská 14 14 0 0 
16 Jiráskova 17 17 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 692 641 42 9 
18 I/6 - VÝCHOD 501 480 11 10 
19 I/6 - STŘED 829 795 17 16 
20 I/6 - ZÁPAD 822 788 17 16 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 610 577 20 13 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy  22,00 – 06,00 
1 R6 (VÝCHOD) 169 158 9 2 
2 R6 (ZÁPAD) 37 35 2 0 
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3 SJEZD SEVER 103 96 6 1 
4 SJEZD JIH 103 96 6 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 132 124 6 1 
6 profil 6 131 123 7 1 
7 profil 7 115 107 7 1 
8 profil 8 55 43 10 2 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 54 51 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 143 143 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 5 5 0 0 
12 VJEZD areál B 50 38 10 2 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 7 7 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 2 2 0 0 
15 Cihlářská 2 2 0 0 
16 Jiráskova 5 5 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 5 5 0 0 
18 I/6 - VÝCHOD 0 0 0 0 
19 I/6 - STŘED 7 7 0 0 
20 I/6 - ZÁPAD 0 0 0 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 29 28 1 0 
  VV OV TNV LNV 
 

 Komunikace Celkem návrhová špičková hodina včetně 
areálové dopravy 16,00 – 17,00 

1 R6 (VÝCHOD) 3091 2776 227 89 
2 R6 (ZÁPAD) 2795 2501 208 86 
3 SJEZD SEVER 650 594 43 13 
4 SJEZD JIH 609 551 44 14 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 705 640 50 15 
6 profil 6 657 595 47 15 
7 profil 7 646 584 47 15 
8 profil 8 264 208 47 8 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 40 38 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 105 105 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 614 526 73 15 
12 VJEZD areál B 37 28 7 1 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 229 182 40 7 
14 NAPOJENÍ C+D 217 170 40 7 
15 Cihlářská 10 10 0 0 
16 Jiráskova 13 12 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 509 472 30 7 
18 I/6 - VÝCHOD 369 354 8 7 
19 I/6 - STŘED 610 586 12 12 
20 I/6 - ZÁPAD 605 581 12 12 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 449 425 14 9 
  VV OV TNV LNV 

 

 Komunikace Příspěvek areálové dopravy - návrhová 
špičková hodina 16,00 – 17,00 

1 R6 (VÝCHOD) 124 116 7 1 
2 R6 (ZÁPAD) 28 26 2 0 
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3 SJEZD SEVER 76 71 4 1 
4 SJEZD JIH 76 71 4 1 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 97 91 5 1 
6 profil 6 96 91 5 1 
7 profil 7 85 79 5 1 
8 profil 8 40 31 7 1 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 40 38 2 0 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 105 105 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 4 3 0 0 
12 VJEZD areál B 37 28 7 1 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 5 5 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 2 2 0 0 
15 Cihlářská 2 2 0 0 
16 Jiráskova 3 3 0 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 4 3 0 0 
18 I/6 - VÝCHOD 0 0 0 0 
19 I/6 - STŘED 5 5 0 0 
20 I/6 - ZÁPAD 0 0 0 0 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 21 20 0 0 
  VV OV TNV LNV 

 
Legenda k tabulkám: 

- VV znamená celkový počet všech vozidel za daný časový úsek 

- OV je počet osobních vozidel 

- LNV je počet lehkých nákladních vozidel  

- TNV je počet těžkých nákladních vozidel  
 
Vyhodnocení vlivu této dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, 

tedy především hluku a emitovaných škodlivin, bylo vyhodnoceno akustickou 
a rozptylovou studií, které jsou uvedeny v příloze oznámení. Jejich výsledky 
jsou shrnuty v kapitole D. Výstupy jsou uvedeny v následující kapitole B.III. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí nových navrhovaných komunikacích budovaných 
v rámci posuzovaného záměru bude tímto novým provozem ovlivněno, a to 
emisemi z nízkoemisních z automobilového provozu osobní a nákladní 
dopravy po jednotlivých komunikacích. 

Z hlediska posouzení vlivů na ovzduší je kromě množství emisí 
rozhodující i umístění areálu.  

Nejbližší obytné domy jsou situovány jižně a zejména jihozápadně od 
dotčené plochy pro výstavbu mimoúrovňové křižovatky a jsou vzdáleny 
několik set metrů od dotčených komunikací a jsou od nich odděleny tělesem 
železniční trati vedené na náspu. 

Jediným obytným domem v blízkosti dotčeného pozemku pro výstavbu 
posuzovaných dopravních staveb je dům hrobníka v severní části areálu 
hřbitova ve Hřbitovní ulici. 

Vliv emisí všech zdrojů při provozu byl posouzen v rozptylové studii 
(viz příloha oznámení a diskuse výsledků v kapitole D.I.2).  

V době výstavby bude okolí staveniště ve zvýšené míře zatíženo 
emisemi z nákladní dopravy a zemních prací a rovněž sekundární prašností. 
Převládající západní větry jsou z tohoto hlediska výhodné, škodliviny budou 
směřovány do prostoru bez obytné zástavby. 

 

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Během výstavby souboru dopravních staveb ani při provozu 

komunikací se nepředpokládá vznik bodových zdrojů znečišťování ovzduší. 
 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
 Vlastní soubor dopravních staveb ani mimoúrovňová křižovatka se 
silnicí R6  nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší. V rámci 
posuzované výstavby komunikací nebudou zřizována parkoviště, s těmi je 
uvažováno až v následující etapě výstavby jednotlivých areálů v průmyslové 
zóně. 

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

Plošnými zdroji mohou být i další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace 
(např. deponie výkopového materiálu, stavební dvory). Na těchto plochách 
může docházet ke zvíření prachových částic, tj. k produkci tzv. sekundární 
prašnosti. Tato zařízení je proto nutné umístit v dostatečné vzdálenosti od 
obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv (prašnost) na 
obyvatelstvo. V daném případě nebudou tyto zdroje významné, protože se 
nepředpokládají zemní práce na rozsáhlých plochách. 
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Při pokládce živičného povrchu lze rovněž očekávat uvolňování 
aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou 
emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné 
částice a v menším množství uhlovodíky. Množství takto emitovaných 
znečišťujících látek nelze v současné době jednoznačně určit, bude záviset 
především na technickém stavu nasazených strojů, organizaci stavby 
a technologické kázni na staveništi. Celková rozloha dočasného plošného 
zdroje bude přibližně shodná s rozlohou staveniště. Tento plošný zdroj bude 
působit pouze v období výstavby. Vzhledem k jejich územně i časově 
omezenému rozsahu nebude jejich vliv na imisní zatížení obyvatelstva 
závažný. 

Emise z automobilové dopravy jsou diskutovány v následující kapitole 
– liniové zdroje. 
 

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

Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů 
po hlavních komunikacích, procházejících daným územím Silně 
frekventovaná je v dané oblasti zejména silnice první třídy I/6 Praha – Karlovy 
Vary. Tato silnice navíc prochází přibližně východo-západním směrem přes 
střed města Hostivice jako ulice Československé armády. 

Výstavba a uvedení do provozu nové rychlostní silnice R6 bude pro 
Hostivice velmi významná změna v dopravní zátěži, protože tato silnice bude 
představovat obchvat města, na který bude převedena převážná část 
tranzitní dopravy. Přestože ve výhledu pro roky 2010 a 2020 dochází 
k určitému nárůstu dopravy v daném území, a to jak v důsledku celkového 
zvýšení dopravních intenzit na komunikacích v souladu s růstovými 
koeficienty ŘŠD, tak i s ohledem na zástavbu průmyslové a komerční zóny 
v severní části Hostivic, dojde na komunikacích procházejících obytnou 
zástavbou města ke snížení dopravní zátěže, a tím i ke snížení množství 
emisí z automobilové dopravy. 

Tato nová silnice R6 převezme převážnou část dopravní zátěže – 
tranzitní dopravy ve směru východ – západ. 

Výstavba posuzovaného souboru dopravních staveb má dva hlavní 
cíle: jednak zajistit dopravní napojení Hostivic na novou silnici R6, a tím 
umožnit přímý výjezd automobilové dopravy směřující na nadřazenou 
dopravní síť, na druhé straně jsou tyto komunikace včetně MÚK zcela 
zásadní pro dopravní obslužnost celého území průmyslové zóny. 

Předpokládané dopravní zátěže a jejich porovnání se stávajícím 
stavem byly uvedeny v kapitole B.II.4. 

Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm. 
j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36 
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002. 
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Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na 
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava 
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR 
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné 
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy 
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 

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

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

 

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

Výpočet emisí z dopravy byl proveden pro oxidy dusíku NOx pro celý 
soubor dopravních staveb. Vypočtené hodnoty byly použity jako vstupní data 
pro výpočet rozptylové studie.  
 

62



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

Emisní faktory pro motorová vozidla pro rychlost 50 km/hod v 
(g/km.vozidlo)  
 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10

  Osobní auta (EURO 4) 

2010 0,2615 0,1175 0,0024 0,0434 0,0005/ 
0,0005 

 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10

   Dodávkové a lehké nákladní automobily (EURO 4) 

2010 0,2087 0,2350 0,0269 0,0947 0,0300/ 
0,0288 

 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10

   Těžké nákladní automobily (EURO 4) 

2010 2,5171 1,4191 0,0990 0,4826 0,0701/ 
0,0659 

Umístění posuzovaných komunikací je výhodné z hlediska napojení na 
silniční a dálniční systém, takže doprava bude vedena zcela mimo území s 
obytnou zástavbou. 

K těmto hodnotám emisí z projíždějících vozidel jsou v případě 
parkovišť ještě připočítávány emise ze startování motorů vozidel při odjezdu 
z areálů. Tento výpočet bude proveden až v následující etapě posuzování 
vlastních areálů budoucí zástavby průmyslové zóny. V případě průjezdných 
komunikací není se studenými starty vozidel počítáno. 

Celkové roční emise na předmětných komunikacích jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
 

Emise z dopravy na předmětných komunikacích [t/rok] 
Komunikace NO2 PM10 benzen 

nová R6 157,02 21,40 8,18 
soubor nových dopravních 
staveb – MÚK Hostivice 6,57 0,98 0,29 
stávající I/6 63,83 9,61 2,94 
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B.III.2. ODPADNÍ VODY 
 
Ze zkušeností z realizace silničních staveb obdobného rozsahu je 

zřejmé, že předpokládaný odběr vody bude z hledisek vlivu na životní 
prostředí časově omezený (doba výstavby přibližně 24 měsíců) a svým 
objemem zcela nevýznamný. Pitná voda bude využívána pouze pro 
hygienické a sociální pracovníků dodavatelských firem. Denní odběr vody pro 
předpokládaný počet pracovníků nepřekročí 2 000 l/sm, tj. 60 m3/měs.  

Odběr pitné vody je možné zajistit z vodovodu pro veřejnou potřebu 
v Hostivici a na staveniště přistavit cisternu. 

Odběr vody pro přípravu betonových směsí není aktuální, protože 
beton bude přivážen na staveniště z centrální výrobny situované mimo 
prostor stavby. Odběr vody pro mytí a oplach stavebních mechanizmů se 
v místě stavby nepředpokládá. Čištění stavebních mechanizmů bude 
prováděno pouze při výjezdu mimo staveniště na veřejné komunikace. 

 
Období výstavby 
V průběhu časově omezeného, relativně krátkého období výstavby 

silnice budou produkovány odpadní vody z hygienického a sociálního 
vybavení zřízeného pro pracovníky dodavatelských firem. Fyzikální a 
chemické složení odpadních vod odpovídá běžným splaškovým vodám 
z domácností. Jejich množství je závislé na proměnlivém počtu nasazených 
pracovníků a na stupni vybavení objektů zařízení staveniště. Posuzovaná 
stavba nebude obsahovat zařízení pro ubytování a stravování zaměstnanců, 
a proto i produkce odpadních vod bude minimální.  

Je předpokládáno využití mobilních chemických WC buněk. 
V etapě zemních prací jsou charakteristickým zdrojem znečišťování 

povrchových vod dešťové vody zakalené rozplavenými zemními částicemi. 
Jedná se o mechanické znečištění, jehož podstatná část se sama odbourá 
sedimentací. Vzhledem k tomu, že v blízkosti staveniště se nenachází žádná 
vodoteč, do níž by mohly tyto vody odtékat, lze očekávat jejich téměř 
stoprocentní vsakování a odpar. 

 
Období provozu 
Problematiku odpadních vod produkovaných silničními stavbami 

vytvářejí srážkové vody odtékající ze zpevněných, potenciálně znečištěných 
povrchů vozovek, krajnic a případných odstavných ploch. Dešťové vody ze 
silnic jsou proměnlivé v objemu, v čase a v chemicko-fyzikálním složení. 
Odtok znečištění je vždy časově spojen s dešťovými srážkami nebo 
s odtáváním sněhového či ledového pokryvu. Z nejvíce sledovaných 
ukazatelů znečištění obsahují dešťové vody z vozovek zejména 
nerozpuštěné látky, drobné mechanické částice prachu a otěru z pneumatik a 
brzdového obložení, naváté a naplavené organické rostlinné zbytky 
z nejbližšího okolí, odhozené odpadky z plastů a v neposlední řadě též 
v menším množství ropné produkty. V zimním období přibývají posypové 
látky chemické i mechanické povahy – chloridy, kamenná drť, písek. Ve 
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stopových koncentracích se ve splachových vodách vyskytují i těžké kovy 
z výfukových plynů. 

Podle ČSN 75 6101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ tvoří 
dešťové vody (včetně vod z tání sněhu a ledu) samostatnou kategorii 
odpadních vod. Dešťové vody po styku s povrchem silnic mohou být 
znečištěné, odtékají-li z povrchu silničních komunikací s vyšší než nízkou 
intenzitou provozu, zvláště po dobu počátečního oplachu (smyvu) těchto 
povrchů. Po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok 
mohou být dešťové vody považovány za neznečištěné. Průměrné roční 
množství (objem) srážkových vod se odvozuje z odvodňované plochy, 
z průměrného ročního úhrnu srážek a z koeficientu odtoku, platného pro 
asfaltové a betonové vozovky v daném sklonu podle vzorce: 

Q = F.H.k 
 

kde     Q je roční objem odtoku srážkových vod (m3) 

F je odvodňovaná plocha v m2

H je průměrný roční úhrn srážek v dotčené lokalitě 

k je koeficient odtoku platný pro asfaltové a betonové vozovky 
(hodnota  K = 0,90 dle ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic) 

Celková délka komunikací, které jsou předmětem tohoto záměru a 
které jsou posuzovány v tomto oznámení, je 1537 m, s výjimkou 
odbočovacích a připojovacích pruhů silnice R6, které budou budovány 
v rámci stavby rychlostní komunikace R6 jako rozšíření původně navrženého 
profilu, a jejichž souhrnná délka je 1338 m. Celkový rozsah stavby je tedy 
2875 m.  Celková plocha všech komunikací včetně okružních křižovatek bude 
stanovena v projektové dokumentaci, kde bude také podrobný popis odvodu 
dešťových vod. 

Způsob odvodu dešťových vod z jednotlivých úseků komunikační sítě 
byl popsán z kapitole B.I.6. Zde je přehled navrhovaných řešení odvodnění 
jednotlivých částí komunikací: 

ODBOČOVACÍ PRUH NA VÝJEZDOVOU RAMPU SMĚR „Z PRAHY“ – 
TRASA 101.1 

Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude provedeno pomocí 
otevřených příkopů, které budou v nejnižším místě opatřeny vpustí a dále 
budou vody svedeny do kanalizace silnice R6, při jejímž návrhu bylo počítáno 
s rezervou pro odvodnění navrhované MÚK.  

PŘIPOJOVACÍ PRUH NA VJEZDOVOU RAMPU SMĚR „Z PRAHY“  - 
TRASA 101.2 

Okružní křižovatka se nachází převážně v násypu a její odvodnění 
bude řešeno příčným sklonem do terénu či přilehlých příkopů a dále do 
kanalizace silnice R6. 
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ODBOČOVACÍ PRUH A VÝJEZDOVÁ RAMPA SMĚR „DO PRAHY“ –TRASA 
102.1 

Odvodnění komunikace a přilehlých svahů bude provedeno buď do 
terénu nebo pomocí otevřených příkopů, které budou pomocí propustků 
svedeny do odvodňovacích příkopů navazujících komunikací  následně do 
kanalizace vybudované v silnici propojující MÚK s Hostivicí.  

PŘIPOJOVACÍ PRUH A VJEZDOVOU RAMPU SMĚR „DO PRAHY“  - 
TRASA 102.2 

Celá křižovatka je s ohledem na  minimalizaci zemních prací navržena 
ve sklonu 4,00% ve směru sever-jih. Přesto se celá křižovatka nachází ve 
značném náspu a její zemní těleso (směrem k jihu) je částečně nahrazeno 
opěrnou zdí. Odvodnění je řešeno především do terénu a otevřených příkopů 
budovaných současně se sousedními komunikacemi.  

PROPOJENÍ OK 1 A OK 2 – TRASA 103.1 

Odvodnění je řešeno především do terénu a otevřených příkopů 
budovaných současně se sousedními komunikacemi. Do prostoru této OK 
však bude přivedena i dešťová kanalizace, která bude součástí komunikace 
propojující OK  se stávající silnicí I/6 (ta je řešena souběžným samostatným 
územním řízením a její dokončení předpokládá úspěšnou výstavbu MÚK 
Hostivice). Do této kanalizace bude systémem horských vpustí svedena 
dešťová voda z podélných příkopů komunikací MÚK po celé jižní straně R6. 

PROPOJENÍ OK 2 A PŘEMOSTĚNÍ R6 – TRASA 103.2 

Odvodnění je řešeno především do terénu a otevřených příkopů 
budovaných současně s komunikací. Následně bude voda svedena v místě 
OK2 do výše zmiňované kanalizace. 

PROPOJENÍ PŘEMOSTĚNÍ R6 A OK 3 – TRASA 103.3 

Odvodnění je řešeno především do terénu a do otevřeného příkopu 
budovaného podél západní hrany komunikace.. Následně bude voda 
svedena společně s odvodněním přemostění silnice do R6 do kanalizace 
budované v rámci výstavby silnice R6. 

Odvodnění areálů průmyslové zóny není předmětem tohoto 
oznámení a bude řešeno v samostatném oznámení. 

 
B.III.3. ODPADY

V této kapitole bude pojednáno o odpadech vznikajících ve fázi 
výstavby a následně při provozu posuzovaných komunikací. 
 

Přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby                                                                  
Pozemek pro navrhovanou výstavbu souboru dopravních staveb je 

v současné době nezastavěný a je využíván jako zemědělská orná půda 
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Na dotčeném pozemku se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
třeba demolovat.  

Vzhledem ke stávajícímu způsobu využívání pozemků lze důvodně 
předpokládat, že zemina ani voda není kontaminována ve smyslu platných 
předpisů (více v kapitole C.II2 a C.II3.) 

Odpady vznikající v etapě výstavby jsou uvedeny v následující  
tabulce. 

Ve sloupci kategorie odpadu je uvedeno, zda se jedná o odpad 
nebezpečný (N) nebo ostatní (O).  
 

Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly  O 
15 01 04 Kovové obaly   O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely O 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a 
nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě 
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správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby 
bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou 
konkretizovány i použité stavební materiály.  

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace 
 Zacházení se stavebními odpady je třeba smluvně ošetřit s příslušnými 
stavebními firmami, aby byl během stavby vyloučen vznik odpadů, k nimž by 
se žádný subjekt nehlásil a případně s nimi nebylo nesprávně, tj. v rozporu 
s výše uvedenými obecně platnými právními předpisy, zacházeno. 

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

 
Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu: 
   Provozovatel v roli původce odpadů je vázán  stávající legislativní 
normou, tj. zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona 
č.188/2004 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky – zejména je možno upozornit 
na novelu č.41/2005 Sb. Při manipulaci s odpady je provozovatel povinen 
zařadit vznikající odpady dle druhu a kategorie (vyhláška č.381/2001 Sb. ve 
znění uvedené novely) a příslušně s nimi zacházet. Pokud dojde k překročení 
limitních množství odpadů, bude nucen vypracovat plán odpadového 
hospodářství. 

Jediným předpokládaným nebezpečným odpadem vznikajícím při 
provozu areálu budou zářivky, případně jiné druhy používaných svítidel pro 
osvětlení komunikací, autobusových zastávek a dopravního značení. 

Přehled druhů těchto odpadů je uveden v následující tabulce. 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03  Uliční smetky O 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 
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Podstatná část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou 
zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány 
organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor 
smlouvu. 
 

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

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

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

Hluk bude vznikat jak ve stádiu výstavby, tak i při vlastním provozu. 

1. Hluk z výstavby 
Hluk během výstavby vlastních komunikací a doprovodných staveb 

bude vznikat z provozu stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Zdroje 
hluku i akustické výpočty jsou podrobně uvedeny v akustické studii, která je 
přílohou tohoto oznámení. 

Výstavba bude prováděna v souladu s výše popsaným postupem prací 
a harmonogramem, jednotlivé objekty budou budovány postupně v průběhu 
let 2008 – 2010. 

Z akustických výpočtů pro období výstavby vyplývá, že v žádném 
referenčním bodě a v žádném období výstavby nebudou v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb překročeny 
přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti rovné LAeq = 65 dB, 
což je v souladu s Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
účinky hluku a vibrací, v němž jsou stanoveny hygienické limity v chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru pro období 
výstavby i provozu. 
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2. Hluk z provozu komunikací 

Pro hluk z provozu automobilové dopravy na posuzovaném souboru 
dopravních staveb platí do značné míry analogické závěry jako pro emise, 
protože jak hluk, tak i emise z dopravy jsou úměrné intenzitě dopravy na 
jednotlivých komunikacích a druhu vozidel, při čemž vyšší podíl nákladní 
dopravy znamená zvýšení hlukové zátěže okolí posuzovaných komunikací. 

Převedení značné části tranzitní dopravy ze stávající silnice I/6, 
procházející obytným územím Hostivic, na novou rychlostní komunikaci R6 
bude znamenat podstatné omezení hlukové zátěže města Hostivic. Příspěvek 
posuzovaných komunikací průmyslové zóny ke hlukové situaci obytné 
zástavby v Hostivicích bude naprosto minimální, a to vzhledem dostatečné 
vzdálenosti i konfiguraci terénu a stínění tělesem (náspem) železniční trati, 
ale především díky skutečnosti, že veškerá nákladní doprava a převážná část 
osobní dopravy, vyvolaná budoucím areálem, bude vedena z průmyslové 
zóny přímo na novou komunikaci R6. Soubor posuzovaných dopravních 
staveb umožní i výjezd obyvatel z východní části Hostivic přímo na R6, aniž 
by byli nuceni projíždět centrem města. Tato skutečnost rovněž přispěje ke 
snížení hlukové zátěže centrální části Hostivic (třídy Československé 
armády), podél níž jsou dnes dosahovány vysoké hodnoty hlukových zátěží. 

Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě (stav roku 2007) se 
zaměřením na obytnou zástavbu je uveden v kapitole C.II.10 a výsledky 
výpočtu hladin hluku v okolí pozemku určeného pro navrhovanou výstavbu 
jsou diskutovány v kapitole D.I.3 – vliv na hlukovou situaci. Výpočet je 
proveden v akustické studii, která je přílohou tohoto oznámení. 

V této akustické studii je uvažováno s dopravními zdroji hluku na celé 
posuzované síti komunikací, při čemž výpočet byl proveden pro současný 
stav i pro výhledový stav v roce 2010. Dopravní zátěže komunikací převzaty 
ze vstupních podkladů firmy ETC. S.r.o. a byly uvedeny v kapitole B.II.4. 

 
b) vibrace 

Vibrace (chvění) vznikají při chodu vysokoobrátkových strojů, které se 
však na komunikacích posuzovaného záměru nebudou vyskytovat. 

Zdrojem vibrací mohou být i průjezdy těžkých nákladních automobilů, 
vzhledem ke konstrukci vozovek a jejich podloží nebudou vibrace přenášeny 
do okolí. 

Není tedy předpoklad, že by uvedené komunikace byly zdrojem vibrací 
postihnutelných v jeho okolí. 

