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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
PTÁČEK – velkoobchod, a.s.

A.2. IČ
255 01 143

A.3. Sídlo
U Velké ceny 4, 623 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno:
Bydliště:
tel:

Ing. Zdeněk Ptáček – předseda představenstva
U Velké ceny 4, 623 00 Brno
+420 547 101 400

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. arch. Radoslav Kobza

Architekt:

Ing. arch. Jiří Vácha

HIP:

Ing. Jiří Waclawik

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci:
Petr David – ATP ARCHPLANE, s.r.o.
Mobil: +420 604 358 836
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
zastavěná plocha celkem:
ostatní zpevněné plochy (komunikace, volné skladovací plochy, parkoviště):

11.848 m2
9.920 m2

celková plocha areálu:

29.513 m2

počet parkovacích stání:

100 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v severní části katastru obce Jinočany, která leží při jz. hranici Hlavního města Prahy.
kraj:

Středočeský

obec:

Jinočany

katastrální území:

Jinočany, 660744

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
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Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem záměru je výstavba a provozování obchodního a logistického centra, jehož hlavní
náplní je velkoobchod se zbožím technického zařízení budov.
Stavba je řešena jako novostavba, samostatně stojící objekt. Stavba má tyto účely a funkční celky:
−

administrativně – obchodní objekt

−

skladová hala s prodejnou instalatérských potřeb.

Stavba se nachází v severní části obce Jinočany na volné ploše vymezené podle územně plánovací
dokumentace jako plocha pro zařízení komerčního charakteru, lehké výroby a skladů.
V bezprostředním sousedství záměru se nacházejí dvě menší provozovny (lehká výroba a sklady) západně
k silnici III/00512. Jiné areály, které by představovaly významnější kumulaci vlivů v zájmovém území
záměru, nejsou v území situovány. Nejvýznamnější očekávaná kumulace se týká zejména dopravy a s ní
souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné
kumulaci s jinými záměry v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Obchodní a logistické centrum je umístěno při hranicích Hlavního města Prahy. Volba polohy uvažované
stavby vychází z předpokladu využití pozemků podle Územního plánu obce Jinočany. Hlavní výhodou
zvoleného umístění záměru je vhodná poloha v blízkosti Pražského okruhu (R1), který tvoří základní vnější
dopravní síť obchvatu Prahy s návazností na vyšší dopravní síť dálnic i vlastního Hlavního města Prahy.
Investor provozuje 4 menší provozy na území Prahy. Ve výhledu uvažuje o přemístění části skladovacích a
obchodních aktivit do areálu v Jinočanech.
Lokalita v k.ú. Jinočany vyhovuje požadavkům společnosti co do velikosti, tak i umístění v regionu
s napojením na další komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR.
Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady center společnosti na území ČR. V každém kraji je
provozováno nejméně jedno obchodní centrum, většinou však několik center.
Přehled umístění provozoven společnosti dokumentuje následující obrázek.
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Obr.: Přehled poboček společnosti PTÁČEK - velkoobchod na území ČR

Záměr je situován na plochu, jejíž funkční využití situování obdobného areálu umožňuje. Situování záměru
není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Základní hmotové řešení tohoto halového objektu splňuje regulativa pro dané území. Objekt je řešen na
principu průmyslové architektury. Hmota objektu respektuje podmínky regulativu a především hmotovou
skladbu. Jedná se skladový objekt (částečně dvoupodlažní) a samostatnou třípodlažní administrativní část.