V průběhu výstavby komunikací a hutnění podkladových vrstev jsou 
používány vibrační stroje, avšak jejich vliv je postižitelný pouze v nejbližším 
okolí posuzovaných komunikací, kde se však nevyskytuje žádná obytná 
zástavba. 
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B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 Při realizaci posuzovaného záměru  nebudou instalována zařízení, 
která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 

 

71



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní systém ekologické stability krajiny 

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

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

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

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

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

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako 
soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro 
přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky.  
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V daném širším území se vyskytují některé prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), avšak v blízkém okolí navrhované lokality pro 
výstavbu se nenachází žádné prvky regionální úrovně, jsou zde zastoupeny 
prvky lokální.  

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro 
katastrální území sídel Hostivice, Litovice, Jeneč a Chýně zpracovala firma 
Lareco, Jičínská 39, Praha 3 s cílem regenerace a ochrany kulturní krajiny v 
katastrálním území obce Hostivice, která je intenzivně zemědělsky využívána 
a nese výrazné negativní stopy socialistické zemědělské velkovýroby. 

Kostrou tohoto ÚSESu jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, 
působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky. 

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování 
regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), 
biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření 
původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické 
rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, 
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní 
úrovni. 

V daném území města Hostivic a jeho okolí jsou stěžejní skladebné 
prvky ÚSES lokalizovány většinově v druhově rozmanitějších lesních 
porostech, kolem rybníků a podél  toků (zejména Litovicko-Šárecký potok) 
s tím, že řada prvků je zatím spíše prostorově navrhována jako částečně 
funkční nebo nefunkční k doplnění. Nejbližším skladebným prvkem ÚSES je 
lokální biocentrum okolo Peterkova mlýna v rákosinách, podmáčených 
loukách a olšinách.  

Síť interakčních prvků jako podpůrných prvků ÚSES je v řešeném 
území jen sporadická, omezuje především  se na zbytky vodních ploch, 
zbytky liniových prvků dřevin, některé  enklávy xerofytních lad a  
bylinotravních lemů podél dochovaných místních komunikací. 

Na území řešeném územním plánem města Hostivic, které vytváří pro 
posuzovaný záměr širší okolí, se nacházejí tyto prvky ekologické stability 
nebo jejich části: 

• Nadregionální biokoridor označený jako K 177/MH (mezofilní hájový) a 
jeho ochranná zóna 

• Regionální biokoridor RBK 1142, v okresním generelu RBK 27. 

• Regionální biocentrum RBC 1466 – „Břevská rákosina“, v okresním 
generelu RBC 5 (PP Hostivické rybníky) 

• Lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 177 / 
MH LBC 45 dle okresního generelu, a lokální biocentrum LBC 44 dle 
okresního generelu. 
Dále se na řešeném území nachází významné krajinné prvky, a to 

VKP 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dle okresního 
generelu. VKP uvedené v generelu nejsou registrovány podle zákona o 
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ochraně přírody a krajiny, kromě lesů, vodních toků a rybníků a je třeba 
vymezení považovat za návrh. 

Ve výkresu č. 9 Krajina a ÚSES jsou vyznačeny stávající památné 
stromy (s ochranným pásem ve vzdálenosti desetinásobku poloměru kmene 
ve výšce 1,3 m nad zemí). Jde o tři lípy malolisté, dvě před kostelem sv. 
Jakuba v Hostivici (vyhlášené r.1996) a jednu v Jiráskově ulici před č.p.129 
(r.1982). 

Řešení ÚSES, navržené v ÚP města Hostivice, vytváří propojení 
biokoridorů navazujících na hlavní centrum ochrany přírody v Hostivici, kterou 
tvoří přírodní památka (PP) Hostivické rybníky (RBC 5 „Břevská rákosina“). 
Přírodní památku vyhlásil nařízením č. 7 ze dne 14.10.1996 Okresní úřad 
Praha západ. 

Důvodem vyhlášení PP Hostivické rybníky je ochrana dochovaných 
přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, včetně přiléhajících 
mokřadních a lesních úseků a na tyto vázaných vzácných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. Lokalita je chráněna též jako významné místo 
hnízdění, zimování a tahu ptactva. 

V dalším textu jsou uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých prvků 
ÚSES a VKP na zájmovém území – tedy v širším území posuzovaného 
souboru dopravních staveb. 

 
Číslo prvku: RBC 5 / 1466, K 177 MH 
Název prvku: Břevská rákosina 
Postavení prvku v SES: Regionální biocentrum, funkční 
Rozloha: 112,87 ha 
Stručný popis prvku: Přírodní památka Hostivické rybníky, jde o habrovou a 
bukovou doubravu s topolovými monokulturami, rákosiny a mokřadní porosty. 
Popis bioty: stromové patro - JV, JS, JVV, LP, HB, BK, TPC, OS, OL, DB, 
VRB, BR, keřové 
patro - BC, MZA, HH, bylinné patro - rákos obecný, kakost luční, bršlice kozí 
noha, svízel přítula, kopřiva dvoudomá 
Cílový stav: Lesní a mokřadní společenstvo. 
Návrh na opatření: Výchovné zásahy v lesních porostech, udržení čistoty 
vody, ochrana ptačích společenstev. 
 

Číslo prvku: LBC 45 / K 177 MH 
Název prvku: Peterkův Mlýn a přilehlé rákosiny 
Postavení prvku v SES: Lokální biocentrum, funkční 
Rozloha: 10 ha 
Stručný popis prvku: Rákosinové a mokřadní porosty v okolí Peterkova Mlýna 
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Popis bioty: stromové patro - VRB, JS, TR, TPX, DBZ, OL, SV, JVM, OS, 
keřové patro - BC, 
RZ, VR, HH, TRN, bylinné patro - rákos obecný, ostřice, sítina klubkatá, 
kakost luční, 
kopřiva dvoudomá, kostival lékařský 
Cílový stav: Mokřadní společenstvo. 
Návrh na opatření: Regulace intenzity chovu ryb, ponechat přirozenému 
vývoji, popř. 
vytvoření tůní 

 
Číslo prvku: NRBK 2 / K 177 MH 
Název prvku: Peterkův Mlýn-Jiviny 
Postavení prvku v SES: Nadregionální biokoridor, funkční 
Délka: 700 m 
Stručný popis prvku: Mokřadní porosty podél Litovického potoka a remízek k 
němu 
přiléhající, součástí retenční nádrž Strnad 
Popis bioty: stromové patro - VRB, OL, TP, JV, keřové patro - BC, HH, RZ, 
bylinné patro - 
rákos obecný, kopřiva dvoudomá, kakost luční 
Cílový stav: Mokřadní a luční společenstvo. 
Návrh na opatření: Prořezávky nepůvodních druhů 

 
Číslo prvku: NRBK 3 / K 177 MH 
Název prvku: Břevská rákosina-Peterkův Mlýn 
Postavení prvku v SES: Nadregionální biokoridor, nefunkční 
Délka: 1250 m 
Stručný popis prvku: Mokřadní porosty podél Litovického potoka, orná půda 
mezi tokem a k.ú. Sobín 
Popis bioty: stromové patro - OL, JS, VRB, VR, TP, JB, TR, keřové patro - 
VR, BC, bylinné 
patro - rákos obecný, tužebník jilmový, vrbina obecná, karbinec evropský 
Cílový stav: Mokřadní a luční společenstvo. 
Návrh na opatření: Založit luční porosty na orné půdě, doplnit břehový porost 
(min. šířka 40 m) 

 
Číslo prvku: LBK 30 
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Název prvku: Litovický potok, úsek RBC Břevská rákosina-Peterkův Mlýn 
Postavení prvku v SES: Lokální biokoridor, částečně funkční 
Délka: 2000 m 
Stručný popis prvku: Upravený tok v obci Hostivice, lužní porost a porost v 
okolí strouhy 
Popis bioty: stromové patro - LP, OL, VR, keřové patro - BC, VR, bylinné 
patro - hluchavka 
bílá, kerblík lesní, pcháč šedý, pelyněk obecný, kopřiva dvoudomá, kakost 
luční, netýkavka 
malokvětá 
Cílový stav: Luční a křovinné společenstvo. 
Návrh na opatření: Doplnit břehový porost, na orné půdě založit TTP š. 15 m 
 

Významné krajinné prvky dle okresního generelu: 
(nejsou součástí návrhu ÚSES) 

 
Číslo prvku: VKP 84 
Název prvku: U letiště 
Postavení prvku v SES: Významný krajinný prvek, funkční 
Rozloha: 0,75 ha 
Stručný popis prvku: Větrolam v poli u hranice letištní plochy 
Popis bioty: stromové patro - JV, SV, JS, JV, JVJ, keřové patro - PAM, JIV, 
SVK, BC, 
bylinné patro - ruderální bylinné patro 
Cílový stav: Dřevinné a křovinné společenstvo 
Návrh na opatření: Dohled nad lokalitou, ochrana porostu 

 
Číslo prvku: VKP 86 
Název prvku: Mezi tratěmi 
Postavení prvku v SES: Významný krajinný prvek, funkční 
Rozloha: 1,32 ha 
Stručný popis prvku: Porost u bývalého lomu mezi tratěmi 
Popis bioty: stromové patro - JS, DB, BR, JL, BO, AK, TRS, SV, LP, MD, 
keřové patro - RZ, BC, HH, bylinné patro - ruderální bylinné patro 
Cílový stav: Křovinné společenstvo 
Návrh na opatření: Dohled nad lokalitou, ochrana porostu 
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Číslo prvku: VKP 92 
Název prvku: Pod Strnadem 
Postavení prvku v SES: Významný krajinný prvek, funkční 
Rozloha: 0,7 ha 
Stručný popis prvku: Mokřad u potoka kolem silnice pod retenční nádrží 
Strnad 
Popis bioty: stromové patro - JS, BR, TPX, DBZ, OL, SV, JV, VRB, VRK, OS, 
keřové patro - 
BC, VR, HH, RZ, TRN, bylinné patro - rákos obecný, pcháč zelinný, orobinec 
širolistý, kozí 
brada luční 
Cílový stav: Mokřadní společenstvo. 
Návrh na opatření: Omezení zásahu do VKP, prořezávky nepůvodních druhů 

 
Číslo prvku: VKP 93 
Název prvku: Peterkův Mlýn a přilehlé rákosiny 
Postavení prvku v SES: Významný krajinný prvek, funkční 
Rozloha: 5,75 ha 
Stručný popis prvku: Rákosinové a mokřadní porosty v okolí Peterkova Mlýna 
Popis bioty: stromové patro - VRB, JS, TR, TPX, DBZ, OL, SV, JVM, OS, 
keřové patro - BC, 
RZ, VR, HH, TRN, bylinné patro - rákos obecný, ostřice, sítina klubkatá, 
kakost luční, 
kopřiva dvoudomá, kostival lékařský 
Cílový stav: Mokřadní společenstvo. 
Návrh na opatření: Omezení regulace intenzity chovu ryb, ponechat 
přirozenému vývoji, popř. vytvoření tůní 

Žádná z uvedených koster ekologické stability není posuzovanou 
výstavbou dotčena. Stejně tak nejsou ovlivněny ani interakční prvky, které v 
blízkosti zájmové plochy jsou tvořeny stromořadím podle silnice I/6, dále 
větrolamy v jihozápadní části katastru, doprovodnou zelení Jenečského 
potoka, parkem před statkem, lipovou alejí před nádražím a konečně 
ořechovým sadem při silnici ve směru Hostivice.  

Se záměrem zvýšit podíl zeleně v řešeném území je navrženo vysázet 
doprovodnou ochrannou zeleň podél navržených komunikací, podél 
železniční trati i polních cest, které již v území existují.  
       Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je zejména v 
oblasti katastru města Hostivice je  nezbytné, neboť se jedná o krajinu 
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výrazně zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou všech příznivých ploch (luk, 
mezí, remízků, cest) na ekologicky málo stabilní ornou půdu s minimálním 
podílem vzrostlé zeleně. 
 V tomto kontextu jsou  řešeny i  dopady vlivů stavby a zčásti i dále 
uvedená opatření, navrhovaná k eliminaci a kompenzaci vlivů na životní 
prostředí v rámci oznámení na předmětnou investiční akci výstavby souboru 
dopravních staveb a následně bude obdobně postupováno při výstavbě 
vlastních komerčních areálů průmyslové zóny. 

Základní typologie krajin, použitelná pro hodnocení krajinného rázu, 
vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to: 

 

• Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně 
antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních 
a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny 
zaujímá cca 30 % území České republiky; 

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

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

  
Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle 

kvalitativních ukazatelů: 

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

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

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

 

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

 Lokalita pro posuzovaný záměr výstavby souboru dopravních 
staveb a MÚK Hostivice nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných 
území přírody ve smyslu ustanovení § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, 
chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 
přechodně chráněné plochy. 

78



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). ani v ochranném pásmu vodního 
zdroje. 
 V  širším okolí staveniště a města Hostivice se vyskytují některá 
chráněná území, která však v žádném případě nebudou posuzovanou 
výstavbou dotčena. 
 Jednotlivé segmenty ÚSES a možnosti jejich ovlivnění posuzovanou 
stavbou jsou podrobně popsány v příslušné kapitole C.II.A.6  a C.III.B. 

Z pohledu  zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel jsou hodnoceny základní 
skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna. 

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 
intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  

Území města Hostivice leží v nevelké vzdálenosti od západního okraje 
hlavního města Prahy. Poloha obce v silně urbanizovaném zázemí města 
Prahy v prostoru jedné z významných urbanizačních os Praha – Karlovy Vary 
a navíc v těsné blízkosti důležitých dopravních tras – silnice první třídy I/6 a 
budoucí rychlostní komunikace R6 i blízkost expresního silničního okruhu 
kolem Prahy, činí z města Hostivice potenciálně velmi zajímavou lokalitu, 
která bude mít nejpozději v roce 2010 přímé napojení na tento expresní okruh 
a tím i na ostatní dálniční síť. Směrem na západ pak rychlostní komunikace 
R6 umožní velmi rychlé spojení na Karlovy Vary a následně do Německa 
s bezproblémovým přímým výjezdem z budoucí komerční zástavby areály 
průmyslové zóny mimo obytnou zástavbu. 

Ráz krajiny je v této části území určován postupně se měnícím 
poměrem zemědělského a komerčního využití, při čemž blízkost hlavního 
města a dobré dopravní napojení po silniční síti i městskou hromadnou 
dopravou (konečná stanice metra Zličín) jednoznačně vede k rostoucímu 
podílu urbanizovaných ploch. Významná je rovněž velmi intenzívní obytná 
výstavba převážně rodinných domků a tato „satelitní městečka“ vznikají 
v katastrech prakticky všech obcí kolem Prahy. V daném území, v blízkosti 
navrhované lokality pro výstavbu posuzovaných komunikací, lze jmenovat 
zejména rozsáhlou obytnou zástavbu v lokalitě Ve vilkách a mnohých dalších, 
Tento proces bude pokračovat, jak je dobře patrno i z územních plánů 
Hostivice, Chýně i dalších okolních obcí. Prakticky jediným limitujícím prvkem 
pro obytnou výstavbu v daném území je existence ochranného hlukového 
pásma letiště Praha Ruzyně, které vymezuje zóny nevhodné pro bytovou 
výstavbu S ohledem na optimální rozvoj daného území v širším smyslu je 
třeba najít vhodný kompromis mezi obytnou zástavbou a ostatní výstavbou 
tak, aby nedocházelo k nežádoucím ínterferencím a aby současně byla 
zachována schopnost přirozené regenerace krajiny. Toho je možno 
dosáhnout udržením a posílením jednotlivých prvků územního systému 
ekologické stability krajiny, vytvářením zelených ploch, vysazováním dřevin a 
rovněž i tvorbou nových a údržbou stávajících vodních ploch, které se 
v území vyskytují. 
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 Je třeba si uvědomit, že v tak těsné blízkosti Prahy se tlakům na 
komerční zástavbu prakticky nelze ubránit, ale je nutno ji vhodným způsobem 
regulovat a umísťovat na plochy, které pro obytnou zástavbu nejsou vhodné. 
Jednou z takových ploch je právě zvolená lokalita ležící v prostoru mezi 
železniční tratí a budoucí silně frekventovanou rychlostní komunikací R6. 

V širším měřítku je možno konstatovat, že ekologická zátěž daného 
území západně od Prahy je v některých částech relativně nízká a toto území 
je využíváno jak k obytné zástavbě, tak i k rekreačním účelům – zejména 
oblasti směrem na Beroun a Rakovník, takže slouží i jako rekreační zázemí 
hlavního města Prahy. 

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

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

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

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává 
zachována a je nutno vytvářet podmínky pro co nejúčinnější ochranu 
životního prostředí zejména před negativními vlivy dopravních staveb (hluk, 
emise). Toho lze dosáhnout především budováním ochranných 
protihlukových valů a zelených pásů podél komunikací i na rozhraní mezi 
komerčními a obytnými plochami. S těmito opatřeními se počítá i v případě 
průmyslové zóny v severní části katastru Hostivic, na níž má být realizována 
posuzovaná výstavba silniční infrastruktury. Tato opatření slouží jak pro 
ochranu přírody, tak i pro ochranu obyvatelstva před hlukem a emisemi 
z dopravy. 

Vlastní záměr investora provést výstavbu souboru dopravních staveb 
v lokalitě průmyslové zóny včetně mimoúrovňové křižovatky sloužící pro 
oboustranné napojení této komunikační sítě na rychlostní silnici R6, bude mít 
z hlediska ochrany životního prostředí pozitivní vliv na kvalitu a schopnost 
regenerace přírodních zdrojů, protože umožní ve spojení s výstavbou R65 
odvést z daného území převážnou část tranzitní dopravy, která v současnosti 
dané území silně zatěžuje. 

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými 
plochami a pásy bude zachována a výsadbou vhodných a dané lokalitě 
blízkých druhů bude posílena. 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z 

uvedených zájmů reprezentován. Na místě staveniště je zemědělská půda a 
nejsou k dispozici žádné údaje ani záznamy o tom, že by se zde v minulosti 
vyskytovaly nějaké stavby.  

Celé území města Hostivice však leží v oblasti s možným výskytem 
archeologických nálezů, a proto bude při zásazích do území v případě 
jakýchkoliv nálezů tohoto druhu proveden záchranný archeologický průzkum.   

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

Město Hostivice je poměrně bohaté na kulturně historické památky a 
cenné urbanistické soubory. Jejich stavebně technický stav je poměrně 
uspokojivý.  

Územní plán z června 2005 bilancuje kulturně historické bohatství 
města a navrhuje funkčními a prostorovými regulativy (v rámci svého měřítka) 
možnosti nového využití a podmínky stavebních zásahů. 

Objekt Litovické tvrze je mimořádně hodnotnou architektonickou 
památkou evropského významu. Hlediska památkové ochrany se vztahují i 
na obytnou zónu historického jádra Litovic. 

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. 

V území 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. 

V širším posuzovaném území jsou ve státním seznamu památek v  
k.ú.Hostivice zapsány zejména následující objekty: 

 
• kostel sv. Jakuba Většího, původně románský ze 2. pol. 13. stol., 

přestavěn ve 14. stol. Ve třicetileté válce zpustl a byl opět 
přestavěn v letech 1737 - 38. Bývalá kostnice byla r. 1818 spojena 
s kostelem a upravena v sakristii. Dostavba věže se datuje r. 1857, 

• zámek z let 1662 - 92, raně barokní, byl přestavěn kolem r. 1734. 
Připojená kaple byla svěcena r. 1756, 

• fara, pozdně barokní z 18.stol. 
• Mariánský sloup na náměstí z r. 1734 se sochami sv. Vavřince, 

sv. Kateřiny, sv. Floriána a sv. Víta 
• sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka před branou do 

bývalého hřbitova u kostela 
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• výklenkové kaple v obci a poutní kapličky z let 1720 - 26 při cestě, 
směřující do bývalého  poutního místa v Hájku 

 
 
Území hustě zalidněná 

V případě navrhované stavby se jedná o lokalitu umístěnou na 
současných zemědělských pozemcích severně od zástavby města Hostivice 
a nejedná se o území hustě zalidněné, v okolí zájmové lokality se žádná 
obytná zástavba nevyskytuje a jedinou stavbou využívanou k bydlení je  dům 
v areálu hřbitova. Od dané lokality je obytná zástavba oddělena železniční 
tratí vedenou na náspu s izolační zelení. 
 Současné  území administrativní města Hostivice se skládá ze dvou 
katastrálních území s názvy Hostivice a Litovice. Podle předběžných 
výsledků posledního celostátního sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001 žilo v 
Hostivici celkem 4649 obyvatel. K 1.1.2005 činil počet obyvatel 5074. Celková 
rozloha území města je 1460 ha. 

Město Hostivice vzniklo administrativním sloučením čtyř sídel – 
Hostivice, Litovic, Jenečka a Břvů, přičemž Hostivice, Litovice a Jeneček jsou 
i stavebně propojeny. Samostatnou částí města zůstávají Břve oddělené 
územím Hostivických rybníků a zatím i Palouky, osada východně od 
Hostivice. 
 Správní obvod města (pověřeného obecního úřadu Hostivice) patří s 
indexem vývoje počtu obyvatel 2001/1991 k nejdynamičtějším v příměstském 
území hl. m. Prahy 

Území, na kterém se má uskutečnit výstavba souboru dopravních 
staveb leží podle schváleného územního plánu sídelního útvaru Hostivice 
v zóně pro výrobu, průmysl a sklady (VP). 

  

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

dopravou, která se negativně projevuje zejména v místech, kde 
frekventované komunikace procházejí nechráněnou obytnou zástavbou. 
V daném případě se jedná zejména o silnici první třídy I/6 Praha – Karlovy 
Vary (v Hostivicích ulice Československé armády) Současná intenzita 
dopravy na této komunikaci představuje pro město neúměrnou zátěž jak 
hlukem, tak i zplodinami z výfukových plynů. Tento fakt je navíc podtržen 
vysokým podílem nákladní dopravy. Z převážné části se jedná o tranzitní 
dopravu, která obcí projíždí proto, že neexistuje obchvat, který by tuto 
dopravu odvedl mimo obytné území. 

Kromě hluku a škodlivin z automobilové dopravy je území části 
Hostivic (a to zejména Jeneček) zatěžováno i hlukem a zplodinami 
z leteckého provozu, a to zejména na přistávací a vzletové dráze, která 
prochází v blízkosti severozápadního okraje obytné zástavby obce. 
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Proto by v daném území neměly být realizovány stavby s výrazně 
negativním vlivem na životní prostředí. Silniční infrastruktura, která bude 
základem pro zástavbu areály průmyslové zóny s vysokým podílem zeleně, 
izolovaný od obce izolační zelení a náspem železniční tratě, vybavený 
nízkoemisními plynovými spotřebiči pro vytápění a s dopravním napojením 
důsledně vedeným dopravními trasami mimo obytnou zástavbu je příkladem 
areálu, který je řešen důsledně ekologicky, a jeho negativní vlivy na kvalitu 
životního prostředí budou i přes jeho poměrně velkou plochu minimální. 
Soubor dopravních staveb popisovaný v tomto oznámení, je nezbytným 
předpokladem realizace výstavby v komerčních zónách na severu Hostivic. 

 
Staré ekologické zátěže 

Pro výstavbu souboru dopravních staveb byl zvolen původně 
zemědělský pozemek severně od zástavby města Hostivice. Tento pozemek 
je v současnosti stále ještě zemědělsky využíván) pěstování ozimé pšenice) 
a lze téměř s jistotou prohlásit, že se zde žádné staré ekologické zátěže 
nevyskytují. 
 

Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

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

Pozemek pro navrhovanou výstavbu silniční sítě leží v nadmořských 
výškách pod 400 m n.m. Řešené území patří do okrsku mírně teplého, mírně 
suchého s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota je lehce pod 8°C, 
průměrný roční úhrn srážek je asi 500 mm.  

 Území se nachází v oblasti s klimatem rovin s následujícími parametry: 
Dle "Atlasu podnebí ČSR" je území obce Hostivice, na jejímž území 

rozhraní je předmětný areál situován, řazeno do okrsku B2 – mírně teplého,  
mírně suchého, převážně s mírnou zimou. Této pozici odpovídají následující 
základní charakteristiky: 

 

Průměrný počet letních dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet ledových dnů v roce 30 - 40 

Průměrný počet mrazových dnů 100 - 110 

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

90 

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

12,5 

Průměrný počet dnů se sněžením v roce 30 – 40 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 
v roce 

40 

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

Relativní četnost směrů a síly větru v zimě převládají Z a JZ větry, 
SZ a J 

Průměrný počet jasných dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet zamračených dnů v roce 120 – 130 

Průměrný roční úhrn srážek 533 mm 

Průměrné trvání slunečního svitu 1 600 hodin 

Průměrná teplota vzduchu 8 - 9 °C 
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 Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na 
členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na 
podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi 
ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m 
nad zemí. 
 Terén posuzovaného území Jenečsko-Hostivicka je v podstatě 
rovinný, pouze v některých místech lehce zvlněný. 

V posuzovaném území v oblasti otevřené k západu bez větších 
terénních překážek lze očekávat velmi dobré ventilační poměry s průměrnou 
rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3.6 m/s.. Z údajů celkové větrné 
růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ, 
následované směry JZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru 
VSV. Orografie terénu umožňuje velmi dobré provětrání dané oblasti. 

Z větrné růžice, která je uvedena v následující tabulce, vyplývá, že 
v daném území převládají jihozápadní a západní větry (celkem přes 35 %), 
vysoký podíl mají rovněž větry severní, minimální podíl pak mají větry 
vanoucí z východních směrů. 
 

S SV V JV J JZ Z SZ celkem
16,71 6,86 9,44 9,63 10,88 18,24 17,35 10,89 100 

Četnost bezvětří (calm) je rozpočítána do I.třídy rychlosti větru podle 
četnosti směru. čísla vyznačují četnost směru větru v procentech. 
 
 
2) Kvalita ovzduší 

Oblast Hostivic, stejně jako celý okres Praha – západ, patří k oblastem 
se zhoršenou kvalitou ovzduší.. Celková úroveň kvality životního prostředí, 
hodnocená syntézou sedmi faktorů hygienické vhodnosti (SO2, polétavý 
prach, jiné plynné škodliviny, zápach zemědělského a průmyslového původu, 
hluk z pozemní a letecké dopravy) a dvou vybraných faktorů pohody 
(krajinářská hodnota, ohrožení vegetace imisemi) byla hodnocena  jako 
prostředí narušené, tj. III. třídou kvality. Na zhoršených podmínkách se 
značnou měrou podílí kvalita ovzduší. 
 Bezprostředně v řešené oblasti není umístěna měřicí stranice kvality 
ovzduší. Pro popis kvality ovzduší byly proto převzaty modelové hodnoty, 
zpracované s využitím výsledků automatizovaného imisního monitoringu a 
modelových výpočtů. 

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: 

Zásadní vliv na imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci E48 
I/6 vedoucí jak přes město Hostivice  Imisní zatížení v lokalitě je významné a 
podél předmětné komunikace za stávajících podmínek hraničí s imisními 
limity. Lze konstatovat, že jakákoli investice, které odvede 
automobilovou dopravu mimo obec, bude prospěšná. 
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Vyhodnocení imisní zátěže vlivem stávajících zdrojů: 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: 

Zásadní vliv na imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci I/6 
(E48) vedoucí přes obec Hostivice.  Imisní zatížení v lokalitě je významné a 
podél předmětné komunikace za stávajících podmínek hraničí s imisními 
limity.  

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou 
vypočtené koncentrace v místě výstavby na úrovni do 200 µg/m3. Což 
odpovídá imisnímu limitu. Doba překročení imisního limitu v Hostivicích 
jsou dle výpočtu cca 1 hodina za rok, což vhledem k povoleným 18 hodinám 
znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní limit dodržován.  

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za stávajícího 
stavu dosahují  platného imisního limitu a jsou okolo 38 µg/m3. Avšak imisní 
limit 40 µg/m3 překročen není. 

Problematická je škodlivina PM10. Nejvyšší vypočtené průměrné 
denní koncentrace se v Hostivicích pohybují na úrovni mezi 36 až 55 
µg/m3. Imisní limit je 50 µg/m3. Doba překročení imisního limitu 
v Hostivicích je dle výpočtu cca 5 až 7  dnů za rok, což vhledem 
k povoleným 35 dnům znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je 
imisní limit dodržován. I když  v některých místech jen díky povolené době 
překročení imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace jsou v této lokalitě na úrovni cca 1/3 
platného imisního limitu a dosahují hodnot do 15 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace benzenu se v současné době podél 
komunikace pohybují na úrovni do 2 µg/m3. Hodnota imisního limitu je 
5 µg/m3. Tedy vypočtené koncentrace se budou pohybovat na úrovni 1/3 
platného imisního limitu. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních 
škodlivin.  
 

imisní limit [µg.m3] 
roční 

 
škodlivina hodinový 

zdraví lidí ekosystémy 
Oxidy dusíku -  30 

oxid dusičitý 200 - 40 

oxid uhelnatý 10 000**) - - 

PM10 50 40, resp. 20*) - 

*) od 1.1.2011   **) osmihodinová hodnota 
 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že stávající imisní zatížení 
v lokalitě je z hlediska krátkodobých koncentrací PM10 i NO2 výrazné a 
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imisní limity jsou dodržovány jen díky povolené době překročení 
imisního limitu. Průměrné roční koncentrace jsou pod hladinou imisních 
limitů, a to především pro škodlivinu PM10. 

Až bude dostavěna komunikace R6 významným způsobem poklesne 
imisní zátěž v lokalitě. A to pro všechny imisně sledované škodliviny. Za této 
podmínky bude možné akceptovat nárůst automobilové dopravy vyvolané 
provozem areálu, která již nepojede přes Hostivice, ale rovnou na R6. 

Potom příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v Hostivicích nebude 
zvedat četnosti překročených imisních limitů a provoz logistického areálu 
bude možné povolit. 
 
 
 
C.II.2  Voda 
Povrchové vody 

Území okresu Praha - západ spadá do povodí Vltavy.  Ta je také 
hlavním a největším tokem, který daným, územím protéká. Údolí Vltavy je 
však od lokality pro výstavbu posuzovaného záměru poměrně vzdáleno.  

Vlastním zájmovým územím, v němž se stavební pozemek pro 
navrhovanou výstavbu souboru dopravních staveb nachází,  neprotéká žádný  
vodní tok. 

Z hydrologického hlediska spadá posuzovaná zájmová oblast Hostivice 
do povodí Litovického potoka. Vodohospodářské číslo povodí je 1-13-02-
002. Plocha povodí je 62,9 km2. 
 Litovický potok pramení 1 km západně od obce Chýně ve výšce  382 
m n.m. a ústí zleva do Vltavy v Praze - Podbabě v 175 m n.m. Délka toku je 
22 km a průměrný průtok u ústí 0,14 m3. s-1. 

Litovický potok má v profilu před nádrží Strnad, do které je zaústěn, 
Q100 = 23 m3/s (dle vodohospodářské studie zpracované firmou ILF v r. 
2000).  

V současné době je zadáno  zpracování generelu Litovického potoka. 
V rámci územního plánu se předpokládá úprava okolí Litovického potoka, ve 
směru od náměstí proti proudu až k soustavě rybníků, jako pásu zeleně 
tvořící osu města. Cílem úprav je obnovit přírodní charakter potoka, aby se 
stal součástí městské zeleně. 

Od náměstí je potom Litovický potok veden ve zpevněném korytě. Zde 
ÚP doporučuje provádět pouze pravidelnou údržbu koryta. Charakter 
občasného toku s výraznou mírou upravenosti vykazuje východní obvodová 
strouha, která jednak svádí dešťové vody z okolních areálů, jednak může být 
recipientem srážkových vod.  

Prakticky celý průtočný profil je prorostlý náletovými dřevinami. 

 Významnějším přítokem je pouze Jenečský potok, který do 
Litovického ústí na náměstí v Hostivici. V rámci územního plánu je vymezeno 
i pro tento potok zákonné ochranné pásmo v celé délce toku.  
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V oblasti Jenečku již byla vybudována splašková kanalizace a potok 
přestal sloužit jako stoka.  

Podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné území v 
šířce nejméně 6 m od hrany svahu břehu. 

Zájmové území, jak již bylo uvedeno, není v kontaktu s žádnými 
rybníky, nejbližší vodní plochou je uměle vytvořená retenční nádrž Strnad,  
s následující charakteristikou:  

• výměra 8,28 ha (normance rybníků pro potřeby Státního rybářství, 80. 
léta) 

• objem stálého nadržení: 119.000 m3 

• objem maximálního nadržení: 167.000 m3 

V katastrech Hostivice a Litovice jsou další rybníky: Litovický (20,8 
ha), Kala (15 ha), Břevský (10 ha) a Peterkův (1 ha). Na hranici 
katastrálního území je dále na Litovickém potoce vybudovaná retenční nádrž 
Strnad (8,3 ha 
 

Podzemní voda 
V době zpracování tohoto oznámení nejsou dosud k dispozici výsledky 

z hydrogeologického průzkumu. Údaje budou uvedeny v projektové 
dokumentaci připravované stavby. 

 
Pitná voda 

Pitná voda bude pro potřeby výstavby komunikací odebírána 
z veřejného vodovodu města Hostivice.  
 
 
C.II.3  Půda 

Na daném území lokality pro navrhovanou výstavbu komerčního 
areálu ještě nebyl proveden pedologický průzkum. V celé širší oblasti se 
vyskytují kvalitní a intenzívně zemědělsky obdělávané půdy o poměrně velké 
mocnosti. 
 Z půdních typů převažují v zájmovém území hnědozemě a černozemě 
na substrátu převážně hlinitých spraší, méně na dvojsubstrátu hlinité spraše - 
opuky. Jižním směrem, v údolí Litovického potoka, lze zaznamenat výskyt 
hnědých půd na substrátu křídových pískovců, na dně údolí degradované a 
lužní černozemě na dvojsubstrátu hlinité spraše - jílovité břidlice. 

Stavba komunikací je navrhována do lokality, která je podle platného 
územního plánu sídelního útvaru města Hostivice určena jako plocha 
VP „území pro výrobu, průmysl a sklady“.  
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Podle výpisu z katastru nemovitostí se posuzované dopravní stavby 
nachází na následujících pozemcích v k.ú. Hostivice a jeden z pozemků  
(č.2968/16) v k.ú. Praha – Ruzyně. 

Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) mají 
půdy na pozemcích pro navrhovanou výstavbu souboru dopravních staveb 
následující bonitu: 21000, 22504, 22514 a 23004. 

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

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

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

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

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

b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem 
příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, 
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a 
zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí 
číselného kódu, 
c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu 
zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí 
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

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

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

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

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

10 =  hnědozemě, (typické, černozemí), včetně slabě oglejných forem na 
spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. 

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

30 = hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na na 
permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s 
dobrými vláhovými poměry. 
 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým 
stranám 

číslice svažitost expozice 
0 0 – 30 Bez sklonu

1 3 - 70 Bez sklonu 

2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 

4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 

6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

číslice skeletovitost hloubka *)

0 žádná hluboká

1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

4 středně skeletová hluboká až středně hluboká

8 středně až silně 
skeletovitá 

hluboká až mělká 

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

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

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na 
místě. 

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

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých 
kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. 
 S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití 
ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých 
kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími 
prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem. 
 V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je 
nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 
1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií 
kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 
roky. 

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí 
lesa. Ochranné pásmo lesa v hodnotě 50 m je tedy dodrženo.  
 Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 
00LP/1067/96. 

Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně 
přednosti v ochraně. 

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

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

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

V místě kontaktu budova - podloží dochází ke skokové změně tlaku, 
která má na pronikání radonu do budovy významný vliv. Podstatně se také při 
šíření radonu do obytných prostor uplatňuje tzv. komínový efekt (díky menší 
hustotě stoupá teplý vzduch uvnitř domu vzhůru a uvolňuje pro chladný půdní 
vzduch s vyšší hustotou i koncentrací radonu). Z tohoto hlediska je třeba klást 
velký důraz na pečlivé provedení všech technologických prostupů pro přívody 
médií, které narušují celistvost základní spáry. 
 Podle mapy radonového rizika Českého geologického ústavu Praha.se 
posuzovaná lokalita nachází v oblasti se středním radonovým indexem.  

Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených  v následující 
tabulce. Bude proveden v rámci zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 

 

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

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

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

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

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

  
Pro výstavbu komunikací nejsou výsledky radonového průzkumu 

podstatné, protože v rámci souboru dopravních staveb nebudou zřizovány 
žádné objekty s pobytem lidí. pro následující zástavbu průmyslové zóny však 
bude třeba radonový průzkum jednotlivých pozemků provést.  V případě, že 
by výsledky radonového průzkumu prokázaly, že předmětné parcely 
v katastrálním území Hostivice mají nízký radonový index, nebude nutno 
provádět technická opatření zamezující průniku radonu do objektů, které 
budou na tomto pozemku stavěny. V případě prokázaného středního 
radonového rizika budou izolace proti pronikání půdního radonu provedeny u 
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objektů s pobytem zaměstnanců po dobu delší než 1 000 hodin za rok, tedy 
déle než cca 2,5 hodiny denně. 
 
 
C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologické poměry 
Přehled geomorfologického vývoje 

Posuzované území patří do geografického okrsku Hostivická tabule, 
který jsou částí geografického celku Pražská plošina. Hostivická tabule je 
jihozápadní částí podcelku Kladenská tabule, tvoří ji 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. Významné body Bílá hora 
382m, Červený vrch 327 m, Džbán 365 m, Petřín 327 m. 2. – 3. výškový 
stupeň, nepatrně až středně zalesněná smrkovými a borovými porosty s 
příměsí dubu. 

Nadmořská výška území je v rozmezí cca 360 m n.m. - 370 m n.m., 
přičemž se pozemek mírně svažuje směrem k jihu.  

Skalní podklad zájmového území tvoří horniny ordovického stáří 
souvrství dobrotínského. To je zde vyvinuto ve facii skaleckých křemenců, 
což jsou deskovité polohy tvrdých křemenců až jemnozrnných pískovců s 
proplástky jílovitých břidlic a tence deskovitě odlučné, střídající se písčité a 
jilovité břidlice s podřízenými vložkami pískovců. 

Povrch skalního podkladu se v průzkumných vrtech pohybuje v 
hloubce 0,8 m - 1,2 m pod terénem, což odpovídá nadmořské výšce 331,64 - 
333,21. Svrchní poloha - eluvium, mocná 0,3 m - 0,9 m, je tvořena 
rozloženými břidlicemi charakteru písčitého jílu s úlomky pískovců a drobně 
úlomkovitě rozpadavými pískovci a křemenci. Hlouběji jsou horniny skalního 
podkladu zvětralé: pískovce a křemence úlomkovitě rozpadavé, tvrdé, polohy 
břidlic úlomkovitě a střípkovitě rozpadavé (jejich úlomky lze většinou lámat v 
ruce). 

Pokryvné útvary jsou tvořeny deluviálními sedimenty, což jsou jílovité 
hlíny, písčité jíly a jílovité písky, převážně s úlomky břidlic a pískovců nebo 
křemenců. Svrchu jsou překryty humózními hlínami o mocnosti 0,3 m - 0,4 m. 
 Z půdních typů převažují v zájmovém území hnědozemě a černozemě 
na substrátu převážně hlinitých spraší, méně na dvojsubstrátu hlinité spraše - 
opuky. Jižním směrem, v údolí Litovického potoka, lze zaznamenat výskyt 
hnědých půd na substrátu křídových pískovců, na dně údolí degradované a 
lužní černozemě na dvojsubstrátu hlinité spraše - jílovité břidlice. 
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 Zvětráváním hornin algonkia vznikají převážně půdy hnědé a jejich 
subtypy. Plošiny okolí Vltavy - Velkých Přílep, Horoměřic a Hostivice jsou 
tvořeny převážně sprašemi, ty dávají následně vzniknout hnědým půdám a 
příbuzným typům. 
 Plošiny jsou představovány černozeměmi  na spraši, většinou středně 
těžkými s příznivým vláhovým režimem nebo hnědozeměmi, včetně jejich 
slabě oglejených forem, středně těžkými s těžší spodinou a příznivým vodním 
režimem nebo s lehčí spodinou a v tom případě závislými na dešťových 
srážkách. 

 

Geodynamické procesy: 
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není 

dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 
Území není náchylné k sesuvným jevům. 

 
 
Členitost terénu a seismicita 

Terén vlastní lokality i jejího okolí je málo členitý, s nadmořskou 
výškou 360 – 370 m n.m. 

Daná oblast nepatří mezi seismicky aktivní zóny. 
 
Surovinové zdroje 

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

Pozemek pro navrhovanou výstavbu dopravních staveb se nachází 
v silně antropologicky pozměněné krajině a je součástí zemědělsky 
využívaných ploch v katastru obce Hostivice, na které navazují zemědělské 
plochy (pole) okolních obcí.  
 Hodnocená plocha je v současnosti využívána jako  pole. Lokalita je 
oddělená od severu obce Hostivice železniční tratí. V bezprostředním 
kontaktu s plochou je pouze obecní hřbitov a areál stavebnin. Za západní 
straně k zájmové ploše přiléhá nyní nevyužívaný sad (třešňovka).   Na sever 
od zájmových ploch je areál přistávacích drah Letiště Ruzyně, tedy prostor s 
cílenou eliminací “biologických a krajinářských “ funkcí. V tento okamžik již 
byla započata výstavba dálnice, která tvoří severní okraj hodnocené plochy. 
Plocha samotná je stávající pole mírně se svažující k jihu, na jihozápadní 
straně s cca 4 m vysokou travnatou mezí. 
 Zájmová plocha není v současnosti prvkem libovolného souboru 
ekologicky významných ploch. Prvky ÚSES jsou situovány jižně od Hostivic a 
nepřichází proto do kontaktu se zájmovou plochou. Stávající zeleň se 
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nachází při okraji plochy a vesměs by neměla být záměrem dotčena, ale 
pouze její část je použitelná i v novém kontextu. 
 Lze konstatovat, že v současnosti na ploše nejsou významnější 
přírodní prvky, jak odpovídá současnému stavu (obdělávané pole v blízkosti 
ladem ponechaného sadu,  jakožto řádově přitažlivějšímu biotopu. Detaily 
jsou patrné  na mapách a fotodokumentaci, které jsou součástí tohoto 
dokumentu.  

 

Výsledky biologického průzkumu - botanická část 

V rámci biologických průzkumů provedených pro oznámení záměru 
firmou Datura (Ing. Pilař) bylo konstatováno následující. 

V rámci orientačního botanického průzkumu nebyl na lokalitě 
zaznamenán výskyt vzácných ani zvláště chráněných druhů rostlin. 
 Inventarizace a zhodnocení současné zeleně je obsahem samostatné 
dokumentace “Inventarizace a ocenění dřevin potenciálně dotčených 
výstavbou Komerční zóny Hostivice” (© Ing. Tomáš Pilař 3/2007), která 
konstatuje přítomnost vegetace spíše charakteru  krajinné zeleně. Plocha 
inventarizovaných prvků  zaujímá pouze malou část zájmového území, ale 
celý zbytek je tvořen agrokulturou (stav 2/2007 - ozimá pšenice). Kromě 
inventarizovaných porostů je v jihozápadním okraji svažitá mez se stepním 
porostem. Zde byly identifikovány pouze běžné druhy rostlin svazu 
Arhenatherion. Vzhledem k době terénního průzkumu lze popsat pouze 
charakter porostu jako převážně zapojený s identifikovanými taxony 
Calamagrostis sp., Arhenatherum elatior, Festuca sp. Centaurea jacea, 
Echinops  spherocephalus. Samo stanoviště je běžné, vyskytuje  se na 
svazích zářezů a náspů komunikací silničních i kolejových, eventuelně na 
plochách agrárních lad a opuštěných zahrad.  

Stejně běžné jsou pak i druhy vázané na stanoviště jako drobní 
hlodavci, ptáci hnízdící na zemi, hmyz.  

Podrobný dendrologický průzkum dřevin rostoucích podél jižního 
okraje zájmového území je uveden v příloze tohoto oznámení. 

 
 Při terénním průzkumu byl v zájmovém prostoru zaznamenán jediný 
živočich a to bažant obecný, ale lze předpokládat řadu běžných polních 
živočichů (zajíc polní, koroptev polní, hraboš polní, myšice křovinná, tchoř 
stepní, lasice kolčava). U prakticky u všech bude platit, že výskyt v 
posuzovaném prostoru bude spíše nahodilý, vzhledem k atraktivitě 
sousedících ploch. 
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C.II.6  Fauna řešené lokality 
V návaznosti na předchozí kapitolu zde uvádíme výsledky zoologické 

části biologického průzkumu provedeného na dané lokalitě pro navrhovanou 
výstavbu souboru dopravních staveb v průmyslové zóně města Hostivice. 

 

Výsledky biologického průzkumu - zoologická část 

Vzhledem k době terénního průzkumu lze popsat pouze charakter 
porostu jako převážně zapojený s identifikovanými taxony Calamagrostis sp., 
Arhenatherum elatior, Festuca sp. Centaurea jacea, Echinops  
spherocephalus. Samo stanoviště je běžné, vyskytuje  se na svazích zářezů 
a náspů komunikací silničních i kolejových, eventuelně na plochách agrárních 
lad a opuštěných zahrad.  

Stejně běžné jsou pak i druhy vázané na stanoviště jako drobní 
hlodavci, ptáci hnízdící na zemi, hmyz.  
 Při terénním průzkumu byl v zájmovém prostoru zaznamenán jediný 
živočich, a to bažant obecný, ale lze předpokládat řadu běžných polních 
živočichů (zajíc polní, koroptev polní, hraboš polní, myšice křovinná, tchoř 
stepní, lasice kolčava). U prakticky u všech bude platit, že výskyt v 
posuzovaném prostoru bude spíše nahodilý, vzhledem k atraktivitě 
sousedících ploch. 

V nejbližším okolí mimo zájmovou plochu pak vhodné klidové, krytové 
a potravní podmínky pro ptactvo i polní zvěř poskytují větrolamy a zejména 
přírodní společenstva rybníků - Přírodní památka Hostivické rybníky. 
 
 

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

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

Zájmové území určené pro realizaci výstavby silniční infrastruktury 
jakožto přípravy pro následnou zástavbu průmyslové zóny jednotlivými 
areály. 

 Krajina v širším okolí uvažované výstavby má převážně plochý ráz. 
Krajina byla již v pravěku z velké část odlesněna a má zemědělský charakter. 
V území se nevyskytují větší vodní plochy ani významnější vodní toky. Malá 
členitost terénu měla vliv na hospodářskou činnost. Větší část plochy území 
je přeměněna na zemědělskou půdu. Proto jsou v této krajině vzácné 
přirozené nebo polopřirozené lesy. 

Druhotně si člověk vytvářel na místech méně využitelných pro 
zemědělské využívání remízy s výsadbou topolu černého, jasanu ztepilého, 
ale i druhů autochtonních, jako je kaštan jírovec (Aesculus hippokastanum), 
tavolník (Spirea sp.), trnovník akát (Robinia pseudoacatia) atd. Některé tyto 
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druhy se vysazovaly v bažantnicích nebo v porostech na ochranu zvěře, jiné, 
např. akát, jako medonosná rostlina. Podél mnoha cest byly rovněž 
vysazovány ovocné stromy, zejména jabloně.  

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

Výstavba souboru dopravních staveb se z pohledu na krajinný ráz 
významněji neprojeví, daleko zásadnější bude následná výstavba 
průmyslových areálů, která však není předmětem tohoto posouzení. 
 
 
C.II.8  Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící 
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního 
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují 
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s 
cílem udržení rovnováhy. 
 Původní rostlinná společenstva jsou dubohabrové háje, podél vodotečí 
luhy a olšiny. Z regionálně fytogeografického hlediska se jedná o 
termofytikum, fytogeografický obvod - České termofytikum, fytogeografický 
okres Středočeská tabule, Bělohorská tabule. 
 Sosiekoregion II/16 Pražská plošina, biochora II/11/5 mírně teplých 
plochých pahorkatin. Reprezentační biocenóza - společenstvo dubo-
habrových hájů. 

 Vlastní zájmové lokalita souboru dopravních staveb v Hostivicích 
se nedotýká bezprostředně žádného z prvků ÚSES. V jejím okolí se 
nenachází žádné prvky nadregionální úrovně, jsou zde zastoupeny 
prvky regionální a lokální.  

Prvky ÚSES v širším okolí zájmové lokality byly podrobně popsány 
v kapitole C.I 
Žádná z uvedených koster ekologické stability není posuzovanou výstavbou 
dotčena.  