Členění stavby na stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Hrubé terénní úpravy
Administrativní objekt
Skladová hala
Přístřešek na trubky
Kanalizace dešťová
Kanalizace splašková
Vodovod
Rozvod PB
Přípojka VN a trafostanice
Venkovní rozvody silnoproudu
Venkovní rozvody slaboproudu
Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení
Sadové úpravy
Opěrné zídky
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Zásady technického řešení
Osazení objektu - Výškově je hala osazena min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem, v místě
nakládacích ramp 1,2 m. Poloha objektu je patrná ze situace stavby.
Založení objektu bude na pilotách.
Konstrukční systém - konstrukci haly i stavby tvoří železobetonové montované sloupy s vazníky osazené
do železobetonových patek. Administrativní objekt bude tvořen rovněž železobetonovým skeletem. Podlaha
skladové haly bude z drátkobetonu, galerie z prefabrikovaného želozobetonového stropu.
Opláštění - Obvodový plášť haly je navržen ze sendvičových panelů s výplní z PU, alternativně minerální
izolace-skládaný plášť. Administrativní objekt bude od haly oddělen požární stěnou a obvodové konstrukce
budou vyzděny a zatepleny minerální vatou.
Zastřešení - Střechy budou ploché jednoplášťové.
Výplně otvorů - Okna, dveře, podlahy atd. budou podle účelu místností popsány ve výkresové části dalšího
stupně projektové dokumentace. Nakládání a vykládání materiálu bude realizováno přes sekční vrata a
vykládací rampu.
Skladby konstrukcí budou v souladu se stávajícími tepelnými a akustickými normami.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Inženýrské sítě
Připojení na zdroj el. energie
V areálu bude vybudována nová kiosková trafostanice s centrálním měřením odběru el. energie. Odtud se
kabelovým vedením NN napojí hlavní rozvaděč objektu v rozvodně NN situované v prostoru skladové haly.
Z hlavního rozvaděče budou systémem paprskových rozvodů napájeny jednotlivé podružné rozvaděče
příslušných částí objektu.
Požadovaný příkon bude odebírán z distribuční sítě 22kV ČEZ Distribuce, a.s. Vlastní přívod bude proveden
dvěma novými kabely. Ze stávající trafostanice, která se nachází na sousedním pozemku, bude odpojen
jeden ze stávajících kabelů a místo něj bude do stávajícího rozvaděče VN zapojen jeden nový kabel VN.
Druhý nový kabel bude v blízkosti stávající komunikace naspojkován spojkami pro jednožilové celoplastové
kabely na odpojený stávající kabel VN. Na druhé straně budou nové kabely zapojeny do nového rozváděče
VN v nové odběratelské trafostanici.
Připojení na plyn
Areál bude napojen na nově projektovaný veřejný řad STL plynovodu IPE D90 vedený v komunikaci
„Severní komunikace“. Přípojka bude ukončena v plynoměrné skříni umístěné na hranici pozemku. Zde bude
umístěn HUP-KK50, plynový filtr, fakturační plynoměr DKZ G40, kulový uzávěr za plynoměrem, manometry,
návarky a teploměr. Dále bude veden nový STL areálový plynovod.
STL areálový plynovod bude vedený na pozemcích investora v zemi v souběhu s potrubím kanalizace a
vodovodu. Potrubí bude ukončeno na fasádě objektu v regulační skříni STL-NTL. Dále bude veden vnitřní
NTL plynovod do objektu.
Připojení na kanalizaci

Splašková kanalizace
Areál bude napojen na nově projektovanou veřejnou splaškovou kanalizaci PVC DN300 vedenou
v komunikaci „Severní komunikace“. Kanalizace je navržena gravitační.
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena do revizní šachty na nově projektované veřejné splaškové
kanalizaci PVC DN300 vedené v komunikaci „Severní komunikace“.
Odvedení splaškových vod z areálu bude řešeno jako gravitační. V komunikacích bude vedena uliční stoka,
která odvede splaškové vody gravitačně do nové přípojky. Kanalizace je vedena v souběhu s kanalizací
dešťovou, vodovodem a ostatními sítěmi v komunikaci v areálu. Do kanalizace se napojí jednotlivé přípojky
od objektu v areálu pomocí odbočných tvarovek, resp. do revizních šachet. Na trase jsou navrženy revizní
šachty v max.vzdálenostech 50 m v přímém směru a v místech změny směru stoky.

Dešťová kanalizace
Areál bude napojen na nově projektovanou veřejnou dešťovou kanalizaci PVC DN400 vedenou v komunikaci
„Severní komunikace“. Kanalizace je navržena gravitační.
Přípojka dešťové kanalizace bude napojena do revizní šachty na nově projektované veřejné dešťové
kanalizaci PVC DN400 vedené v komunikaci „Severní komunikace“.
Odvedení dešťových vod z areálu bude řešeno jako gravitační. V komunikacích bude vedena uliční stoka,
která odvede dešťové vody gravitačně do nové přípojky. Kanalizace je vedena v souběhu s kanalizací
splaškovou, vodovodem a ostatními sítěmi v komunikaci v areálu. Do kanalizace se napojí jednotlivé přípojky
od objektu v areálu pomocí odbočných tvarovek, resp. do revizních šachet. Odvedení dešťových vod ze
zpevněných ploch bude provedeno pomocí uličních vpustí.
Na trase jsou navrženy revizní šachty v max.vzdálenostech 50 m v přímém směru a v místech změny směru
stoky.
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Retenční nádrž
Dle požadavku správce kanalizace bude na odtoku zřízena retenční nádrž z akumulačních bloků NIDAPLAST
o objemu 248 m3 s regulovaným odtokem 10 l/s. Celek včetně revizních šachet bude upřesněn dle podkladů
firmy ASIO s.r.o.
Návrh retenční nádrže:
Povolený odtok do kanalizace Qo = 10,0 l/s
Stanovení povrchového odtoku QD = Sr * ix = 2,0647*205 = 432 l/s
Oblast: Praha
Periodicita: 0,2
Doba T: 10 min
Intenzita ix: 205 l/s.ha
Plocha redukovaná Sr: 20 647m2 = 2,0647ha
Stanovení retenčního objemu Vmax = (QD - Qo) * T
Vypočteno pro T: 10min
Retenční objem V: 247962 l = 248,0 m3
Doba prázdnění RN: 413 min = 6:53 h