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

V širším okolí požívá vysokou ochranu krajinného rázu (II.stupeň 
ochrany) Přírodní park Povodí Kačáku (Loděnice), který byl zřízen v roce 
1988 jako oblast klidu. Zákonem č. 114/1992 Sb. dostal statut Přírodního 
parku. Jeho posláním je zachovat biologické, krajinné a estetické hodnoty a 
využít je spolu s přírodními krásami.  Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Český Kras vyhlášená roku 1972 a plochou 128 km2 zahrnuje nejcennější 
části vápencového území barrandienu. Pestře členěný reliéf, časté krasové 
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jevy, teplomilná květena, paleontologické nálezy a málo porušený krajinný ráz 
jsou důvodem k tomu, že je Český Kras nejnavštěvovanější CHKO v ČR. 
Přírodní památka (PP) Hostivické rybníky zahrnuje přírodní společenstva 
rybníků a jejich bezprostřední okolí, s naučnou stezkou s 11 zastávkami 
dlouhou 2,5 km (přírodní společenstva rybníků). 

Směrem ke Praze lze jmenovat zejména přírodní rezervaci Prokopské 
údolí na Dalejském potoce. 

 
 

C.II.9  Obyvatelstvo 
 Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu nového souboru 
dopravních staveb – MÚK Hostivice se nachází na severním okraji města 
Hostivice. 

Jedná o lokalitu umístěnou na současných zemědělských pozemcích 
dostatečně vzdálených od obytné zástavby města a oddělených od ní 
železniční tratí Praha – Kladno. 

Město Hostivice patří do Středočeského kraje, okresu Praha – západ. 
Hostivice jsou pověřenou obcí, kde je rovněž příslušný stavební úřad. Obcí 
s rozšířenou pravomocí jsou Černošice.  

Hostivice leží 13 km západně od centra hlavního města Prahy, 
prakticky 2 km od okraje hlavního města. 

Význam a funkce města Hostivice ve struktuře osídlení jsou dány 
příznivou polohou při budoucí rychlostní silnici R6, v blízkosti mezinárodního 
letiště Ruzyně a v blízkosti hl. m. Prahy. Pro Hostivice je významnou 
skutečností postupná výstavba rychlostní silnice R6 směrem ku Praze, která 
by měla být dokončena v roce 2010 a částečně (v jednom pruhu otevřena již 
v roce 2008). To Hostivicím umožní velmi dobrou dostupnost hl. m. Prahy, 
Karlových Var a dalších měst na západ. Především však výstavba rychlostní 
silnice R6 zcela zásadním způsobem přispěje ke zklidnění dopravy ve městě 
– podél ulice Československé armády, procházející centrem Hostivic. Díky 
této nové kapacitní silnici R6 bude prakticky veškerá tranzitní doprava 
převedena ze silnice I/6 procházející městem na silnici R6 vedenou 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což se významně projeví ve 
snížení emisí a hluku z automobilové dopravy.  

Hostivice má i velmi dobré železniční spojení. Leží na trati Praha – 
Kladno, která by měla být zásadně přestavěna (zdvoukolejněna, 
elektrifikována) a měla by zde být provozována intervalová příměstská 
železniční hromadná doprava (tzv. „Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – 
Kladno“).  

Hostivice jsou přirozeným centrem v území západně Prahy a s obcemi 
Jeneč a Chýně může výhledově dojít k vytvoření téměř souvislého 
urbanizovaného území.  

V Hostivicích probíhá intenzívní bytová výstavba především rodinných 
domů a současně na lokalitách určených pro komerční účely vznikají 
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rozsáhlé průmyslové a obchodní areály. Příkladem je Tulipán Park, umístěný 
jihovýchodně od posuzované průmyslové zóny. Tento areál bude se 
souborem dopravních staveb a MÚK Hostivice propojen a tyto komunikace 
zajistí i napojení tohoto areálu na silnici R6. 

Výstavba dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny přispěje 
významnou měrou k možnostem pracovního uplatnění v komerčních 
areálech, které budou v průmyslové zóně následně vybudovány a jejichž 
výstavba je touto investiční akcí podmíněna. 

 
Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zástavbě pozemku s kvalitní zemědělskou 
půdou, který byl v minulosti intenzívně zemědělsky využíván. Stavba 
nevyžaduje odstranění původních staveb, avšak vyžaduje pokácení celkem 6 
vzrostlých dřevin na jihovýchodním okraji dotčené lokality, jiný zásah do 
hmotného majetku se nepředpokládá. Jediným významným majetkem, který 
bude stavbou dotčen, je vlastní vrstva ornice, která se nachází na celé ploše 
zájmového pozemku. Tato ornice bude před zahájením terénních úprav 
sejmuta, deponována na okolních pozemcích a následně použita převážně 
při sadových úpravách po dokončení výstavby průmyslových areálů, případné 
přebytky budou použity pro zúrodnění pozemků určených po dohodě s 
Krajským úřadem.  

 
Kulturní památky 

V  lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná 
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani 
kulturní památky.  

Celé území města Hostivice se nachází na území s možnými 
archeologickými nálezy, to znamená, že je nutné respektovat příslušná 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

C.II.10   Jiné charakteristiky 
Stávající hluková zátěž  - z automobilového a leteckého provozu 

Jednou z hlavních charakteristik zatížení daného území a města 
Hostivice je automobilová doprava. Jedná se především o dopravu 
tranzitní, která obcí projíždí po silnici první třídy I/6 – Karlovarské a která tvoří 
rozhodující podíl dopravní zátěže. Nejzatíženějším místem Města Hostivice je 
vlastní centrum, kde na křižovatkám dochází ke zpomalení průjezdu vozidel a 
tím i ke zvýšení zátěže hlukem a emisemi. Centrum města s hustší zástavbou 
rovněž zhoršuje rozptyl škodlivin a zvyšuje v důsledku odrazů od okolních 
objektů, situovaných v malé vzdálenosti od komunikace (ulice Čsl. Armády), 
hladiny hluku v denní i noční době. 

Kromě automobilové dopravy se na hlukové zátěži obce podílí do 
určité míry (zejména na severozápadě města) letecká doprava. Je to 
způsobeno blízkostí mezinárodního letiště Praha – Ruzyně a vedením 
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v současné době nejvyužívanější vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24. 
(06L/24R). Osa této dráhy prochází severně od obce Jeneč ve směru 
severovýchod – jihozápad. Kolem této dráhy jsou vymezena ochranná 
pásma, která zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci 
leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tato ochranná pásma jsou 
členěna na: 

• OP se zákazem staveb 

• OP provozních ploch letiště 

• OP zájmového území letiště 

• OP s výškovým omezením 

• OP vzletového prostoru 

• OP přibližovacích prostorů 

• OP vnitřní vodorovné plochy 

• OP kuželové plochy 

• OP přechodové plochy 

• OP vnější vodorovné plochy 

V ochranných pásmech vzletových a přibližovacích prostorů a 
v ochranných pásmech přechodových ploch nesmí nové stavby (objekty) 
přesahovat definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou v zákrytu za 
stávající zástavbou (objektem), respektive terénem ochranná pásma již 
narušujícím. 

 
Ochranné hlukové pásmo  (OHP) letiště Praha Ruzyně 

Ochranné hlukové pásmo letiště Praha Ruzyně bylo s účinností pouze 
na území hlavního města Prahy vyhlášeno Odborem územního rozhodování 
Magistrátu hl.m.Prahy. Kompetencí k územnímu řízení ve věci ochranného 
hlukového pásma, ležícího na území tehdejších okresů Praha-západ a 
Kladno, byl  v říjnu 2000 pověřen Stavební úřad v Hostivici.  

V letech 2001 až 2004 byla vyhlášena OHP pro obce ležící na území 
bývalých okresů Praha-západ a Kladno, v nichž ochranné hlukové pásmo 
zasahuje části katastrů se souvislou obytnou zástavbou (Kněževes, 
Středokluky, Dobrovíz, Hostouň, Jeneč, Horoměřice, Tuchoměřice) nebo 
zasahující katastrální území obce jen okrajově, mimo území s obytnou 
zástavbou (Hostivice, Unhošť, Červený Újezd, Pavlov a Statenice). Územní 
rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu v katastrálních územích všech 
obcí, kde rozsah OHP zasahuje obytnou zástavbu, byla vydána a nabyla 
právní moci. Rozsah ochranného hlukového pásma vychází z předpokladu 
výhledového leteckého provozu na letišti Praha - Ruzyně s celkovým počtem 
153.700 pohybů letadel všech kategorií za rok, s 500 pohyby v 
charakteristickém letovém dni v sezóně. Uvažuje se převaha proudových 
dopravních letounů do vzletové hmotnosti 80 t a vrtulových dopravních 
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letounů. Rovněž se uvažují významná provozní omezení zejména pro lety v 
noční době.  

Navržené a vyhlášené ochranné hlukové pásmo letiště Praha - Ruzyně 
se člení do dvou hlukových zón o různé míře hlukové zátěže a s různým 
významem režimových opatření stavebního charakteru uvnitř těchto 
zón. Hranice ochranného hlukového pásma obecně vymezuje území, v němž 
může být překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku z leteckého provozu 
ve venkovním prostoru v průměrném letovém dni s 500 pohyby letadel za 24 
hodin nebo nejvyšší přípustná hodnota hluku z leteckého provozu ve 
venkovním prostoru v noční době. Uvnitř vnitřní hlukové zóny mohou být 
limitní úrovně hluku významně překročeny. 

Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k financování kontinuálního 
monitorování hluku z leteckého provozu a od roku 1998 také k financování  
protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště. 

Ochranné hlukové pásmo 

V okolí letiště Praha Ruzyně je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo. 
Hranici tvoří izofona L Aeq = 65 dB pro den ( LAeq = 55 dB pro noc). Na 
tomto území Letiště Praha s.p. realizuje protihluková opatření, především 
výměnu oken. Od roku 1998 je u tzv. chráněných místností obytných domů, 
což jsou obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje a kuchyně, dále u 
zdravotnických a školských zařízení v okolních obcích a městských částech, 
zahrnutých do ochranného hlukového pásma, prováděna kompletní výměna 
oken za plastová či dřevěná s předepsanou vzduchovou neprůzvučností, a to 
v závislosti na výsledcích stavebně akustického posouzení každého objektu. 
V těchto protihlukových opatřeních letiště pokračuje postupně na celém 
území vyhlášeného ochranného hlukového pásma. 

Tím je dosaženo splnění přípustných hladin akustického tlaku (hluku) 
uvnitř obytných místností, venkovní hluk je snižován pouze režimovými 
opatřeními leteckého provozu, o nichž bylo pojednáno výše. 
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Legenda k mapce: červená čára = hranice ochranného hlukového 
pásma (OHP) a zóny A; modrá čára = hranice zóny B. 
 

 

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

Realizace investičního záměru výstavby souboru dopravních staveb je 
situována do lokality pro výrobu, průmysl a sklady města Hostivice, která je 
od obytné zástavby dostatečně vzdálena a navíc oddělena tělesem 
železniční tratě procházející částečně na náspu. 

V současné době je území města Hostivic a zejména jeho části 
situované v blízkosti silnice I/6 vystaveno zvýšené hladině hluku a imisnímu 
zatížení, což je dáno bezprostřední návazností na silně frekventovanou 
komunikaci I. třídy – ulici Československé armády, která městem prochází. 

Tato situace se nezmění až do doby realizace obchvatu Hostivic, který 
zajistí převedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu města. Ke zcela 
zásadní změně dojde v roce 2010, kdy má být podle harmonogramu výstavby 
plně zprovozněna rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary.  

Realizace posuzovaného souboru dopravních staveb bezprostředně 
navazuje na silnici R6 tím, že prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky 
zajistí přímé připojení Hostivic na tuto rychlostní komunikaci a současně 
umožní dopravní obslužnost stávající i nové průmyslové zóny. 
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Dalším významným faktorem ovlivňujícím obec Hostivici a její okolí je 
letiště Praha – Ruzyně, konkrétně vzletová a přistávací dráha, která 
v relativní blízkosti města prochází. V budoucnu se k tomuto efektu přidruží 
ještě vliv navrhované paralelní dráhy, která bude vedena ještě blíže k městu 
než současná dráha. 

Jiné zdroje emisí a hluku v daném území zdaleka nedosahují vlivů 
těchto liniových staveb a leteckého provozu. 

Krajina v dané oblasti je rovinatá a úrodná, což ji předurčuje 
k zemědělskému využití. Z tohoto důvodu zde téměř vymizely původní lesní 
porosty a krajina se vyznačuje velmi malým podílem lesů. 

Na druhé straně blízkost hlavního města a zejména budoucí návaznost 
na rychlostní komunikaci R6 vytváří tlak na komerční využití pozemků u 
města. Z tohoto důvodu byla v územním plánu Hostivice vymezena zóna VP 
pro průmysl, výrobu a sklady v severní části katastru obce a v této zóně 
bude přednostně vybudována infrastruktura – komunikace a sítě. 

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

Z výpočtů rozptylové a hlukové studie vyplývá, že převedení značného 
podílu dopravy ze stávající silnice I/6 na novou rychlostní silnici R6 významně 
zlepší životní prostředí ve městě Hostivice. 
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH 
VÝZNAMNOSTI

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

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

Kategorie 
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo  x  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci  x  

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

D.I.5. Vliv na půdu  x  

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

  x 

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

D.I.7. Vliv na ekosystémy   x  

D.I.8. Vliv na krajinu  x  

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

 

Vysvětlivky:  

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

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

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

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti, při 
výstavbě komunikací budou používány technologie šetrné vůči životnímu 
prostředí a bude provedena s ohledem na zachování všech složek životního 
prostředí v neporušeném stavu a spíše povede k jejich posílení v důsledku 
výsadby dřevin a keřů podél komunikací. S těmito úpravami zeleně se počítá 
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zejména v navazující etapě výstavby jednotlivých průmyslových a 
komerčních areálů, v nichž budou realizovány sadové úpravy.   

. Jedná se o výstavbu dopravní infrastruktury v zóně pro výrobu, 
průmysl a sklady, kterou je podmíněna následná zástavba průmyslové zóny, 
protože posuzovaný soubor dopravních staveb včetně mimoúrovňové 
křižovatky umožní přímé napojení průmyslové zóny na nově budovanou 
rychlostní komunikaci R6. Po dobudování všech těchto komunikací a 
výstavbě propojky se silnicí I/6 bude umožněno i přímé napojení města 
Hostivice na silnice R6. Toto řešení povede ke zcela zásadnímu snížení 
intenzity dopravy v Hostivici, a to se všemi doprovodnými pozitivními efekty, 
zejména snížením hluku a emisí z dopravy. 

Doprava do areálů průmyslové zóny představuje sice určitou dopravní 
zátěž, ale s ohledem na její vedení mimo vlastní město, nebude zatěžovat 
obyvatelstvo žádné z blízkých obcí hlukem ani emisemi nad míru danou 
platnou legislativou.  

Z hlediska vlivů na půdu by sice bylo možno považovat zábor 
zemědělské půdy za významný vliv, nicméně s ohledem na skutečnost, že 
výstavba je navrhována do územním plánem přesně definované průmyslové 
zóny, v níž není s dalším využitím lokality pro zemědělské účely počítáno, 
nelze vliv na půdu považovat za podstatný. Rozhodující je tedy skutečnost, 
že ornice v místech výstavby komunikací bude před zahájením výstavby 
sejmuta, deponována na pozemcích investora nebo po dohodě s vlastníky na 
okolních pozemcích, a nedojde tedy k jejímu znehodnocení. S jejím využitím 
se počítá pro sadové úpravy okolí komunikací a později i jednotlivých areálů 

Vlivy na krajinný ráz by bylo rovněž možno, vzhledem ke skutečnosti, 
že v průmyslové zóně mají být vybudovány haly o celkové ploše cca 
40 000 m2, považovat za významný. Tento záměr však není předmětem 
tohoto posuzování a bude řešen až v následující etapě zástavby průmyslové 
zóny. Přihlédneme-li navíc ke skutečnosti, že stávající ráz krajiny – rozsáhlé 
pole s monokulturou a prakticky bez jakékoliv jiné zeleně (s výjimkou 
stromořadí podél Hřbitovní ulice v jižní části lokality a porostů podél 
železniční trati) – není rovněž přirozeným ani původním rázem krajiny, je 
možný pohled na záměr investora i z jiného úhlu.  

Vlivy na flóru a faunu lze považovat spíše za méně významné, protože 
výstavba komunikací nepředstavuje zásadní zásah do dané přírodní lokality. 
Tím bude teprve vlastní výstavba průmyslových areálů, ale rozsáhlá výsadba 
zeleně s různorodou a přírodě dané lokality blízkou skladbou bude ve 
srovnání se stávající monokulturou do určité míry zlepšením, a to nejen 
z hlediska flóry, ale i fauny, neboť lze předpokládat, že v zelených plochách 
zde najde přirozené útočiště. 

Vliv na povrchové a podzemní vody rovněž nebude významný. 
Výstavbou souboru dopravních staveb nebude ovlivněna žádná vodoteč – 
nejbližší vodotečí je Litovický potok, který však nebude výstavbou nijak 
dotčen. Dešťové vody z rozsáhlých zelených ploch budou přirozeně 
vsakovány, dešťové vody z komunikací do kanalizací vybudovaných podél 
jednotlivých komunikací a křižovatek. 
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Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo je možno považovat výstavbu souboru dopravních staveb 
umožňujících přímé napojení na síť komunikací vyšší třídy za velmi pozitivní.  
 
 

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

Zdravotní rizika pro obyvatele vlastního města Hostivice, v jehož 
katastru má být nová dopravní infrastruktura podle záměru investora 
postavena, i pro obyvatele okolních obcí, jejichž stávající obytná zástavba je 
dostatečně vzdálena od posuzované lokality, jsou prakticky nulová.  

Je to dáno jednoznačně tím, že výstavba bude prováděna 
v průmyslové zóně dostatečně vzdálené od obytné zástavby města, takže 
hluk ani emise z výstavby ani následného provozu na těchto komunikacích 
obyvatelstvo Hostivice prakticky neovlivní. 

Z hlediska zdravotních rizik je možno uvést jednoznačně pozitivní vliv 
na zdraví obyvatelstva, který bude dán tím, že současně s výstavbou 
vlastního souboru dopravních staveb a mimoúrovňové křižovatky bude 
vybudován obchvat obce. V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace 
R6, která je hlavním důvodem, proč byla v dané lokalitě na sever od centra 
Hostivic navržena průmyslová zóna s předpokládanou výstavbou výrobních a 
skladových areálů, dojde k významnému poklesu intenzity dopravy vedené 
městem Hostivice po stávající tranzitní komunikaci první třídy I/6 – ulici 
Československé armády. 

Prakticky zde zcela vymizí tranzitní doprava a omezí se částečně i 
průjezd místních vozidel (zejména nákladních vozidel firem zde působících), 
protože bude vybudováno napojení obce na novou rychlostní komunikaci R6.  

Vlastní zástavba průmyslové zóny jednotlivými areály není předmětem 
tohoto oznámení, ale při výpočtu hlukové a rozptylové studie bylo s dopravou 
generovanou průmyslovou zónou počítáno. Vzhledem k tomu, že zóna je 
dostatečně vzdálena od obytné zástavby a je od ní navíc oddělena železniční 
tratí, areálem hřbitova a další zástavbou a rovněž izolační zelení, bude vliv 
dopravy po nových komunikacích na imisní a hlukovou situaci v obytné 
zástavbě minimální a v důsledku poklesu intenzity dopravy na silnici I/6 dojde 
k významnému snížení imisních koncentrací a hladin hluku zejména 
v zástavbě podél ulice Československé armády. 

Předpokládá se i posílení autobusové dopravy systému PID, která 
bude po dohodě s vedením města a provozovateli budoucích areálů 
průmyslové zóny zajíždět jak do Hostivic, tak i do nové zóny, v níž bude řada 
obyvatel Hostivic nepochybně zaměstnána. V rámci výstavby souboru 
dopravních staveb je počítáno i se zřízením autobusových zastávek. 

Sociálně ekonomické důsledky výstavby nových komunikací lze 
hodnotit rovněž jednoznačně kladně, protože realizací této výstavby dojde 
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k významnému zlepšení dopravní situace v Hostivici a po následné zástavbě 
průmyslové zóny i ke vzniku velkého množství pracovních příležitostí. 

Tato skutečnost je významná zejména v období poměrně vysoké 
nezaměstnanosti. Lze očekávat, že zde naleznou perspektivní pracovní 
uplatnění zejména obyvatelé nejbližších obcí – zejména přímo z Hostivic, 
část pracovníků bude nepochybně dojíždět i ze vzdálenějších okolních obcí, 
k čemuž je možno využít husté sítě integrované veřejné dopravy PID MHD 
Praha. Zastávky autobusů PID budou situovány v dochůzkové vzdálenosti 
několika minut od jednotlivých objektů průmyslové zóny, takže zaměstnanci 
nebudou nuceni používat vlastní osobní automobily. Pro zaměstnance 
dojíždějící vlastními automobily i pro návštěvníky bude v rámci jednotlivých 
areálů zřízeno dostatečné množství parkovacích míst. 

Lze očekávat, že někteří zaměstnanci budou k dopravě využívat i 
jízdní kola. 

Kvalita životního prostředí ve městě Hostivici ani v nejbližších 
okolních obcích se v důsledku výstavby nových komunikací 
v průmyslové zóně nezhorší.  V důsledku vybudování obchvatu obce 
rychlostní silnicí R6 a jejím komunikačním napojením do Hostivic lze 
naopak počítat s významným snížením emisí a hluku, a tedy i ke zvýšení 
kvality životního prostředí a faktorů pohody obyvatel Hostivic, které 
s tímto úzce souvisí. 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Nejbližšími obytnými objekty v okolí posuzované lokality jsou obytné 

domy situované na jih od oblouku železniční trati v prostoru severně od ulice 
Československé armády. 

Vlastní výstavba posuzovaných komunikací tyto obyvatele ovlivní díky 
své poloze, odstínění tělesem železniční trati a izolační zeleni pouze 
minimálně. Celkem lze uvažovat o přímém ovlivnění cca 30 rodinných domů, 
které jsou situovány nejblíže k severní hranici obytné zástavby města.  

To znamená, že nepatrné zvýšení imisní a hlukové zátěže (zdaleka 
nepřesahující přípustné limity) se dotkne cca 150 obyvatel města Hostivice, 
a to spíše v období výstavby, než v období provozu. Tento vliv by měl být 
postupně výrazně.kompenzován snížením tranzitní dopravy projíždějící 
Hostivicemi. 
 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
 Posuzovaný záměr představuje výstavbu nové komunikační 

infrastruktury sloužící pro napojení města Hostivic a severní průmyslové zóny 
na novou rychlostní silnici R6 

Vzhledem k charakteru záměru – soubor dopravních staveb – a jeho 
umístění do průmyslové zóny nedojde k narušení pohody obyvatel v jeho 
okolí.  
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Vyhodnocení nových zdrojů znečišťování ovzduší bylo provedeno 
v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Její výsledky jsou 
zrekapitulovány v kapitole D.I.2., kde je současně i jejich komentář. 

Hluk ze související dopravy nepřekročí přípustné denní limity ani noční 
limity a způsobí jen mírné navýšení stávajícího hlukového pozadí, a to jen 
v nejbližším okolí posuzované lokality. V centrální části města, která je 
v současnosti dopravou nejvíce zatěžována, dojde naopak k jejímu zcela 
zásadnímu snížení, a to v důsledku vybudování obchvatu města, k čemuž 
tato infrastruktura přispívá. 

Výsledky akustické studie, která je přílohou tohoto oznámení, jsou 
zrekapitulovány v kapitole D.I.3., kde je současně i jejich komentář. 

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na 
obyvatelstvo. 

 

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

zábor původně zemědělského 
pozemku, ornice bude využita 
podle požadavků RŽP 
převážně pro sadové úpravy 
budoucích areálů a veřejné 
zeleně podél komunikací a na 
okružních křižovatkách 

Sociální a ekonomické 
vlivy 

přímé, trvalé Umožněna následná výstavba 
areálů v průmyslové zóně - 
příznivý vliv na zaměstnanost, 
zlepšení dopravy 

Emise z dopravy přímé, trvalé Převedení tranzitní dopravy 
mimo město Hostivice vede ke 
snížení imisních koncentrací u 
obytné zástavby 

Hluk z dopravy  přímé, trvalé Převedení tranzitní dopravy 
mimo město Hostivice vede ke 
snížení hluku u obytné 
zástavby 

 
 
D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Imisní koncentrace škodlivin z automobilové dopravy na posuzovaných 
komunikacích 

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek z celého souboru 
posuzovaných dopravních staveb v Hostivicích byla vypracována rozptylová 
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studie, která je uvedena v příloze  tohoto oznámení. Zde jsou rekapitulovány 
její závěry. 

Uvedená rozptylová studie řeší posouzení imisního zatížení z nově 
uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě průmyslové zóny 
v severní oblasti Hostivic navazující na novou rychlostní silnici R6. Umístění 
areálu je patrné z grafických příloh rozptylové studie a tohoto oznámení. 

Pro posouzení stávajícího imisního zatížení slouží rozptylová studie 
Středočeského Kraje, zpracovaná v rámci Programu snižování emisí a imisí 
Středočeského Kraje (Enviros a Bucek 2005). 

Do rozptylové studie byly zahrnuty všechny dopravní zdroje z provozu 
na nových komunikacích a zahrnuta byla i stávající silnice I/6. Údaje o 
dopravních intenzitách byly převzaty z podkladů předaných firmou ETC a 
uvedených v tomto oznámení v části B. Jedná se o  

• liniové zdroje emisí – veškeré komunikace 
Plošné zdroje emisí – parkoviště - nebyly v rámci tohoto posouzení 

uvažovány, rozptylová studie bude o tyto zdroje doplněna v oznámení 
řešícím zástavbu průmyslové zóny komerčními areály. 

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

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

 
Výsledky rozptylové studie a její závěr a doporučení 

Rozptylová studie je zpracována jako součást Oznámení záměru 
Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice, pro posouzení stávajícího 
imisního zatížení v lokalitě, dále pak  pro posouzení imisního zatížení 
v lokalitě v roce 2010 po dostavbě rychlostní komunikace R6. Třetí variantou 
je zhodnocení příspěvku k imisnímu zatížení Hostivic z uvažovaného 
skladového areálu na severovýchodním okraji obce.  

Z východu je území ohraničeno již zmiňovaným nově budovaným 
přemostěním silnice R6, z jihu a západu pak sítí místních komunikací, a od 
severu je pozemek ohraničen nově budovanou rychlostní komunikací R6, za 
kterou se v současné době nachází jedna z drah ruzyňského letiště. Od 
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obytné zástavby je celý areál zároveň oddělen i železniční tratí Praha – 
Kladno. 

a) Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 
Stávající imisní zatížení je dáno na základě zpracované rozptylové 

studie Středočeského kraje, zpracované v roce 2005. V této rozptylové studii 
byly zohledněny všechny stávající zdroje znečišťování ovzduší odrážející 
stav k roku 2005. Rozptylová studie byla zpracována včetně podílu 
jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO1, REZZO2, 
REZZO3, REZZO4), což v tomto konkrétní případě je velice důležité pro 
hodnocení následující varianty, imisního zatížení v lokalitě pro rok 2010.  

Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: 
Zásadní vliv na imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci I/6 
(E48) vedoucí přes obec Hostivice.  Imisní zatížení v lokalitě je významné a 
podél předmětné komunikace za stávajících podmínek hraničí s imisními 
limity.  

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou 
vypočtené koncentrace v místě výstavby na úrovni do 200 µg/m3. Což 
odpovídá imisnímu limitu. Doba překročení imisního limitu v Hostivicích 
jsou dle výpočtu cca 1 hodina za rok, což vhledem k povoleným 18 
hodinám znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní 
limit dodržován.  

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za 
stávajícího stavu dosahují  platného imisního limitu a jsou okolo 38 
µg/m3. Avšak imisní limit 40 µg/m3 překročen není. 

Problematická je škodlivina PM10. Nejvyšší vypočtené průměrné denní 
koncentrace se v Hostivicích pohybují na úrovni mezi 36 až 55 µg/m3. Imisní 
limit je 50 µg/m3. Doba překročení imisního limitu v Hostivicích je dle výpočtu 
cca 5 až 7 dnů za rok, což vhledem k povoleným 35 dnům znamená, že i 
přes překročení limitní koncentrace je imisní limit dodržován. I když  v 
některých místech jen díky povolené době překročení imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace jsou v této lokalitě na úrovni cca 1/3 
platného imisního limitu a dosahují hodnot do 15 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace benzenu se v současné době podél 
komunikace pohybují na úrovni do 2 µg/m3. Hodnota imisního limitu je 5 
µg/m3. Tedy vypočtené koncentrace se budou pohybovat na úrovni 1/3 
platného imisního limitu. 
 
b) Imisní zatížení v lokalitě Hostivice pro rok 2010 

Imisní zatížení v roce 2010 bylo spočítáno následujícím způsobem. 
Uvažujme, že stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší zůstanou 
zachované a příspěvek okolních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
také. Pak pozaďové imisní zatížení bez jakékoli automobilové dopravy je 
dáno součtem příspěvků REZZO 1 až REZZO 3 z krajské rozptylové studie. 
K tomuto příspěvku byla připočtena automobilová doprava na uvažovaných 
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komunikacích v rámci této rozptylové studie s dopravními zátěžemi 
odpovídajícími výhledovému roku 2010, a tedy i dopravy vyvolané areály 
v průmyslové zóně. 

Nejdůležitějším faktorem, který se významným způsobem na imisním 
zatížení obce Hostivice bude výstavba rychlostní komunikace R6, která 
odvede významnou většinu automobilové dopravy mimo obec. Tím se 
pochopitelně změní emisní i imisní zatížení v lokalitě. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 v obci klesnou, stejně jako 
imisní zatížení ostatních škodlivin, velmi významně. Tedy vypočtené 
koncentrace NO2 v Hostivicích klesnou na úroveň do 100 µg/m3, což by 
odpovídalo ½ platného imisního limitu. Vyšší koncentrace budou pouze 
poblíž rychlostní komunikace R6, kde jsou vypočtené koncentrace na úrovni 
do 170 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Průměrné roční koncentrace 
v Hostivicích klesnou cca na ½ platného imisního limitu na úroveň do 20 
µg/m3. Podél rychlostní komunikace  pak budou dosahovat hodnot na úrovni 
do 25 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace benzenu budou dosahovat hodnot na 
úrovni do 2,5 µg/m3 podél rychlostní komunikace a do 1,5 µg/m3. 
v Hostivicích. Imisní limit je 5 µg/m3. 

Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 lze 
očekávat v blízkosti komunikace R6 a to na úrovni cca od 40 do 50 µg/m3. 
Tedy do hodnoty platného imisního limitu. Nicméně v Hostivicích imisní 
zatížení klesne na úroveň do 35 µg/m3, což odpovídá cca 2/3 platného 
imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace PM10 pak budou v Hostivicích na 
úrovni do 10 µg/m3 a podél rychlostní komunikace R6 pak na úrovni do 
15 µg/m3. Tedy i pro tuto škodlivinu významný pokles oproti stávajícímu 
stavu. 
 

Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů: 
Lze konstatovat, že příspěvek k imisnímu zatížení nebude významný 

za předpokladu, že areál bude zprovozněn po dostavbě rychlostní 
komunikace R6. Tím bude zaručeno, že příspěvek vyvolané dopravy nezvýší 
četnosti překračování imisních limitů v lokalitě. Pokud areálem vyvolaná 
doprava bude přímo napojena na komunikaci R6, tak se na imisním zatížení 
v Hostivicích projeví minimálně. 

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu 
areálu budou na úrovni do 14 µg/m3. Průměrné roční koncentrace pak na 
úrovni do 1 µg/m3. 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím  benzenu se pohybují na 
úrovni do 0,22 µg/m3. v nejzatíženější části areálu a na úrovni do 0,025 µg/m3 
v Hostivicích. 

Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 z provozu 
areálu dosahují hodnot na úrovni do 9 µg/m3 a průměrné roční koncentrace 
do 2 µg/m3. V obytných částech Hostivic pak na úrovni do 4 µg/m3 z hlediska 
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průměrných denních koncentrací a do 0,2 µg/m3 z hlediska průměrných 
ročních koncentrací.   
 

Závěry rozptylové studie 
Stávající imisní zatížení v lokalitě je z hlediska krátkodobých 

koncentrací PM10 i NO2 výrazné a imisní limity jsou dodržovány jen díky 
povolené době překročení imisního limitu. Průměrné roční koncentrace jsou 
pod hladinou imisních limitů, a to především pro škodlivinu PM10. 

Až bude dostavěna komunikace R6 významným způsobem poklesne 
imisní zátěž v lokalitě. A to pro všechny imisně sledované škodliviny. Za této 
podmínky bude možné akceptovat nárůst automobilové dopravy vyvolané 
provozem areálu, která již nepojede přes Hostivice, ale rovnou na R6. 

Potom příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v Hostivicích nebude 
zvedat četnosti překročených imisních limitů a provoz logistického areálu 
bude možné povolit. 
 
 
Význačný zápach 

Nový soubor dopravních staveb není zdrojem zápachu.   
 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
 

 
D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 

FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
Hluk, vibrace 

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem 
z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích a částečně, zejména 
v severozápadní části Hostivic, leteckého provozu.  

Stávající situace byla podrobně popsána v části C, kapitole C.II.10. 
Jak již bylo uvedeno, městem Hostivice prochází v současnosti silně 

frekventovaná silnice I/6 s převažující tranzitní dopravou, která představuje 
pro měst vysokou hlukovou zátěž v denní i noční době. Je to dáno jak počtem 
projíždějících vozidel, tak i skutečností, že doprava je vedena obytnou 
zástavbou a prochází i vlastním centrem města 

Záměr výstavby nových komunikací, které jsou podmínkou pro 
zástavbu průmyslové zóny, sice vnese do území další automobilovou 
dopravu, přesto však ve vlastním městě Hostivici dojde po realizaci záměru 
investora k výraznému snížení hlukové zátěže v důsledku zcela zásadního 
poklesu automobilové dopravy ve městě. Je to způsobeno převedením 
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dopravy ze silnice první třídy I/6 Karlovarské na rychlostní komunikaci R6 
Praha – Karlovy Vary. Tato rychlostní komunikace povede severně od města 
Hostivice, za železniční tratí a novou průmyslovou zónou, jejíž objekty budou 
současně stínit i hluk pronikající z rychlostní komunikace, takže obytnou 
zástavbu Hostivice ovlivní pouze minimálně.  

Na tuto novou komunikaci bude napojena mimoúrovňovou křižovatkou 
i veškerá automobilová doprava průmyslové zóny. 

V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie, která slouží 
k porovnání současné situace se stavem po realizaci záměru výstavby 
posuzovaných komunikací a rychlostní silnice R6. Tato studie je v příloze 
tohoto oznámení a její výsledky jsou zde zrekapitulovány. 

Podkladem pro výpočet této akustické studie byly prognózy zatížení 
dotčených komunikací (stávajících i nových) v roce 2007, 2010 a 2020, 
vypracované firmou ETC Praha, přičemž jako referenční byl uvažován rok 
2007. Předpokládané zátěže komunikací automobilovou dopravou 
v uvažovaných časových horizontech byly popsány v kapitole B.II.4. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby 
nového souboru dopravních staveb a MÚK Hostivice nebudou v chráněném 
obytném prostoru obytné zástavby překročeny hygienické limity dané 
nařízením vlády č.148/2006 Sb. 

Pozitivní vliv záměru výstavby systému komunikací společně 
s výstavbou rychlostní silnice R6, na niž je stavba vázána, se projeví 
poklesem ekvivalentní hladiny hluku v obytné zóně v Hostivicích až o 
4,5 dB, a to i přesto, že celkově dochází na síti komunikací v ČR k nárůstu 
dopravních intenzit. Do výpočtů akustické studie byla zahrnuta veškerá 
vyvolaná doprava předpokládanými budoucími komerčními areály 
v průmyslové zóně (a pro rok 2020 i v dalším rozšíření průmyslové zóny 
podél R6 směrem na severozápad), přesto v obytné části Hostivic dojde 
k poklesu hlukové expozice. 

V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v 
okolí staveniště k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobené 
nákladními automobily se zeminou a provozem stavebních mechanizmů. 
Vzhledem ke vzdálenosti staveniště od obytné zástavby (s výjimkou domku 
v areálu hřbitova) a terénním překážkám (železniční tratí a izolační zeleni) 
bude obytná zástavba Hostivic i v této etapě výstavby ovlivněna pouze 
minimálně. 
 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

Vzhledem k tomu, že oznámení popisuje výstavbu komunikací, lze 
konstatovat, že zde nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a 
elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné 
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce.  
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Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, trvalé minimální nepříznivý vliv, v důsledku 
odvedení dopravy mimo obytnou 
zástavbu dojde k poklesu hladin hluku 
v centru Hostivic 

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

Zástavbou původně zemědělského pozemku – pole – dojde na 
vlastním pozemku průmyslové zóny k určité změně odtokových poměrů. 
V současné době se vsakují dešťové vody na celé ploše pozemku, po 
výstavbě souboru dopravních staveb, která je předmětem tohoto záměru, 
dojde ke změně vsakování jen v nepatrné míře, jak bylo popsáno v kapitole 
B. Větší vliv bude mít až vlastní výstavba jednotlivých objektů a zpevněných 
ploch v areálech průmyslové zóny, čímž se vsakování omezí z větší míry na 
zelené plochy, jejichž podíl však v areálu zóny bude poměrně vysoký.  

Řešení odvodu dešťových vod bude proto navrženo tak, aby 
docházelo k co největšímu vsakování, a tím i zpomalení (omezení) odtoku 
vod z daného území. Toto řešení bude předmětem samostatného posouzení. 

 
Vliv na změny hydrologických charakteristik 

Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů 
daného území, stavba se projeví pouze lokálně, a to způsobem, který byl 
výše popsán. 

Postupným zastavováním jednotlivých pozemků v dosud nezastavěné 
lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v daném území a 
ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. 
Z hlediska reálně zastavěných a zpevněných ploch v rámci posuzovaného 
záměru se jedná o vliv relativně málo významný ve srovnání s plochou 
okolních pozemků, na nichž se výstavba nepředpokládá. Celková plocha 
komunikací není v porovnání s okolními nezastavěnými i zastavěnými 
pozemky tak veliká, aby její zástavba významně ovlivnila hydrologické 
charakteristiky daného území. 

Jedinou vodotečí v daném území je Litovický potok, Vody z daného 
území budou do tohoto potoka odtékat stejně, jako je tomu v současnosti. 
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Vlivy na podzemní vodu 
Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru 

nebudou významně ovlivněny. Odvodem dešťových vod do dešťové  
kanalizace podél komunikací nebudou podzemní vody nijak významněji 
ovlivněny.  Výjimkou by byla případná havárie automobilů spojená s větším 
únikem látek škodlivým vodě. V takovémto případě je třeba provést účinná 
opatření zabraňující kontaminaci půdy a vody vyteklými látkami a následná 
sanace. 
 
 
Vliv na jakost vody 

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

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

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

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

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a odvezena mimo 
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto 
účelům 

Vlastní provoz komunikací neovlivní kvalitu vod podzemních nebo 
povrchových (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným 
pH, apod.). Na posuzovaných komunikacích nebudou zřizovány žádné plochy 
sloužící k opravám a údržbě vozidel, výměna olejů a podobně, proto jsou 
takovéto úniky ropných látek záležitostí zcela mimořádnou. parametry 
komunikací i jejich kvality bude odpovídat všem bezpečnostním požadavkům, 
proto by na nich ke kolizím mělo docházet zcela výjimečně. 
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D.I.5  VLIV NA PŮDU 
 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Veškeré navrhované zemní práce a stavební činnosti v rámci daného 
investičního záměru výstavby souboru dopravních staveb a MÚK Hostivice 
budou prováděny na pozemcích investora v průmyslové zóně, která je pro 
tento typ zástavby určena územním plánem obce Hostivice, a na pozemcích 
obce, na nichž budou budovány doprovodné stavby a plochy izolační zeleně. 

Pozemky, na nichž je situována uvedená průmyslová zóna, a tedy i 
nové komunikace, jsou v současnosti využívány pro zemědělské účely jako 
orná půda. Vzhledem k jeho umístění a k potřebám rozvoje města budou 
pozemky vyjmuty ze ZPF a využity pro průmyslovou výstavbu. Zemědělská 
činnost bude na těchto pozemcích ukončena. 

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

Daný investiční záměr je podmínkou pro realizaci zástavby průmyslové 
zóny, která nemůže být povolena bez potřebného dopravního napojení na 
novou silnici R6. Z tohoto hlediska má tedy i vliv na rozsah a způsob užívání 
půdy ve vlastní průmyslové zóně. Okolní pozemky mimo průmyslovou zónu 
budou dále využívány pro zemědělské účely. 

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

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému využívání dotčených 

pozemků lze očekávat, že zeminy nejsou kontaminovány ve smyslu vyhlášky 
MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zeminy nepřekračují maximálně přípustné 
hodnoty rizikových prvků v půdě ani nepřekračují hodnoty přípustného 
znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožující existenci živých 
organizmů. I když je zřejmé, že území přestane sloužit zemědělským účelům, 
může toto vyjádření sloužit k pravděpodobné charakteristice okolní 
zemědělské půdy mimo zájmové území. 

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu 
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít 
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel. Větší úniky 
se nepředpokládají. 
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Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním 

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

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

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

Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. 
 

 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických 
charakteristik dané lokality.  
 

Vliv na chráněné části přírody 
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a 

vzhledem ke svému charakteru skladování a nerušící výroby nemá na blízká 
ani vzdálená chráněná území výrazný negativní vliv.  

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s 
ukládáním odpadů.  
 
 
 
D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít negativní vliv na floru ani faunu v daném území na 
vlastní lokalitě navrhované výstavby ani v jejím okolí. K vyhubení chráněných 
rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde. 

 
Vliv na flóru a faunu 

V rámci přípravy investičního záměru výstavby souboru dopravních 
staveb byl v předstihu zpracován biologický a dendrologický průzkum, který 
byl již uveden v kapitole C.II.5 a C.II.6 a který je včetně fotodokumentace 
uveden v příloze tohoto oznámení. 
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Z uvedeného průzkumu vyplývají pro výstavbu dopravní 
infrastruktury a následnou zástavbu průmyslové zóny tyto závěry. 
 Jak bylo komentováno v popisu lokality, nalezená společenstva jsou v 
daném prostorovém kontextu běžná a proto s vysokou pravděpodobností 
nehostí vzácné nebo chráněné živočichy. Druhy chráněné nebyly při místním 
šetření zachyceny a byť jejich přítomnost nelze vyloučit (např. čmelák) pak 
půjde o zpravidla náhodnou přítomnost, nikoliv o jejich nealternovatelný 
životní prostor. Realizací dálnice na severní hranici zájmového území vznikne 
další komplex ploch stepního a lesostepního charakteru na tělese 
komunikace, navíc s charakterem koridoru, takže lze předpokládat, že životní 
podmínky běžných polních živočichů se dokonce mírně zlepší. Na ploše 
samotné dojde ke změně charakteru využití ploch, tedy  k posunu charakteru 
biotopu od otevřené krajiny s dominující agrokulturou k biotopům spíše 
urbánního charakteru.  

Výstavba komunikací si vyžádá pokácení celkem 6 stromů na 
jihovýchodní hranici lokality pro výstavbu dopravních staveb. Výsadba dřevin 
v okolí komunikací po dokončení výstavby dopravní infrastruktury a 
komerčních areálů tyto dřeviny bohatě nahradí. Kácené stromy jsou na 
následujícím obrázku označeny křížky. 

 
 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů na vlastní 
ploše areálu ani v  jejím okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný 
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  
 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy nepřesahují meze změn plynoucích 
ze změny způsobu využití ploch a nezasahují mimo zájmové území.  

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, 
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný 
negativní vliv na své okolí.  
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Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. - Vliv výstavby a 
provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce.
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z 
dopravy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Emise  z 
dopravy v době 

provozu 

Přímé, 
dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, doprava je směřována 
mimo obytnou zástavbu a soustředěna na 
rychlostní komunikaci 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv,  

Půda v areálu přímé minimální nepříznivý vliv – využití ornice po 
skrývce v rámci sadových úprav 

Vliv na flóru a 
faunu v době 

provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv, kompenzace 
sadovými úpravami budoucích areálů včetně 
výsadby dřevin podél komunikací 

 
 
D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 

 
Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: 

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen 
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností 
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých 
přírodních podmínkách. 

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem 
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně 
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny. 

 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
Zájmové území není situováno v chráněné oblasti a nemá žádné 

významné krajinné prvky či dominanty. Vývoj agrární velkovýroby původní 
podobu krajiny změnil do stavu, kdy její estetická, kompoziční a biologická 
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hodnota je velmi nízká a společensky málo významná. Krajinné hodnoty 
území nelze prakticky definovat. 

Proti umístění stavby tedy neexistují objektivní námitky z pohledu 
zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  

Z pohledu oprávněných potřeb a představ obyvatel je zamýšlená 
stavba pro krajinu přínosem, z hlediska krajinného rázu se vliv výstavby 
komunikací prakticky neprojeví. Daleko významnější bude vliv vlastní 
zástavby průmyslových areálů, který však není v tomto oznámení posuzován. 

Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za  
akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě 
vylepšit.  

 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

Bezprostřední okolí průmyslové zóny v Hostivici není využíváno k 
rekreačním účelům a výstavba komunikací nebude mít žádný vliv na 
rekreační využití krajiny. Rekreačně je využíváno především území na jih u 
Hostivických rybníků, v širším měřítku pak oblast směrem k Berounu a 
Rakovníku. 
 
 
 
D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské 
výtvory 

Výstavbou nového systému komunikací průmyslové zóny nebudou 
nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické 
památky nebo jiné lidské výtvory. Na pozemku určeném pro navrhovanou 
výstavbu ani v jeho okolí se žádné stavby, které by mohly být dotčeny, 
nenacházejí. Nejbližší stavbou je místní hřbitov, který výstavbou nebude 
dotčen. Zachováno bude i stromořadí, které  se nachází ve Hřbitovní ulici. 
Záměr si vyžádá pouze pokácení 6 stromů v jihovýchodní části dotčené 
lokality. 

Výstavba komunikací popisovaných v tomto záměru spolu s rychlostní 
silnicí R6 přispěje ke snížení dopravní zátěže v centru města, což bude mít 
pozitivní vliv i na kulturní památky a další stavby, které jsou poškozovány 
otřesy a emisemi zejména z nákladní dopravy vedené v jejich bezprostřední 
blízkosti. 

Celé území západně od Prahy leží v oblasti s možným výskytem 
archeologických nálezů, a proto bude při zásazích do území proveden 
v případě nálezů archeologických památek záchranný archeologický 
průzkum.   

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 
Zadání nového územního plánu stanovilo jako hlavní cíl především 

funkční a estetické zkvalitnění stávající zástavby a širšího prostředí s prioritou 
obytné funkce a městské vybavenosti. Další plošný rozvoj zastavitelného 
území do okolí města není žádoucí. Hostivice se bude rozvíjet jako město k 
bydlení, s kvalitním zázemím pro rekreaci a společenský život. Hostivice 
bude fungovat jako přirozené centrum mikroregionu. 

Cílová velikost města v návrhovém období nového územního plánu je 
odhadována na 7 000 obyvatel a neměla by přesáhnout 8 000 obyvatel. Po 
vyčerpání rozvojových ploch vyplývajících ze stávajícího územního plánu, 
které bude nový územní plán respektovat (s možnou úpravou regulačních 
podmínek), bude rozvoj zaměřen na zkvalitnění stávající zástavby a změnu 
využití některých výrobních a obdobných areálů uvnitř obytné zástavby. 
Pouze s minimálním rozvojem nových ploch pro obytnou zástavbu se počítá 
západně od Břví a Litovic. Cílem nového územního plánu je návrh výrazného 
rozšíření ploch zeleně zejména v návaznosti na území Hostivických rybníků 
(PP Hostivické rybníky) a v ploše mezi výrobní zónou a železniční tratí na 
severu města. Územní plán respektuje návrh vhodných ploch pro sport a 
rekreaci a dořeší dopravní vazby jednotlivých částí města mezi sebou, vazby 
k sousedním obcím (Jeneč, Chýně) a k silnici R6. 