Odlučovač ropných látek
Voda z parkovišť bude svedena do typových odlučovačů ropných látek samostatnými kanalizačními stokami.
Jsou navrženy celkem 2 typové odlučovače ropných látek. Odlučovače podle provedení jsou dodávány buď
jako integrované (všechny požadované funkční prostory jsou v jedné nádrži) nebo sestavené z jednotlivých
nádrží.
V souladu s platnými předpisy a normami jsou navržené odlučovače podle účinnosti zařazeny do třídy I konstrukce odlučovače s koalescencí zaručují max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 5 mg/l.
Navržené odlučovače jsou ve standardním provedení vybaveny dvoustupňovou koalescencí. Oba
koalescenční filtry jsou vybaveny speciálními vložkami různé pórovitosti z polyuretanové pěny AS ISP. Jsou
snadno regenerovatelné pouhým propráním.
Návrh odlučovače ORL1:
Fp = plocha parkoviště
1.320 m2
p = odtokový koeficient
0,8
i = množství srážek
205/s/ha při periodicitě 0,2
Q = F1 x p x i = 1,32 x 0,8 x 205 = 216,5 l/s
Návrh odlučovače ORL2:
Fp = plocha parkoviště
610 m2
p = odtokový koeficient
0,8
i = množství srážek
205/s/ha při periodicitě 0,2
Q = F1 x p x i = 0,61 x 0,8 x 205 = 100 l/s
Připojení na vodovod
Zásobování vodou areálu bude zajištěno veřejným vodovodem DN 110 vedeným v komunikaci „Severní
komunikace“ s přípojkou pitné vody DN 110 pro areál. Na vodoměrnou šachtu bude napojen areálový rozvod
vody HDPE 110. Tento řad bude veden v souběhu s ostatními sítěmi v komunikaci. Vodovod bude veden do
objektu, kde bude ukončen domovním uzávěrem. Na vodovodu budou osazeny podzemní hydranty jednak
pro potřebu požární vody a jednak pro odkalení a odvzdušnění potrubí. Řad bude proveden k požárním
hydrantům v profilu HDPE 110.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Obchodně-logistické centrum Ptáček bude sloužit k zásobování širokého okolí instalatérským materiálem a
technickým zařízením budov.
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Provozně je areál rozdělen na:
Koupelnové studio – obchodní plocha - showroom – sloužící pro vytvoření představ zákazníka směřující
k realizaci samotné koupelny.
Velkoobchod – instalatérské centrum (IC) – určeno pro realizační instalatérské firmy k objednání a nákupu
instalatérského materiálu. Čas strávený čekáním na zboží k naložení je možné vyplnit návštěvou IC k nákupu
drobných instalatérských potřeb a nářadí
Obchodně-administrativní objekt – administrativní zázemí společnosti nejen pro samotný region.
Skladová hala – skladové a logistické centrum určené k zásobování nejen instalatérského centra a
koupelnového studia, ale i obchodních jednotek a staveb v širokém okolí.
V objektu bude zaměstnáno kolem 180 zaměstnanců.
Areál bude v provozu v denní době (6-22 hod), omezený noční provoz je uvažován výlučně při přípravě zboží
uvnitř skladové haly. Doprava a venkovní manipulace s materiálem jsou v noční době vyloučeny.
Zastavovací situace je patrná z následujícího obrázku, podrobněji viz příloha č. 2 oznámení.
Obr.: Zastavovací situace (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

v průběhu roku 2008

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

v průběhu roku 2009

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

2009-2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Obec:

Jinočany

Obec Jinočany
Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Černošice
Městský úřad Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Hostivice
Městský úřad Hostivice
Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí.
Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Rudná, Stavební úřad.

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 29.513 m2.
Trvalý zábor ZPF pro vlastní areál je uvažován v celkovém rozsahu 28.912 m2. Dočasný zábor ZPF není
uvažován.
Areál záměru je situován na následujících pozemcích: p.č. 511/24, 511/25, 511/26, 511/27, 511/28, 511/29,
511/73, 511/132, 511/133 v k. ú. Jinočany 660 744.
Všechny dotčené pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu. Žádná z dotčených parcel není
součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dotčené pozemky jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
511/24
511/25
511/26
511/27
511/28
511/29
511/73
511/132
511/133

druh pozemku

využití

ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha

ostatní komunikace
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
ostatní komunikace
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
ostatní komunikace

způsob ochrany
--ZPF
ZPF
--ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
---

výměra

2

2
5
18

154
319
293
25
417
341
130
412
425

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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Obr.: Hranice areálu (bez měřítka)

Ochranná pásma
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo OP technické infrastruktury (elektro, plyn, voda,
kanalizace, komunikace).
Soupis limitů:
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné

a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VVN nadzemního vedení 110 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VN nadzemního vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo vodovodů a kanalizací (zák. 274/2001 Sb.)
pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zák. 127/2005 Sb.)