 V neposlední řadě územní plán stabilizuje dlouhodobé členění území 
včetně využití jeho rozvojového potenciálu (nové plochy pro výrobní, 
komerční, smíšené a obytné funkce) a zajištění odpovídající obsluhy 
technickou a dopravní infrastrukturou. Vymezení a rozsah nezastavitelného 
území musí být přizpůsoben požadavkům ochrany přírody a rekreační funkci 
krajiny zejména v okolí Hostivických rybníků. V přiměřeném rozsahu zůstane 
zachována i tradiční zemědělská výroba. 

Záměr investora spočívá ve vybudování souboru dopravních staveb 
včetně mimoúrovňové křižovatky umožňující napojení těchto komunikací na 
novou rychlostní komunikaci R6. Výstavba bude realizována v zóně pro 
výrobu, průmysl a sklady VP v severní části katastrálního území města 
Hostivice v prostoru mezi nově budovanou rychlostní komunikací R6 a 
železniční tratí Praha – Kladno. 

Význam této nové komunikační sítě je pro oblast Hostivic zcela 
zásadní. Nové komunikace budou sloužit pro přímé napojení stávajících 
komunikací v Hostivici na R6 a tím i dálniční síť. Současně je tato investice 
nezbytnou podmínkou pro zahájení výstavby průmyslových a skladových 
areálů v průmyslové zóně na severu Hostivic. Navrhované komunikace 
umožní přímé napojení této zóny na novou silnici R6 a zajistí, že veškerá 
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vyvolaná nákladní doprava těmito areály bude vedena mimo město Hostivice 
a nezatíží tak obytnou zástavbu.  

Výstavba mimoúrovňové křižovatky Hostivice je významná především 
z hlediska kvalitního a kapacitního napojení oblasti Hostivic na nadřazenou 
komunikační síť. Zároveň je i jednou z hlavních priorit nového územního 
plánu Hostivice. Výstavba nejen zlepší dopravní obslužnost oblasti, zároveň 
však i dopomůže ke snížení zátěže Hostivice zejména z těžké nákladní 
dopravy, pro kterou bude vytvořena kvalitní kapacitní komunikace umožňující 
vyhnutí se zastavěné části Hostivic. To je důležité zejména z hlediska 
plánované výstavby (dle ÚP) podél R6, ale i s ohledem na vznikající 
průmyslové areály v blízkosti I/6. Vzhledem k poloze křižovatky a její 
návaznosti na plánovanou komunikační síť však bude tato křižovatka 
významná i z celorepublikového hlediska. 
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Návrh MÚK ve svém uspořádání navazuje na projekt této komunikace 
společně s projektem „ÚPRAVA PŘEMOSTĚNÍ I/6 V KM 1,670 MÚK 
HOSTIVICE“. Na oba tyto projekty bylo vydáno stavební povolení. 

S výstavbou mimoúrovňové křižovatky je počítáno v nově schváleném 
územním plánu Hostivice, který zároveň předpokládá využití pozemků kolem 
rychlostní silnice R6 Praha – Pavlov převážně pro průmyslovou výrobu. Celý 
návrh je tedy koncipován tak, aby byla zaručena kvalitní dopravní obsluha 
celé oblasti Hostivice, zároveň však bylo umožněna i obsluha přilehlých 
území určených ve schváleném ÚP pro výstavbu. Umístění křižovatky bylo 
projednáno s ministerstvem dopravy, ministerstvem vnitra i ŘSD ČR (souhlas 
s odchylným řešením oproti ČSN) s pozitivním výsledkem.  

Předmětem řešení dané dokumentace je tedy soubor staveb 
komunikací umožňující vzájemné propojení a mimoúrovňové křížení obou 
stran silnice R6, dovolující budoucí propojení MÚK s Hostivicemi, resp. se 
současnou silnicí I/6 a zároveň obsluhu pozemků podél R6. 
 
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Výstavba MÚK Hostivice je podmíněna úzkou provázaností a 
koordinací s výstavbou přeložky silnice I/6 Praha-Pavlov. Z hlediska postupu 
výstavby i přístupu na staveniště je naprosto nezbytné, aby zhotovitel stavby 
pracoval podle harmonogramu stavby I/6 a byl podřízen zhotoviteli této 
stavby, alespoň v částech přímo se dotýkajících komunikace R6. Konkrétní 
plán organizace výstavby bude stanoven v navazujících stupních 
dokumentace. 
 
Vliv na estetické kvality území 

Stavba  je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na 
moderní a bezpečné komunikace a vzhledem ke svému charakteru nebude 
mít na estetické kvality území prakticky žádný vliv. 
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Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze 
konstatovat následující: 

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s 
průměrnou hodnotou krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k 
ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro 
plánovanou stavbu vhodná. 

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na 
evropské úrovni pro objekty tohoto typu. 

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě. Negativně není 
narušen ani krajinný ráz širšího území. 

d) Po dokončení výstavby budou provedeny sadové úpravy a výsadba 
dřevin. 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá 

se žádný vliv na rekreační využití krajiny. 

 
Biologické vlivy 

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 

 
Možnost přeshraničních vlivů 

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční 
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční 
využití území je uvedeno v následující tabulce: 

 
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – dopravní trasy 
mimo obec 

Vliv na 
estetické 
kvality území 

dlouhodobý pozitivní vliv nové zeleně v rámci 
sadových úprav 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH 
STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad 
těchto havárií minimalizovat.  

Vzhledem k tomu, že záměrem je výstavba komunikací, lze za 
havarijní stav považovat zejména dopravní nehody způsobené kolizí vozidel, 
případně spojené s únikem ropných látek či jiných látek škodlivých vodě. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 
Komunikace budou po všech stránkách splňovat bezpečnostní 

předpisy, budou vybaveny předepsaným vertikálním a horizontálním silničním 
značením a v době zhoršených podmínek sjízdnosti na nich bude prováděn 
preventivní posyp. 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a 
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi 
nízká. 

V areálu se nepředpokládá ve větší míře používání látek, které jsou dle 
platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky. Toto zařazení vyplývá 
především z jejich fyzikálních a chemických vlastností, v některých případech 
i toxicity. Tyto látky, pokud je s nimi zacházeno v souladu s bezpečnostními 
předpisy, nepředstavují riziko pro okolí. 
 
 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Územně plánovací opatření 

• Dle vyjádření Stavebního úřadu Hostivice ze dne 16.3.2007 je 
uvažovaná stavba „Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 
v souladu s územním plánem města Hostivice a rozčlenění plochy 
dotčených pozemků je v souladu s úpravou č.2 územního plánu 
sídelního útvaru Hostivice. (Kopie vyjádření je v příloze tohoto 
oznámení).  

• Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hostivice a Stavebního 
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úřadu Hostivice, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
(která stanovuje základní požadavky na územně technické řešení 
staveb) a dalším souvisejícími předpisy. V projektové dokumentaci i při 
realizaci stavby je nutné respektovat stanovenou míru využití a širší 
vztahy tak, aby byly dodrženy regulativy pro celé vymezené území.  

 
Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a 
kolaudace. 
 

Technická opatření pro ochranu vod: 
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí 

být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat 
především z hlediska možných úkapů ropných látek.                        

 

Technická opatření pro ochranu půdy: 

• Skrývku ornice provést v souladu s požadavky a pokyny referátu 
životního prostředí  

• Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební 
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. 

 
Technická opatření pro ochranu ovzduší: 

• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a 
komunikací v nejbližším okolí. Dopravní technika bude při výjezdu ze 
staveniště na komunikace důsledně čištěna. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem: 

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

• Při výstavbě přednostně vybudovat zemní val na východní hranici 
areálu a tím chránit obytnou zástavbu obce před hlukem z výstavby 

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. 
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Ostatní opatření: 
• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný 

návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou 
projednány s příslušnými orgány státní správy, návrh musí respektovat 
danou míru využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující 
minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční 
ploše. 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

• Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny 
plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

                                                                                                                                       

Kompenzační opatření 
• Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat 

vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato 
zeleň plnila nejen estetickou, ale i protiimisní funkci. 

 
Preventivní opatření 

• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače 
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami . 

• Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, 
předpisy a vyhláškami. 

• Provádět pravidelné kontroly a údržbu všech technických zařízení. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním 
značením. 

• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných 
norem. 

 

Následná opatření 
• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 

příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech.  
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „Soubor dopravních staveb – MÚK 

Hostivice“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých 
podkladů tohoto oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku 
byla zpracována hluková studie. Pro posouzení imisního přínosu z dopravy 
byla vypracována rozptylová studie. Byl proveden biologický průzkum 
navrhovaného pozemku včetně dendrologického průzkumu dřevin na okraji 
dotčené lokality.  

Pro vyhodnocení dopravní zátěže v současnosti i po výstavbě souboru 
dopravních staveb – MUK Hostivice a zprovoznění nové rychlostní 
komunikace R6 bylo firmou ETC v 02/2007 provedeno vyhodnocení intenzit 
dopravy na jednotlivých komunikacích a proveden modelový výpočet 
zatížení dopravní sítě v obci Hostivice na silnici I/6, R6 a souboru nových 
komunikací průmyslové zóny pro roky 2007, 2010 a výhledový rok 2020 
s tím, že do dopravních zátěží byly zahrnuty i jízdy osobních a nákladních 
automobilů z připravované průmyslové zóny. 

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných 
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných 
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s 
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky 
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je 
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla studie a rozpracovaná dokumentace 
k územnímu řízení vypracovaná generálním projektantem stavby  - firmou 
ETC, s. r.o. na uvedenou stavbu. Dále byly využity podklady z ŘŠD, ÚDI 
Praha. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se 
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů 
(Městského úřadu Hostivice, Stavebního úřadu Hostivice, Krajského úřadu 
Středočeského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, Městského 
úřadu Černošice – RŽP, České inspekce životního prostředí, Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje a dalších) a detailní prohlídka místa 
navrhované stavby. 
 
Právní normy: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č. 
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.) 
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K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky 
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. a které jsou postupně 
novelizovány 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády  č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,  
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší) 

Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., 
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzinu  

Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení 
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a 
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005  Sb.) 

Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpečných  chemických látek pro životní prostředí 

Vyhláška č. 28/2007, kterou se mění vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlášky č.369/2005 Sb. 

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek  

Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení 
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 
449/2005 Sb. 
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Vyhláška č.28/2007 Sb.,  kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.  
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o 
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000 
Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné 
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb. 
a č. 413/2005 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb, 
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu 
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 
254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve 
znění zákonů č.287/2005 Sb.  a č.444/2005 Sb. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 
Sb., č. 116/2004 Sb.,  č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a 
č.452/2005 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008) 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb.,  č. 320/2002 
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb.,  č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné 
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb.  

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 
č.198/2006 Sb. 

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 
Sb. 

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb. 
a č.100/2001 Sb. 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (ve 
znění zákona č.93/2004 Sb., č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.) 

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb.,  (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve 
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb. 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  

Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území  
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
 
 
Použitá literatura: 
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2002, ČHMÚ Praha 
2003 
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2000, 
ČHMÚ Praha 2001 
Územní plán města Hostivice 
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová 
vozidla 
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Příslušné ČSN 
Internetové stránky města Hostivice, KHS, ČHMÚ, ČIŽP, Povodí Vltavy, MÚ 
Černošice, Letiště Praha – Ruzyně a další. 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité 
metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
 
Metody použité při hodnocení vlivů stavby: 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Imisní zatížení z  
dopravy 

Rozptylová studie – 
Novelizovaná 
metodika SYMOS 
1997  

Větrná růžice, emise 
z plynové zdrojů, emisní 
faktory MEFA 2002, 
dopravní zátěž 

Hluk z dopravy Hluková studie, 
měření hluku, 
hlukový monitoring 
leteckého provozu  

Podklady od projektanta a 
investora 

Fauna Biologický průzkum Literární podklady 
Flóra Biologický průzkum Literární podklady 
Vliv na jakost 
vod 

Bilanční výpočet 
odpadních vod 

Množství vypouštěných 
vod, znečištění odpadních 
vod,  

Vliv na půdu Bilance Podklady od projektanta a 
investora 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v 
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy 
stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z 
výstavby a provozu obdobných investičních akcí.  
 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu 
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů 
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Údaje o prognózách dopravy v daném území do roku 2020 jsou 
založeny na odborném odhadu, který provedla firma ETC na základě znalostí 
vývojových trendů dopravy, údajů ŘSD a vlastních měření a analýz. Přesto 
jsou tyto údaje zatíženy určitou chybou, která vyplývá ze skutečnosti, že při 
prognózách tohoto typu nelze s naprostou určitostí predikovat veškeré vlivy, 
které mohou nastat. Z tohoto důvodu byly údaje o dopravních intenzitách 

131



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

spíše nadhodnoceny, takže není vyloučeno, že ve skutečnosti bude jak 
automobilová doprava generovaná průmyslovými zónami, tak i doprava 
ostatní, nižší, než bylo v tomto oznámení uvažováno. To by znamenalo nižší 
hodnoty emisí škodlivin a hluku, a tedy i nižší zátěž životního prostředí, než 
bylo počítáno. 

Jedním z podkladů, které nebyly v době zpracování oznámení 
k dispozici, byly údaje o radonovém průzkumu a pedologickém průzkumu. 
Tyto průzkumy teprve probíhají a výsledky z tohoto důvodu nejsou dosud 
k dispozici. 

Lze však jednoznačně konstatovat, že průběhu zpracování 
oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, 
které by jakýmkoliv způsobem snižovaly vypovídací schopnost odhadu 
vlivů na životní prostředí. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho 
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu nového souboru dopravních 
staveb ve městě Hostivice v  zóně pro výrobu, průmysl a sklady, která bude 
mít přímé napojení na nově budovanou rychlostní komunikaci R6.  Tato zóna 
je vymezena na severu obloukem nové rychlostní komunikace R6 a na jihu 
železniční tratí Praha – Kladno. 

Podle vyjádření Stavebního úřadu  Hostivice ze dne 16.3.2007 je 
navrhovaná stavba v souladu s funkčním využitím ploch dle platného 
Územního plánu obce  (ÚPO) a jeho závaznými regulativy. 

Uvedená lokalita je určena k zástavbě komerčními areály, které budou 
napojeny na páteřní komunikace. Tím je dána optimální varianta zástavby 
průmyslové zóny, která byla stabilizována i úpravou č.2 územního plánu. 
Rovněž bezprostřední návaznost souboru dopravních staveb na těleso 
rychlostní komunikace R6 včetně přesné pozice mimoúrovňové křižovatky 
neumožňuje variantní řešení. 

Návaznost posuzované stavby na zásadní řešení dopravní situace 
v okolí Hostivic determinuje nutnost její realizace v součinnosti s výstavbou 
R6 

Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty 
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.  

Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu 
(nulová varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s 
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky 
optimální varianta) 

 
1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 

Varianta bez činnosti by v tomto případě sice znamenala zachování 
současného stavu dané lokality, to znamená zachování stávajícího využití 
pozemků pro zemědělské účely a nevybudování dopravní infrastruktury 
umožňující dopravní obslužnost stávající i nové průmyslové zóny a jejich 
napojení na novou rychlostní komunikaci R6. Stávající stav je v tomto 
oznámení popsán zejména v části C. 
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Tato varianta je dlouhodobě neúnosná, protože bez ohledu na 
výstavbu těchto komunikací dojde k realizaci rychlostní silnice R6, jejíž 
význam je celorepublikový. Pro město Hostivice by to však znamenalo, že 
nebude mít přímý výjezd na tuto novou silnici a rovněž by nebylo možno 
realizovat zástavbu průmyslové zóny, protože by neměla dopravní napojení 
na síť rychlostních komunikací a vedení této dopravy přes Hostivice je 
nepřípustné z důvodů zatížení města emisemi a hlukem. 

 
2. Varianta B – realizace stavby  

Tato varianta je v oznámení podrobně popsána 
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• existence zóny VP pro průmysl, výrobu a sklady dle územního plánu a 
nutnost jejího dopravního napojení na silniční síť mimo obytnou 
zástavbu města Hostivice; 

• nutnost výstavby komunikací pro napojení mimoúrovňové křižovatky 
na rychlostní silnici R6 a město Hostivice v souladu s Úpravou č.2 ÚP 
Hostivice; 

• pozemek odpovídajícího tvaru velikosti; 

• existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě. 
 

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané 
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR
Záměrem investora, který popisuje toto oznámení, je výstavba  

souboru dopravních staveb včetně mimoúrovňové křižovatky na rychlostní 
komunikaci R6 v Hostivicích, a to v zóně určené územním plánem města 
Hostivice jako zónu VP - pro výrobu, průmysl a sklady.  

Uspořádání MÚK vychází z polohy nově budovaného mostu přes 
silnici R6, na který bude navazovat síť komunikací a okružních křižovatek 
sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého území a distribuci dopravy 
mezi navazující komunikace. Rampy MÚK jsou koncipovány jako přímé 
s výjimkou odbočovacího pruhu a rampy ve směru „od Prahy“, která je 
navržena jako vratná. S takto navrženou úpravou MÚK počítá i územní plán, 
a to Úprava č.2 Územního plánu města Hostivice. 

Rada města Hostivice rozhodla dne 7.1.2007 pořídit úpravu směrné 
části platného územního plánu města Hostivice – část Palouky, schváleného 
dne 30.6.2005 usnesením zastupitelstva ze dne 30.6.2005. 

V průvodním textu úpravy ÚP se konstatuje, že tato úprava č.2 se 
pořizuje v souvislosti se záměrem realizovat další etapy výstavby 
průmyslové zóny v části Palouky a s tím související nové napojení města 
Hostivice na nově budovanou rychlostní komunikaci R6 Upravené 
umístění dopravních staveb a ploch pro výrobu a průmysl je v souladu 
s urbanistickou koncepcí dle platného územního plánu. 

Celková délka komunikací, které jsou předmětem tohoto záměru a 
které jsou posuzovány v tomto oznámení, je 1537 m, s výjimkou 
odbočovacích a připojovacích pruhů silnice R6, které budou budovány 
v rámci stavby rychlostní komunikace R6 jako rozšíření původně 
navrženého profilu, a jejichž souhrnná délka je 1338 m. Celkový rozsah 
stavby je tedy 2875 m.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               

„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ slouží pro zjišťovací řízení a 
bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
souboru dopravních staveb – MÚK Hostivice zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).  

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

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
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oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 
dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území.  

Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude 
mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z 
automobilové dopravy na posuzovaných komunikacích. Významná je však 
skutečnost, že popisovaný soubor dopravních staveb zajistí přímé dopravní 
napojení na budovanou rychlostní komunikaci R6 a současně umožní 
napojení stávající i nové průmyslové zóny na tuto komunikaci, takže veškerá 
vyvolaná automobilová doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu. 

Vlastní záměr výstavby nových komunikací vyžaduje  kácení celkem 6 
vzrostlých dřevin a bude naopak zahrnovat plochy zeleně,  které budou 
vybudovány v rámci sadových úprav. Od města Hostivice je dotčená lokalita 
dostatečně vzdálena a oddělena železniční tratí a dalšími plochami (hřbitov, 
stávající průmyslové areály). 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude prováděna na pozemcích, 
u nichž bude požádáno o vyjmutí ze ZPF, bude před zahájením výstavby a 
terénních úprav provedena skrývka ornice, která bude následně využita pro 
sadové úpravy. Případné přebytky budou využity pro zúrodnění pozemků 
stanovených referátem životního prostředí.  

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace 
území a při rozvoji území je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je 
použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové 
dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních 
opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.  

Záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad. Výstavba komunikací je 
podmínkou pro zástavbu průmyslové zóny, na níž budou vybudovány 
komerční areály, v nichž najde pracovní příležitosti řada obyvatel Hostivic i 
dalších obcí v okolí. 

 
 
Zpracovatelé oznámení záměru „Soubor dopravních staveb – 

MÚK Hostivice“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této 
stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba 
bude z ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. 

Výstavbu nové dopravní infrastruktury v zóně VP pro výrobu, 
průmysl a sklady lze tedy doporučit k realizaci. 
 

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blažek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Soubor 
dopravních staveb – MÚK Hostivice“  bylo vypracováno podle přílohy č.3 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb., 
č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.) 

Záměr investora, popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu 
souboru dopravních staveb včetně mimoúrovňové křižovatky pro 
napojení na rychlostní komunikaci R6 na pozemcích v severní části 
katastru města Hostivice ve Středočeském kraji.   

Záměr je veřejně prospěšnou akcí. Na jeho financování se budou 
kromě firmy GRONT ČR s.r.o. podílet i další investoři, kteří v území připravují 
své záměry a o podobě financování se bude dále jednat. 

 
Základní údaje o oznamovateli a investorovi stavby: 

Oznamovatel: 
  European Transportation Consultancy, s.r.o. 

 Konviktská 12, 110 00  Praha 1 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. John Henley – statutární zástupce 
Ing. Jiří Souček – technické řešení 
telefon: 224 211 708 

 
Investor: 

 Gront ČR s.r.o. 
 Na příkopě 9 a 11, 110 00  Praha 1 
Zástupce investora:  
Andrew Richard Lawson Tuckett 

 

Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
Telefon: 222 580 933 
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Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
souboru dopravních staveb – MÚK Hostivice zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).  

Mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R6 ve staničení 2,0 km 
bude situována převážně (více jak z 95 %) v katastrálním území Hostivic, 
částečně pak i v katastrálním území Ruzyně, kde je však zásah pouze 
minimální (část odbočovacího pruhu z R6 ve směru „od Prahy“). 

Uspořádání MÚK vychází z polohy nově budovaného mostu přes 
silnici R6, na který bude navazovat síť komunikací a okružních křižovatek 
sloužících pro budoucí obsluhu přilehlého území a distribuci dopravy mezi 
navazující komunikace. Rampy MÚK jsou koncipovány jako přímé s výjimkou 
odbočovacího pruhu a rampy ve směru „od Prahy“, která je navržena jako 
vratná. S takto navrženou úpravou MÚK počítá i územní plán Hostivice. 

Výstavba MÚK bude mít především pozitivní dopad na obsluhu 
Hostivice a přilehlého okolí, neboť po dostavbě rychlostní silnice R6 a 
Břevnovské radiály dojde k odpojení stávající komunikace I/6 od nadřazené 
komunikační sítě a obslužnost celé oblasti Hostivic by se výrazně zhoršila.  

Lokalita je situována na katastrálním území Hostivice, severo-
východně od této obce, v blízkosti dokončované rychlostní komunikace R6. 
Z východu je území ohraničeno již zmiňovaným nově budovaným 
přemostěním silnice R6, z jihu a západu pak sítí místních komunikací, a od 
severu je pozemek ohraničen (za silnicí R6) hranicí katastrálního území 
Hostivice, za kterou se v současné době nachází jedna z drah ruzyňského 
letiště. Od obytné zástavby je celý areál zároveň oddělen i železniční tratí 
Praha – Kladno. 

Záměr je v souladu se schválenou úpravou č.2 územního plánu 
sídelního útvaru Hostivice – úprava byla pořízena s cílem realizovat další 
etapy výstavby průmyslové zóny v části Palouky a s tím související nové 
napojení města Hostivice na nově budovanou rychlostní komunikaci R6 
Upravené umístění dopravních staveb a ploch pro výrobu a průmysl je 
v souladu s urbanistickou koncepcí dle platného územního plánu. 

Celková délka komunikací, které jsou předmětem tohoto záměru a 
které jsou posuzovány v tomto oznámení, je 1537 m, s výjimkou 
odbočovacích a připojovacích pruhů silnice R6, které budou budovány 
v rámci stavby rychlostní komunikace R6 jako rozšíření původně 
navrženého profilu, a jejichž souhrnná délka je 1338 m. Celkový rozsah 
stavby je tedy 2875 m.  

Výstavba nových komunikací bude provedena na pozemcích, které 
jsou v katastru nemovitostí označeny jako orná půda, Výstavba na 
pozemcích označených jako orná půda vyžaduje zábor zemědělské 
půdy, proto bude požádáno o její vynětí ze zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude v rámci 
terénních prací provedena dle pokynů referátu životního prostředí. Podle 
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předpokladu bude většina zeminy a ornice, získané při terénních úpravách, 
deponována na sousedních pozemcích a využita v rámci navazující výstavby 
komerční zóny pro terénní a sadové úprav okolí komunikací a komerčních 
objektů a rovněž pro plochy izolační zeleně. Výstavba si vyžádá pokácení 
celkem 6 vzrostlých stromů na hranici jihovýchodní části dotčeného pozemku. 

Při zpracování tohoto oznámení byl komplexně posouzen vliv této 
stavby na životní prostředí a na zdraví obyvatel 

V rámci oznámení byla rovněž zpracována hluková a rozptylová 
studie, zahrnující všechny zdroje hluku a emisí. Bylo rovněž provedeno 
měření hluku ze stávajícího automobilového i leteckého provozu. Byl 
proveden biologický průzkum a dendrologický průzkum spojený 
s inventarizací všech stávajících dřevin v okolí zájmové plochy. 

Z uvedených studií a průzkumů vyplývá, že realizace záměru nebude 
mít negativní vliv na chráněné složky přírody ani na zdraví obyvatelstva.  

 Výstavba sítě komunikací nezpůsobí žádné nenapravitelné škody 
okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení 
chráněných druhu rostlin a živočichů. 

 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit 
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich, 
že nový soubor dopravních staveb neovlivní životní prostředí ve svém okolí 
nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení 
zdraví obyvatelstva. 

 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci 
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a 
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány a zástupci dotčených územně 
správních celků, zejména s Městským a Stavebním úřadem Hostivice, 
Českou inspekcí životního prostředí, Krajskou hygienickou stanicí,  Krajským 
úřadem Středočeského kraje a Městským úřadem Černošice, referátem 
životního prostředí. Požadavky těchto orgánů a územních celků byly v 
oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení 
budou zapracovány do projektové dokumentace pro územní a stavební 
řízení.  

 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se 
záměry investora a mohou zodpovědně prohlásit, že navrhovaná výstavba  
se v daném území projeví převážně kladně a její přínos společně s realizací 
rychlostní silnice R6 pro město Hostivice bude spočívat ve významném 
snížení tranzitní dopravy projíždějící městem, a tím i ve snížení emisí a hluku 
z dopravy. 

Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že 
zpracovatelé oznámení záměru „Soubor dopravních staveb – MÚK 
Hostivice“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby 
nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně 
ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.  

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie je zpracována jako součást Oznámení záměru Soubor dopravních 
staveb – MÚK Hostivice, pro posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě, dále pak  
pro posouzení imisního zatížení v lokalitě v roce 2010 po dostavbě rychlostní komunikace 
R6. Třetí variantou je zhodnocení příspěvku k imisnímu zatížení Hostivic z uvažovaného 
skladového areálu na severovýchodním okraji obce. Z východu je území ohraničeno již 
zmiňovaným nově budovaným přemostěním silnice R6, z jihu a západu pak sítí místních 
komunikací, a od severu je pozemek ohraničen nově budovanou rychlostní komunikací 
R6, za kterou se v současné době nachází jedna z drah ruzyňského letiště. Od obytné 
zástavby je celý areál zároveň oddělen i železniční tratí Praha – Kladno. Viz následující 
situace: 

Stávající imisní zatížení je 
dáno na základě zpracované 
rozptylové studie 
Středočeského kraje, 
zpracované v roce 2005. 
V této rozptylové studii byly 
zohledněny všechny stávající 
zdroje znečišťování ovzduší 
odrážející stav k roku 2005. 
Rozptylová studie byla 
zpracována včetně podílu 
jednotlivých skupin zdrojů 
znečišťování ovzduší 
(REZZO1, REZZO2, REZZO3, 
REZZO4), což v tomto 
konkrétní případě je velice 
důležité pro hodnocení 
následující varianty, imisního 
zatížení v lokalitě pro rok 
2010.  

 
Imisní zatížení v lokalitě Hostivice rok 2010 
 
Imisní zatížení v roce 2010 bylo spočítáno následujícím způsobem. Uvažujme, že 
stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší zůstanou zachované a příspěvek 
okolních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší také. Pak pozaďové imisní zatížení 
bez jakékoli automobilové dopravy je dán součtem příspěvků REZZO 1 až REZZO 3 
z krajské rozptylové studie. K tomuto příspěvku byla připočtena následující automobilová 
doprava na uvažovaných komunikacích v rámci této rozptylové studie: 
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24 hod (00:00 - 24:00) Komunikace 
doprava na síti-celkem 

1 R6 (VÝCHOD) 32998 29682 1765 1551 
2 R6 (ZÁPAD) 30824 27738 1570 1516 
3 SJEZD SEVER 1811 1620 162 29 
4 SJEZD JIH 1811 1620 162 29 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 1811 1620 162 29 
6 profil 6 1811 1620 162 29 
7 profil 7 1811 1620 162 29 
8 profil 8 572 400 146 26 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 580 540 34 6 

10 VJEZD areál A-VÝCHOD 1500 1500 0 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 970 800 145 26 
12 VJEZD areál B 572 400 146 26 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 0 0 0 0 
14 NAPOJENÍ C+D 0 0 0 0 
15 Cihlářská 0 0 0 0 
16 Jiráskova 0 0 0 0 
17 SPOJKA s I/6 JIH 3400 2800 510 90 
18 I/6 - VÝCHOD 10620 9350 803 467 
19 I/6 - STŘED 8580 7670 497 413 
20 I/6 - ZÁPAD 8580 7670 497 413 
    celkem OV TNV LNV 
 
V přílohách rozptylové studie je uveden obrázek s trasováním automobilové dopravy, 
které odpovídá číslům sčítacích úseků ve výše uvedené tabulce.  Emise pro výpočet 
rozptylové studie byly stanoveny pro rok 2010 a byly spočítány na základě metodiky 
MEFA 02. Jelikož bylo potřeba zohlednit i dopravní špičku, byly emise na komunikaci 
navýšeny 2,4 krát. Stejným způsobem tedy 2,4 krát byla ponížena provozní doba zdrojů 
emisí. V průměrných ročních koncentracích se z hlediska modelového nic nezmění, ale z 
hlediska maximálních hodinových koncentrací bude zohledněn i vliv špičkové hodiny. 
 
Celkové roční emise na předmětných komunikacích jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Vyvolané emise dopravou na 
předmětných komunikacích [t/rok] 
  NO2 PM10 benzen 
R6 157,02 21,40 8,18 
areál 6,57 0,98 0,29 
I/6 63,83 9,61 2,94 
 
Ve třetí variantě rozptylové studie je vyhodnocen pouze příspěvek uvažovaného 
logistického areálu. Základní podmínkou výstavby a zprovoznění areálu bude skutečnost, 
že areál bude přímo na pojen na rychlostní komunikaci R6 a tím pádem nezvýší četnost 
pojezdů ať už nákladní automobilové a nebo osobní dopravy po komunikacích 
v Hostivicích. Emise na předmětných komunikacích jsou stejné jako v předchozí variantě. 
Je důležité podotknout, že tato varianta rozptylové studie se týká pouze dopravní 
infrastruktury v areálu. Ostatní zdroje emisí nelze za stávajících znalostí kvantifikovat. 
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2. Vyhodnocení imisní situace 

2.1 vstupní podklady  

 
Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady: 
 

 
• údaje o stávajících a výhledových intenzitách dopravy. 
• Projektová dokumentace k územnímu řízení 
• Projekt uvažovaného dopravního řešení v lokalitě pro rok 2010. 

 
 
2.2 mapový list 

• Mapové listy 1:5 000 zahrnující hodnocenou oblast  
• Digitální mapu 1:25 000 zahrnující předmětné území 

 
2.3  Meteosituace: 

 
• osmisměrná větrná růžice zpracovaná ČHMU pro Hostivice 

 
 
Větrná růžice je uvedena v přílohách. 
 
 

3. Varianty výpočtu : 

   
 Výpočet byl proveden pro 3 varianty: 
 
Varianta 1: Vyhodnocení stávající imisní zátěže v Hostivicích 
Varianta 2: Předpokládaná imisní zátěž v Hostivicích v roce 2010, při zprovoznění 

komunikace R6 
Varianta 3: Vyhodnocení příspěvku k imisnímu zatížení v Hostivicích vlivem uvažované 

infrastruktury pro logistický areál. 
. 
Výpočet byl proveden pro škodliviny PM 10, NO2 a benzen 
 
 
3.1 VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ 

Vstupní údaje tvoří tři soubory dat :  údaje o zdrojích 
    údaje o referenčních bodech 
    meteorologické údaje 

 



 6 

3.1.1 Údaje o zdrojích 

Pro bodový zdroj zařazený do výpočtu byly zadány:  

• hmotnostní tok emisí 

• objemové množství exhalací 

• stavební výška výduchu 

• nadmořská výška 

• provozní hodiny zdroje 

• teplota spalin 

• umístění zdroje 
 

 
3.1.2 Údaje o referenčních bodech 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí uzlových   
bodů  v  počtu 2600  s  krokem  50  m (základní síť RB). 
 K tvorbě sítě referenčních bodů: 
 Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena 
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím účelem je pokrýt dané 
zájmové území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality 
škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.  
 Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie 
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah  hodnocených  vlivů, obvykle ve tvaru 
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních 
bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být 
v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je 
síť hustší). 
 Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek 
(„0“)a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob 
zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních  bodů závisí na úsudku 
zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je 
jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání 
souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot. 
 Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům 
přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému: 
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech 
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech 
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy) 
 
 Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních 
souborů vstupních dat nutných pro konstrukcí rozptylové studie, neboť pro zvolené 
referenční body jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého 
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obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé 
škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým 
podkladem hodnoceného zájmového území. 
Pozn.: Stejným způsobem jak je uvedeno se konstruují souřadnice emisních zdrojů 
v rámci  zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. 
 
3.1.3 Meteorologické údaje 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Hostivice 
 Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů 
větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů 
východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno 
do první třídy rychlosti směru větru. 
Pozn.:  Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr 

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

stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. 
 

Výpočet   očekávaných   imisních   půlhodinových    přízemních  koncentrací   byl 
proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  
 
TŘÍDY STABILITY: 

 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.  
II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu          
<-1,6,-0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1. 
III.  třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu      

<-0,6,+0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů 
 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném 
intervalu <+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability  je dominantní 
charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.  

V.  třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1. 

 
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU: 
 
 1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1. 
 2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1. 
3.  třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1. 
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4. METODIKA VÝPOČTU 

4.1 Úvod 

 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, 
která byla vydána MŽP ČR v r.1998. 
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací 
(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin 
zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné 
koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se 
mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se 
stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a 
doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti 
větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 
rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd 
rychlosti větru vyplývají z následující tabulky: 
 
 
 
třída 

stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 

rychlosti větru (m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient 

teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky 

       1,7        5        11 

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

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. 
Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a 
tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu 
znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky 
popsané pomocí tříd stability I a II. 
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního 
záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon 
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před 
východem slunce. 
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede 
k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty 
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s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do 
rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází 
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 
třídě stability. 
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za 
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 
teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i 
přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky 
nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

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

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

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

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

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy  a  σz  (viz [12] 
Metodika, kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém 
intervalu. Pro NO2, NOx, prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 
1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.  

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

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

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 
90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na 
třídě stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů 
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dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních 
hodnot koncentrací NOx pak má tvar 
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kde  c  je krátkodobá koncentrace NO2 

        c0  je původní krátkodobá koncentrace NOx 

        xL  je vzdálenost od zdroje 

        uh1  je rychlost větru v efektivní výšce zdroje 

Podle této metodiky prašné emise silně závisí na rychlosti větru. Při slabém větru do 
rychlosti zhruba 4 m/s jsou prašné emise prakticky nulové, při vyšších rychlostech větru 
nad 10 m/s velmi rychle vzrůstají. Nejvyšší rychlost větru, pro kterou se koncentrace 
prachu počítají, je 20 m/s. Při výpočtu se předpokládá, že prašný povrch je suchý, sypký a 
bez vegetace. Naproti tomu při výpočtu ostatních charakteristik prašnosti se již bere 
v úvahu doba během roku, po kterou se z povrchu nepráší, protože je z přirozených příčin 
vlhký nebo pod sněhem. Tato doba činí zhruba 1/3 roku. 
  
4.2 Definice pojmů 

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

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

Maximální koncentrace 
n největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti 

větru. 
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty 

n jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak 
dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny. 

 
Dávka znečišťující látky 

n integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3]. 
 

Tepelná vydatnost 
n tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína  

[MW]. 
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Teplotní zvrstvení 
n průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. 

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

Třídy stability 
n charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií so ohledem 

zvrstvení. 
Stavební výška zdroje 

n výška koruny komína nad úrovní okolního terénu. 
 

Efektivní výška zdroje 
n výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její 

výpočet se používá řada převážně empirických vzorců. 
 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 
 Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v příloze v tabulkách. 
 
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu vypočtenou 
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru 
při kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/ m3 (µg.m-3). 
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/m3 (µm-3). 
Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě [mg*hod/m3 za rok. 
Intervaly imisních půlhodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací 
nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 
mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond 
činní 8760 hodin). 
Imisní   situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových 
koncentrací. Imisní limit pro TOCs není stanoven, je pouze stanoven imisní limit pro 
benzen a ten je pro průměrné roční koncentrace 5  µg/m3. 
 
 
Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006, které byly 
zpracovány na základě níže uvedených direktiv EU. 
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LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě 
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní 
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován 
jinak, než je stanoveno. Je to pevná  hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která 
nesmí být překračována o  více než je mez tolerance (MT) , vyjádřenou jako podíl  
imisního limitu v procentech , o který může být tento limit  v období stanoveném zákonem 
o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy překročen 
 
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za 
podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.  
 
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených 
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a 
pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na 
území České republiky v roce 1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav 
Praha.Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka. 
 

třída Význam Klasifikace 

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

čisté-téměř čisté 
ovzduší 

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

mírně znečištěné 
ovzduší 

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

Znečištěné 
ovzduší 

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

silně znečištěné 
ovzduší 

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně 
znečištěné 
ovzduší 
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Vyhodnocení imisní zátěže vlivem stávajících zdrojů: 
 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: Zásadní vliv na imisní 
zatížení má automobilová doprava po komunikaci I/6 (E48) vedoucí přes obec Hostivice.  
Imisní zatížení v lokalitě je významné a podél předmětné komunikace za stávajících 
podmínek hraničí s imisními limity.  
Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou vypočtené koncentrace v místě 
výstavby na úrovni do 200 µg/m3. Což odpovídá imisnímu limitu. Doba překročení 
imisního limitu v Hostivicích jsou dle výpočtu cca 1 hodina za rok, což vhledem 
k povoleným 18 hodinám znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní limit 
dodržován.  
Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za stávajícího stavu dosahují  
platného imisního limitu a jsou okolo 38 µg/m3. Avšak imisní limit 40 µg/m3 překročen 
není. 
Problematická je škodlivina PM10. Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace se v 
Hostivicích pohybují na úrovni mezi 36 až 55 µg/m3. Imisní limit je 50 µg/m3. Doba 
překročení imisního limitu v Hostivicích je dle výpočtu cca 5 až 7  dnů za rok, což vhledem 
k povoleným 35 dnům znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní limit 
dodržován. I když  v některých místech jen díky povolené době překročení imisního limitu. 
Průměrné roční koncentrace jsou v této lokalitě na úrovni cca 1/3 platného imisního limitu 
a dosahují hodnot do 15 µg/m3. 
 
Průměrné roční koncentrace benzenu se v současné době podél komunikace pohybují na 
úrovni do 2 µg/m3. Hodnota imisního limitu je 5 µg/m3. Tedy vypočtené koncentrace se 
budou pohybovat na úrovni 1/3 platného imisního limitu. 
 
Vyhodnocení imisní zátěže v Hostivicích pro rok 2010: 
 
Nejdůležitějším faktorem, který se významným způsobem na imisním zatížení obce 
Hostivice bude výstavba rychlostní komunikace R6, která odvede významnou většinu 
automobilové dopravy mimo obec. Tím se pochopitelně změní emisní i imisní zatížení 
v lokalitě. 
 
Maximální hodinové koncentrace v obci klesnou, stejně jako imisní zatížení ostatních 
škodlivin, velmi významně. Tedy vypočtené koncentrace v Hostivicích klesnou na úroveň 
do 100 µg/m3, což by odpovídalo ½ platného imisního limitu. Vyšší koncentrace budou 
pouze poblíž rychlostní komunikace R6, kde jsou vypočtené koncentrace na úrovni do 
170 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Průměrné roční koncentrace v Hostivicích klesnou 
cca na ½ platného imisního limitu na úroveň do 20 µg/m3. Podél rychlostní komunikace  
pak budou dosahovat hodnot na úrovni do 25 µg/m3. 
 
Průměrné roční koncentrace benzenu budou dosahovat hodnot na úrovni do 2,5 µg/m3 
podél rychlostní komunikace a do 1,5 µg/m3. v Hostivicích. Imisní limit je 5 µg/m3. 
 
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 lze očekávat v blízkosti 
komunikace R6 a to na úrovni cca od 40 do 50 µg/m3. Tedy do hodnoty platného imisního 
limitu. Nicméně v Hostivích imisní zatížení klesne na úroveň do 35 µg/m3, což odpovídá 
cca 2/3 platného imisního limitu. 
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Průměrné roční koncentrace PM10 pak budou v Hostivicích na úrovni do 10 µg/m3 a podél 
rychlostní komunikace R6 pak na úrovni do 15 µg/m3. Tedy i pro tuto škodlivinu významný 
pokles oproti stávajícímu stavu. 
 
Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů: 
 
Lze konstatovat, že příspěvek k imisnímu zatížení nebude významný za předpokladu, že 
areál bude zprovozněn po dostavbě rychlostní komunikace R6. Tím bude zaručeno, že 
příspěvek vyvolané dopravy nezvýší četnosti překračování imisních limitů v lokalitě. 
Pokud areálem vyvolaná doprava bude přímo napojena na komunikaci R6, tak se na 
imisním zatížení v Hostivicích projeví minimálně. 
 
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu areálu budou na 
úrovni do 14 µg/m3. Průměrné roční koncentrace pak na úrovni do 1 µg/m3. 
 
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím  benzenu se pohybují na úrovni do 0,22 
µg/m3. v nejzatíženější části areálu a na úrovni do 0,025 µg/m3 v Hostivicích. 
 
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 z provozu areálu dosahují hodnot 
na úrovni do 9 µg/m3 a průměrné roční koncentrace do 2 µg/m3. V obytných částech 
Hostivic pak na úrovni do 4 µg/m3 z hlediska průměrných denních koncentrací a do 0,2 
µg/m3 z hlediska průměrných ročních koncentrací.   
 

6. Závěr: 

 Stávající imisní zatížení v lokalitě je z hlediska krátkodobých koncentrací PM10 i NO2 
výrazné a imisní limity jsou dodržovány jen díky povolené době překročení imisního limitu. 
Průměrné roční koncentrace jsou pod hladinou imisních limitů a to především pro 
škodlivinu PM10. 
Až bude dostavěna komunikace R6 významným způsobem poklesne imisní zátěž 
v lokalitě. A to pro všechny imisně sledované škodliviny. Za této podmínky bude možné 
akceptovat nárůst automobilové dopravy vyvolané provozem areálu, která již nepojede 
přes Hostivice, ale rovnou na R6. 
Potom příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v Hostivicích nebude zvedat četnosti 
překročených imisních limitů a provoz logistického areálu bude možné povolit. 
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1. Úvod 
 

Cílem této akustické studie je stanovit hladiny akustického tlaku z 
automobilové dopravy na síti stávajících komunikací ve městě Hostivice  (rok 2007) a 
porovnat je se situací, která nastane v roce 2010 po zprovoznění souboru 
dopravních staveb v průmyslové zóně v severní části Hostivic včetně nové 
mimoúrovňové křižovatky, a to v časovém horizontu roku 2010 a výhledu pro rok 
2020. Do výpočtu je rovněž zahrnut vliv nové silnice R6. 

Akustická studie je přílohou oznámení EIA podle zákona č.100/2001 Sb. na 
záměr „Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“. 

 
2. Údaje zdrojích hluku 

Daný investiční záměr představuje výstavbu komunikační sítě sloužící pro 
napojení města Hostivice a průmyslové zóny na severu Hostivic na nově budovanou 
rychlostní silnici R6 Praha – Karlovy Vary. Z tohoto důvodu jsou ve výpočtu 
uvažovány pouze dopravní zdroje.  

Dopravní zdroje byly zadány v souladu s údaji uvedenými v oznámení EIA. 
Podklady o dopravních intenzitách včetně výhledového stavu předala firma ETC 
Praha. 

Posuzovaná síť komunikací zahrnuje stávající silnici I/6 Praha – Karlovy Vary 
v úseku procházejícím městem Hostivice (ulice Československé armády) a dále síť 
nově budovaných komunikací v rámci posuzovaného záměru. Soubor nových 
dopravních staveb je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích pro dané časové horizonty jsou 
uvedeny u jednotlivých variant výpočtu. Z dopravních údajů jednoznačně vyplývá, že 
v roce 2010 a 2020 dojde k poklesu intenzity tranzitní dopravy na komunikacích 
v Hostivicích, a tím i k poklesu hladin hluku z dopravy v místech obytné zástavby. 

 
3. Výpočet hluku z dopravních zdrojů na posuzované síti komunikací 

 
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006), který 

umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i 
průmyslovými zdroji a byl vytvořen podle platné novelizované metodiky pro výpočet 
hluku z dopravy a průmyslových zdrojů. 

Výpočet byl proveden pro denní dobu, protože převážná část dopravy 
generovaná novou průmyslovou zónou, která se podílí významnou měrou na 
dopravní zátěži, bude probíhat v denní době. V další fázi posuzování, kdy budou 
známy podrobnější údaje o jednotlivých objektech areálů průmyslové zóny, bude 
proveden i výpočet v noční době. Výpočet bude ovlivněn i vlastními objekty 
průmyslové zóny, které budou vytvářet stínící a odrazivé plochy. 
 
 
3.1 Referenční body pro výpočet hladin hluku (akustického tlaku)

Výpočet hladin hluku byl proveden modelovým způsobem pomocí programu 
Hluk+ pro parametry roku 2007, 2010 a 2020. 
 
Umístění referenčních bodů: 

Referenční body pro výpočet hladin hluku byly umístěny podél jižní hranice 
zóny, v níž bude výstavba komunikací prováděna (body č.1 až 4), tak i podél ulice 
Československé armády, a to 2 m před fasádou obytných domů a dalších objektů. 

Celkový počet referenčních bodů je 8 a jejich umístění je patrno 
z grafických výstupů. Výška referenčních bodů je 3 m nad úrovní terénu. 

V následující tabulce jsou popsány jednotlivé referenční body výpočtu. 
 

Číslo referenčního bodu Umístění 
1 Hřbitov – severní hranice 

2 ulice Ke hřbitovu – v místě budoucí spojky na I/6 

3 jihovýchodní roh dotčeného pozemku 

4 ulice Ke hřbitovu – severní hranice stávající 
průmyslové zóny u železniční trati - Stavebniny 

5 roh ulice Jiráskovy a Československé armády 

6 Husovo náměstí (zámek) 

7 roh ulice Československé armády a V Podskalí  

8 roh ulice Československé armády a Janderovy 
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Umístění komunikací, objektů a bodů výpočtu je patrno z následující situace. 

 
 
 
 
3.2 Výsledky výpočtu 
 

Výsledky výpočtu pro jednotlivé varianty - časové horizonty - jsou uvedeny 
v následujících tabelárních a grafických výstupech. Ve vstupních tabulkách 
dopravních intenzit jsou udávány průměrné počty vozidel v denní době za 1 hodinu 
tak, jak byly zadávány do výpočtu. Údaje o dopravních intenzitách za 24 hodin jsou 
uvedeny v oznámení EIA. 
 
Varianta č.1 – stávající stav – rok 2007 
 
Rok 2007 – počty vozidel za průměrnou denní hodinu 

 
Číslo 
úseku Komunikace VV NV 

18 II/606 (I/6) - VÝCHOD 1003 96 
19 II/606 (I/6) - STŘED 1003 96 
20 II/606 (I/6) - ZÁPAD 1003 96 
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T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )

 
   LAeq (dB)  
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření
1 3.0 1332.6;  463.5 19.0 0.0 19.0   
2 3.0 1489.0;  406.5 28.4 0.0 28.4   
3 3.0 1698.8;  371.2 27.4 0.0 27.4   
4 3.0 1151.7;  538.2 25.9 0.0 25.9   
5 3.0 562.3;  283.7 68.8 0.0 68.8   
6 3.0 256.9;  279.2 68.0 0.0 68.0   
7 3.0 844.2;   74.3 64.9 0.0 64.9   
8 3.0 858.2;  111.9 65.3 0.0 65.3   

 
Pásma izofon ve výšce 3 m nad terénem 
 

 
 

 5



Varianta č.2 – rok 2010 
 
Rok 2010 – počty vozidel za průměrnou denní hodinu 
 
Poznámka: v dopravních zátěžích není dosud uvažováno propojení se silnicí I/6, 
protože není znám přesný termín její výstavby (jiný investor). 

 
Číslo 
úseku Komunikace VV NV 

1 R6 (VÝCHOD) 1872 193 
2 R6 (ZÁPAD) 1748 179 
3 SJEZD SEVER 103 11 
4 SJEZD JIH 103 11 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 103 11 
6 profil 6 103 11 
7 profil 7 103 11 
8 profil 8 33 10 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 33 2 
10 VJEZD areál A-VÝCHOD 85 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 55 10 
12 VJEZD areál B 33 10 
17 SPOJKA s II/606 JIH 193 35 
18 II/606 - VÝCHOD 603 74 
19 II/606 - STŘED 487 53 
20 II/606 - ZÁPAD 487 53 

 
 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )
 

   LAeq (dB)  
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření
1 3.0 1332.6;  463.5 54.3 0.0 54.3   
2 3.0 1489.0;  406.5 52.7 0.0 52.7   
3 3.0 1698.8;  371.2 52.1 0.0 52.1   
4 3.0 1151.7;  538.2 53.9 0.0 53.9   
5 3.0 562.3;  283.7 65.7 0.0 65.7   
6 3.0 256.9;  279.2 65.0 0.0 65.0   
7 3.0 844.2;   74.3 61.9 0.0 61.9   
8 3.0 858.2;  111.9 62.3 0.0 62.3   
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Pásma izofon ve výšce 3 m nad terénem 
 

 
 
Varianta č.3 – rok 2020 
 
Rok 2010 – počty vozidel za průměrnou denní hodinu 
 
Číslo 
úseku Komunikace VV NV 

1 R6 (VÝCHOD) 2610 367 
2 R6 (ZÁPAD) 2362 341 
3 SJEZD SEVER 545 66 
4 SJEZD JIH 513 68 
5 PŘEMOSTĚNÍ ZÁPAD 593 76 
6 profil 6 553 72 
7 profil 7 544 72 
8 profil 8 233 65 
9 VJEZD areál A-ZÁPAD 33 2 
10 VJEZD areál A-VÝCHOD 85 0 
11 SPOJKA s II/606 SEVER 527 102 
12 VJEZD areál B 33 10 
13 NAPOJENÍ FÁZE 2 202 55 
14 NAPOJENÍ C+D 192 55 
15 Cihlářská 8 0 
16 Jiráskova 10 0 
17 SPOJKA s II/606 JIH 424 42 
18 II/606 - VÝCHOD 303 18 
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19 II/606 - STŘED 501 28 
20 II/606 - ZÁPAD 497 28 
21 SPOJKA DLOUHÁ MÍLE 371 27 

 
 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )
 

   LAeq (dB)  
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření
1 3.0 1332.6;  463.5 57.8 0.0 57.8   
2 3.0 1489.0;  406.5 58.4 0.0 58.4   
3 3.0 1698.8;  371.2 56.6 0.0 56.6   
4 3.0 1151.7;  538.2 58.0 0.0 58.0   
5 3.0 562.3;  283.7 64.2 0.0 64.2   
6 3.0 256.9;  279.2 63.4 0.0 63.4   
7 3.0 844.2;   74.3 60.4 0.0 60.4   
8 3.0 858.2;  111.9 60.8 0.0 60.8   
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4. Vyhodnocení výsledků výpočtu a jejich porovnání s povolenými hodnotami 
 
4.1 Přípustné hodnoty 

Dnem 1.6.2006 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V první části tohoto nařízení vlády je 
uveden předmět úpravy, tedy na jaké hlukové události se tento předpis vztahuje, ve 
druhé části jsou popsány limity pro hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk 
v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto nového 
předpisu. 

 
Část první – Předmět úpravy 

 
§ 1 

        (1)  Toto nařízení upravuje 
       a) hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon 
činnosti zaměstnanců (dále jen "pracoviště"), minimální rozsah opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště, 
       b) hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní 
prostor staveb a chráněný venkovní prostor, 
       c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
       d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na 
       a) hluk z užívání bytu, 
       b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a 
likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, 
       c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a 
záchranou lidského života, zdraví a majetku. 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru 

 
§ 11 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru 

        (1)  Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku 
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, 
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a 
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V 
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).  

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 
(LAeq,8h). 
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        (2)  Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími 
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1. 
        (3)  Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C  LCE 
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu 
(LCeq,1h). 
        (4)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk 
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se 
další korekce -5 dB. 
        (5)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C 
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 
83  dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
        (6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého 
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční 
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 
        (7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce 
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro 
dobu mezi 7.  a 21.  hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení. 

Příloha č.3 k NV č.148/2006 Sb. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů v  chráněném venkovním 

prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: Část A 
Korekce dB                                         Způsob 

využití území         1)        2)        3)         4)

Chráněný venkovní prostor staveb 
lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

      - 5        0     + 5     + 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

       0       0         + 5     + 15 

Chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb a  chráněný ostatní venkovní 
prostor 

       0     + 5    + 10    + 20 
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Poznámky k tabulce: 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se pro chráněný venkovní prostor 

staveb přičítá další korekce –10 dB s výjimkou hluku z dopravy na železničních 
drahách, kde se použije korekce – 5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 
zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace  
a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2)  Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, 
kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 
z dopravy na ostatních komunikacích.  Použije se pro hluk z dopravy na 
drahách v ochranném pásmu drah. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na  pozemních komunikacích 
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech 
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  

 
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území 

a) venkovní chráněný prostor

Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb. 
v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, 
lesů a venkovních pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí  prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro 
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě 
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím 
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
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Korekce na denní dobu:  
 

Denní doba Korekce 

Den (od 6,00 do 22,00 hod):     0 dB(A) 

Noc (od 22,00 do 6,00 hod): - 10 dB(A) 

 
Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru:  

- dopravní zdroje 
 

Druh prostoru 

Nejvyšší přípustné hodnoty 
hladin akustického tlaku  LAeq,T 

z provozu na hlavních 
pozemních komunikacích 

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní doba 

                              
LAeq,16h    = 60 dB   *)           

Chráněné venkovní prostory  staveb 
-  noční doba 

    
  LAeq,8h     = 50 dB    *)            

Chráněné venkovní prostory staveb, 
chráněné  venkovní prostory   -  denní 
doba, stará zátěž  

                              
LAeq,16h    = 70 dB   *)           

Chráněné venkovní prostory  staveb, 
-  noční doba, stará zátěž 

    
  LAeq,8h     = 60 dB    *)            

 
*) Poznámka: je uvažována korekce + 10 dB pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.  
 
 
4.2 Porovnání vypočtených výsledků s přípustnými hodnotami 
 

V následující tabulce je provedeno porovnání výsledků výpočtu pro jednotlivé 
časové horizonty, tedy před realizací souboru dopravních staveb a po uvedení 
komunikací do provozu. 

Z tabulky je patrný přínos záměru pro snížení dopravy, a tím i hluku a emisí, 
v centrální části Hostivic – podél silně frekventované ulice Československé armády. 
Pozitivní vliv záměru výstavby systému komunikací společně s výstavbou 
rychlostní silnice R6, na niž je stavba vázána, se projeví poklesem ekvivalentní 
hladiny hluku v obytné zóně v Hostivicích až o 4,5 dB, a to i přesto, že celkově 
dochází na síti komunikací v ČR k nárůstu dopravních intenzit. Do výpočtu je 
zahrnuta veškerá vyvolaná doprava předpokládanými komerčními areály 
v průmyslové zóně (a pro rok 2020 i v další rozšíření průmyslové zóny podél R6 
směrem na severozápad), přesto v obytné části Hostivic dojde k poklesu hlukové 
expozice. 
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Porovnání výsledků výpočtu

  LAeq (dB)
Č. výška rok 2007 rok 2010 rok 2020 2010-2007 2020-2007 2020-2010
1 3.0 19,0 54,3 57,8 35,3 38,8 3,5 
2 3.0 28,4 52,7 58,4 24,3 30,0 5,7 
3 3.0 27,4 52,1 56,6 24,7 29,2 4,5 
4 3.0 25,9 53,9 58,0 28,0 32,1 4,1 
5 3.0 68,8 65,7 64,2 -3,1 -4,6 -1,5 
6 3.0 68,0 65,0 63,4 -3,0 -4,6 -1,6 
7 3.0 64,9 61,9 60,4 -3,0 -4,5 -1,5 
8 3.0 65,3 62,3 60,8 -3,0 -4,5 -1,5 

 
Nejistota výpočtu je ± 1 dB. 

 
 
5. Závěr
 

Z akustických výpočtů vyplývá, že provoz na nových komunikacích 
souboru dopravních staveb a mimoúrovňové křižovatce s R6 Hostivice nezvýší 
hlukovou zátěž v obytné a centrální části města Hostivic ani nezpůsobí 
překročení platných hygienických limitů. Vzhledem k podstatnému omezení 
průjezdu tranzitní dopravy centrem města a napojením města na novou síť 
komunikací s přímým vyústěním na rychlostní komunikaci R6 dojde 
k významnému poklesu hlukové zátěže obytné zástavby města Hostivice. 

 

  Konečné zhodnocení je v pravomoci orgánu hygienické služby. 
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 inventarizace a ocenění dřevin potenciálně dotčených výstavbou Komerční zóny Hostivice

Pro ohodnocení dřevin dotčených stavbou byla použita metodika ČÚOP 1993, doporučená pro tyto případy.  Předmětem hodnocení 
byly dřeviny po okrajích pole mezi severním okrajem Hostivic a plánovanou dálnicí. Terénní průzkum byl proveden 22. 2. 2007

Hodnocené dřeviny se nachází při jižním a západní okraji zájmové plochy. V hodnoceném souboru se vyskytují jak cílené výsadby alejových 

dřevin, tak spontánní nálety. Stav dřevin odpovídá charakteru prostředí , absenci téměř jakékoliv údržby a věku dřevin. Jedinou vyjímku představuje 

lipová alej podél hřbitova a prodejny stavebnin. 

Lze odlišit 3 výrazné segmenty  hodnoceného souboru. Lipová alej podél hřbitova a části objektu stavebnin při jižní hraně pozemku

představuje nejcennější segment. Jde o dřeviny relativně mladé v dobrém zdravotním stavu a s dlouhodobou perspektivou. V některých částech

je prvek přehuštěn a vyžaduje probírky (celkem asi 1/3 dřevin). Ořešáková alej podél části objektu stavebnin při jižní hraně pozemku je rovněž

cenným souborem, jde o dřeviny rozměrné, na zenitu své existence, ale bez podstatných známek narušení a se střednědobou perspektivou.

Ořešáková alej při západní hraně pozemku je zachovaná pouze ve fragmentech, dřeviny vykazují vážné provozní vady a měly by být sanovány

nejpozději v okamžiku zahájení výstavby. Porosty náletových dřevin při jižní a západní straně pozemku nejsou příliš cenné ani jako krajinná

zeleň, a neintegrovatelné do budoucích sadových úprav. Nezasluhují si proto dalšího komentáře.

V okamžiku zpracování posudku nebyl autorovi znám přesný rozsah investičního záměru a míru dotčení jednotlivých dřevin 

nebylo proto možno stanovit, lze ale předpokládat zachování většiny cenných dřevin.

Lokalizace jednotlivých dřevin je patrná z připojené mapky, taxační hodnoty všech dřevin jsou v inventarizační tabulce, 

klíč k interpretaci taxačních hodnot je uveden v legendě tabulky. Mapy i tabulka jsou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo hodnoceno 21 dřevin  nebo jejich skupin v celkové hodnotě 1 632 733 Kč.

Posudek tvoří 6 listů obsahujících text, tabulku a situační mapku.

Ing. Tomáš Pilař
autorizovaný architekt pro obor 

zahradní a krajinářská tvorba
Prokopa Velikého 504, Brandýs n/L 250 01

tel: 326 902 348; email: pilar@datura.czV Brandýse n/L 5.3.2007

mailto:pilar@datura.cz


 inventarizace a ocenění dřevin potenciálně dotčených výstavbou Komerční zóny Hostivice

(Kč)
dot. dřevin
cena bezp.

no (%)
dotče
bezp.

cena (Kč)
výsled ná

y
cen
kce
kore

kor. obj
1m3
cena/

(m3)
objem

korunový

ny
koru
ka
výš

ny
koru
měr
polo

KDpoznámkaPSHkor.
zav.

km.
kor. pr.

(m2)
plocha
(m) /

koruny
průměr

(cm)
kme ne
obvod

vnost
pokry 
(cm)/

kmene
průměr

(m)
výš ka

k.
t.

p
ty

pení 
zas tou

taxončís.
poř.

5495110552,33,52,52DH, vyv=0,2m331,522569225zsJuglans regia1
6441110561,33,52,82433205,563206,5zsCerasus avium 2

13440115896,02,5122044880%2,5zp40%Sambucus nigra3
1Crataegus laevigata
140%Rosa canina
220%Cerasus avium 

5822110356,5332vyv=0,5m33325679256zsCerasus avium 4
90911560,61,5232020220%1,5zp20%Pyrus communis5

140%Malus domestica
115%Sambucus nigra
125%Rosa canina

615219962,142,522,53,52355110356zsPyrus communis6
3096115206,42122151620%3zp30%Rosa canina7

110%Sambucus nigra
110%Betula pendula
210%Cerasus avium 
120%Malus domestica
230%Acer pseudoplatanus

127211584,843122064zkSambucus nigra8

65205011006520,54,53koruny 4-6
18-26, průměr
průměr kmene
alej 31 ks,

3321449100%6,5zpTilia cordata9

81965011008196,56,52koruny 8-9
35-50, průměr
průměr kmene
alej 17 ks,

2,53,531261100%9,5zpJuglans regia10
416341152775,64,51221205630%5,5zp30%Crataegus laevigata11

110%Sambucus nigra
15%Rosa canina



 inventarizace a ocenění dřevin potenciálně dotčených výstavbou Komerční zóny Hostivice

(Kč)
dot. dřevin
cena bezp.

no (%)
dotče
bezp.

cena (Kč)
výsled ná

y
cen
kce
kore

kor. obj
1m3
cena/

(m3)
objem

korunový

ny
koru
ka
výš

ny
koru
měr
polo

KDpoznámkaPSHkor.
zav.

km.
kor. pr.

(m2)
plocha
(m) /

koruny
průměr

(cm)
kme ne
obvod

vnost
pokry 
(cm)/

kmene
průměr

(m)
výš ka

k.
t.

p
ty

pení 
zas tou

taxončís.
poř.

120%Symphoricarpos albus
1Ligustrum vulgare
2Caragana arborescens 
110%Polygonum aubertii
15%Malus domestica
130%Populus tremula
1Clematis vitalba
2Robinia pseudoacacia

7236115482,46132026830%6zp50%Negundo aceroides12
150%Sambucus nigra

35280,2100176,422suchých
mnoho

21229430%4zp80%Robinia pseudoacacia13
210%Aesculus hippocastanum
110%Sambucus nigra

151621151010,83,51210,572240%4zp65%Sambucus nigra14
15%Crataegus laevigata
210%Cerasus avium 
110%Rosa canina
110%Swida sanquinea

8540,215284,7741vyhnilá531508157508zsMalus domestica15
191211158121,072,53vyv=0,9 m531335104338zsAcer campestre16
154780,2100773,986,52vyhnilý33360132046511zsJuglans regia17
50870,2100254,35,54,52vyhnilý22,53,5489151489zsJuglans regia18
68030,2100340,2652vyhnilý1,5235510173559zsJuglans regia19
120011580,02,51220,532100%3zp100%Sambucus nigra20
2303110023,02,52243143,5zkPrunus insititia21

Kč1 632 733všechny hodnocené dřeviny celkem:

Kč0bezprostředně dotčené dřeviny celkem:



latinsko-český slovníček nalezených dřevin

druhtaxon

javor babykaAcer campestre
javor klen (javor horský)Acer pseudoplatanus
jírovec maďalAesculus hippocastanum
bříza bělokoráBetula pendula
čimišník stromovitýCaragana arborescens 
třešeň ptačíCerasus avium 
plamének plotníClematis vitalba
hloh obecnýCrataegus laevigata
ořešák královskýJuglans regia
ptačí zob obecnýLigustrum vulgare
jabloň domácíMalus domestica
javorovec jasanolistýNegundo aceroides
rdesno AubertovoPolygonum aubertii
topol osikaPopulus tremula
slivoň slívaPrunus insititia
hrušeň obecnáPyrus communis
trnovník akátRobinia pseudoacacia
růže šípkováRosa canina
bez  černýSambucus nigra
svída krvaváSwida sanquinea
pámelník bílýSymphoricarpos albus
lípa malolistá, lípa srdčitáTilia cordata



legenda k tabelárnímu soupisu dřevin:

číslo pod kterým je daný strom (keř, porost) uváděn v přehledné mapce u víceetážových porostů přidán poř. čís.
index příslušné etáže

botanické zařazení dřevinytaxon
poměrné zastoupení jednotlivých složek porostuzastoupení 

s - strom, k - keř, p - porosttyp prvku:typ
k - kuželovitý, z - zaoblený, u - kulovitýtvar koruny:tk

celková výška dřeviny ( měřena v metrech)výška (m)
průměr kmene stromů v 130 cm, pokud není uvedeno jinak (komentováno v poznámce) nebo pokryvnost porostuprůměr kmene (cm)/pokryvnost
obvod kmene vypočtený z průměru (cm)obvod kmene
korigovaný průměr kmene - průměr kmene použitý při výpočtech (vícekmeny nahraženy kmenem o stejném průřezu, kor. p. k. (cm)

u specifikovaných dřevin průměr snížen na 60 cm)
u soliter průměr koruny (uváděn v metrech) u porostů výměra ( v m2) odečítána z mapyprůměr koruny (m) / plocha (m2)
průměrná výška od které je objem koruny zavětven větvičkami posledních řádůzav. kor.
sadovnická hodnota (1 - 5,  5 - nejlepší)SH
perspektiva - vitalita (1 - 5, 5 nejlepší)P
kategorie dlouhověkosti dle použité metodikyKD
vypočten z průměru, dále použit ve při výpočtupoloměr koruny
rozdíl výšky dřeviny a nasazení korunyvýška koruny
objem korun dle použité metodiky použitý pro výpočet (u kuželovitých korun počítáno jako kužel,  korunový objem (m3)

u zaoblených korun jako půlkoule na válci, u kulovitých korun jako koule)
cena vyplývající z použité metodikycena za 1 m3 kor. objemu
korekce ceny z důvodu napadení dřevokaznými houbami nebo růstu ve zvláště nepříznivýchkorekce ceny

podmínkách
výsledná cena dle citované metodikyvýsledná cena (Kč)
u soliter kácených z titulu stavby, uvedeno 100%, u porostů poměrná část porostu, u dřevin ohrožených uvedeno dotčeno stavbou (%)

"och" (ochrana), těmto dřeninám bude chráněn kmen před poškozením stavební čiností a výkop bude 
proveden ručně s respektováním silných kořenů

cena dřevin nebo částí porostů dotčených stavboucena dřevin dotčených stavbou (Kč)
komentuje okolnosti inventarizace a věci mimo rozsah tabulek;poznámka

vyv=xxx - výčetní výška ve které byl měřen průměr kmene je jiná než 1,3 m
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367.02

367.50

367.65

367.94

364.97

363.46

368.76

360.35

369.92

371.11

368.09

366.91

367.40

367.49

368.14
368.01

371.68

367.92

367.57

367.96

367.95

367.30

368.11

367.86

368.38

364.86

369.73

368.23

363.33

371.77

369.78

369.77

372.05

370.61

371.09

367.49

371.41

372.99

368.30

372.14

374.06

369.82

369.92

366.94

371.11

375.25

367.13

373.24

370.79

371.44

374.36

375.78

376.19

372.16

375.30

369.33

376.56

367.65

373.24

375.86

376.94

374.39

376.55

377.69

367.23

375.27

377.10

374.14

375.05

375.94

377.73

376.61

375.64

378.18

377.19

376.37

366.66

373.74

378.20

377.03

366.44

377.73

366.23

377.60

366.95

378.62

378.24
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377.99
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369.61
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369.61

369.62
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371.53

378.23
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374.81

369.79
371.00

377.60

372.13

378.12
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372.44
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377.99
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365.19
364.30

364.30

377.68
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375.57

377.46

378.06

377.53

371.51

370.45
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376.29

372.61

376.82

377.39

370.94

368.54

370.92

370.85

365.92

370.60

360.36

360.58

363.05

374.36

372.67

375.10

370.23

375.55

363.78

364.37

371.86

363.49

370.24

363.70

377.55

377.10

376.11

376.44

371.48

376.82

378.11

371.95

364.11

370.93

373.82

370.81

369.25

365.46

369.46

372.78

376.15

369.18

376.69

375.71

368.93

376.89

374.63

375.17

369.15

377.37

376.79

378.24

369.28

370.91

365.99

363.53

362.65

363.95

363.46

362.38

363.56

360.07

372.78372.89

369.37369.39

375.55

374.96

375.76

374.25

376.77

373.86

376.54

363.37

376.96

369.72

370.95

377.74

363.37
363.70

363.18

363.37

361.60

361.53

373.16

365.44

369.63

376.65

368.96

361.41

361.15

376.95

376.03

369.90

365.82

375.04

375.69

374.42

371.25

376.69

377.64

360.23

359.37

363.36

374.99

363.62

373.56

363.46

363.38

376.52

369.71

374.30

376.80

363.17

359.52

369.97

361.66

371.37

361.38

377.39

375.59

376.13

376.27

369.17

373.82

366.05

375.85

369.89

375.29

376.60

363.78

370.08

374.55

371.58

365.68

359.41

377.21

376.43

363.91
363.36

363.31

363.03

375.88

373.87

362.02

361.88

370.00

369.97

371.43

376.51

376.04

375.33

374.74

376.65

369.04

374.06

376.88

376.74

363.99

363.63

373.90

366.16

362.87

370.14

362.77

362.15

361.80

370.01

371.52

359.38

365.81

371.15

361.77
361.96

362.47

373.67

375.92

363.32

370.11

375.16

374.51

363.85

376.90

362.45

377.13

364.22

368.60

369.90

371.24

365.79

373.46

370.07

377.14

376.91

370.42

361.30

361.37

361.49

371.18

371.05

362.34

375.96

375.09

363.48

358.69

368.28

373.37

370.31

365.34

376.95

370.72

371.21

360.79

360.84

360.80

360.06

361.36

360.11

376.06

361.73

375.32

370.80

373.75

360.73

361.03
360.81

370.49

370.99

371.50

363.51

377.18

377.34

360.54

368.10
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inventarizace a ohodnocení 

kreslen současný průmět koruny

03/2007

Komerční zóna Hostivice

dřeviny soliterní stávající

stávající skupiny stromů

dřevin - mapa 1:2000

stávající porosty keřů

LEGENDA PRVKŮ

Jana Želivského 8, Praha 3, 130 00
LI-VI Praha s.r.o.

                       

Ing. Jiří Blažek

Brandýs n/L

zadavatel:

akce:

část:

HIP:

kreslen současný průmět koruny
dřeviny soliterní stávající

LEGENDA PRVKŮ

zadavatel:

LI-VI Praha s.r.o.
Jana Želivského 8, Praha 3, 130 00

HIP:
Ing. Jiří Blažek

akce:

část:

Brandýs n/L 03/2007
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H.VII. Fotografická příloha 

 
zájmová lokalita se stromořadím ve Hřbitovní ulici a výstavba silnice 

R6

 

146



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.VIII. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
k Natura 2000 
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H.IX. Vyjádření Stavebního úřadu Hostivice z hlediska územně 
plánovací dokumentace 
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H.X. Schválený územní plán města Hostivice – úprava směrné 
části č.2 
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H.XI. Vyjádření Stavebního úřadu Prahy 6 z hlediska územně 
plánovací dokumentace  
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HXII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
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