Ochranná pásma inženýrských sítí:
Kanalizace do ø500

1,5 m

Kanalizace nad ø500

2,5 m

Vodovod do ø500

1,5 m

Vodovod nad ø500

2,5 m

Vedení VN

1,0 m

Vedení NN

1,0 m

Vedení telefonu

1,0 m

Středotlaký plyn

1,0 m
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem z nové přípojky na veřejný vodovod. Voda bude
rozvedena na staveniště a do buněk pro sociální zařízení staveniště.
Záměr je určen jako obchodní a skladový areál s administrativní částí. Předpokládaný počet zaměstnanců
bude 180. Dle projektové dokumentace činí potřeba pitné vody pro sociální zázemí provozu:
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
3

[m /den]
10,8 (0,125 l/s)

maximální hodinová potřeba
3

měsíční potřeba

roční potřeba

3

[m /hod.]
1,18

[m /měsíc]

[m3/rok]

328,5

3.942

Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovodní řad IPE D110 vedený v komunikaci „Severní komunikace“.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody ze stávajícího zdroje.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Zdrojem požární vody bude rozvod vody v areálu. V objektech bude navržen samostatný rozvod požární
vody. Dle požadavku zpracovatele požární ochrany budou v objektu instalovány hydrantové systémy D25,
resp. C52. Potrubí bude zavodněné.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Pro zásobování el. energií nového objektu obchodního a logistického centra bude nutno osadit novou
prefabrikovanou trafostanici 22/0,4 kV. Jedná se o odběratelskou trafostanici, která bude umístěna v levém
jižním rohu zastavovaného prostoru v blízkosti stávající komunikace.
Předpokládaný instalovaný příkon nových objektů je odhadován na 455 kW. Výpočtový příkon je stanoven na
325 kW.

Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé užitkové vody.
Přípojka STL plynovodu bude napojena na nově projektovaný veřejný řad STL plynovodu IPE D90 vedený
v komunikaci „Severní komunikace“. Přípojka bude ukončena v plynoměrné skříni umístěné na hranici
pozemku. Dále bude veden nový STL areálový plynovod.
Roční spotřeba plynu pro celý areál je stanovena ve výši 121.951 m3/rok.

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii pro vytápění objektů jsou následující:
Skladová hala

- potřebný tepelný výkon
- roční spotřeba energie

457 kW
608.371 kWh/rok, 2.192 GJ/rok
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Administrativní budova

- potřebný tepelný výkon
- roční spotřeba energie

440 kW
672.097 kWh/rok, 2.419 GJ/rok

Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží, které bude
v areálu skladováno a následně distribuováno odběratelům.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je vybudování obchodního a logistického centra pro zboží nepotravinářského charakteru
- instalačního materiálu. Záměr se nachází v Jinočanech, v prostoru severně od ulice Severní (ve výstavbě).
Záměr bude obsluhován zejména silniční dopravou (doprava pěší a cyklistická se bude týkat pouze
zaměstnanců z blízkého okolí). Dopravní nároky jsou dány hlavně nákladní obslužnou dopravou a dále osobní
dopravou zaměstnanců a zákazníků.
Počet parkovacích stání:
Dopravní obsluha:

100 stání pro OA
nákladní:

40 vozidel/den, z toho:
20 vozidel/den (3,5 - 7,5 t)
16 vozidel/den (7,5 - 12 t)
4 vozidla/den (návěsové soupravy)

osobní a dodávková:

320 vozidel/den

Pozn.: V uvedeném počtu je zahrnut příjezd i odjezd vozidel.

Čas dopravy:

denní doba pracovních dní

Dopravní trasy:

dočasně:

ulice Severní, Žižkova a dále silnice II/605
(Chrášťany), silnice I/1 (Pražský okruh)

trvale:

ulice Okružní, Žižkova a dále silnice II/605
(Chrášťany), silnice I/1 (Pražský okruh)

Pozn.: Provoz po ul. Severní bude probíhat do doby dokončení severního
obchvatu Jinočan - ulice Okružní.

Období výstavby
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí úroveň dopravních nároků v období provozu, spíše
budou nižší. Navíc půjde o nároky dočasné, omezené na dobu výstavby.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu výstavby areálu bude docházet k emisi prašných částic zejména po dobu terénních prací. Doba
emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických
podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
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Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění haly, administrativních prostor a prostor zázemí zaměstnanců včetně ohřevu teplé užitkové vody
bude zajištěno plynovými zdroji (kotli a klimatizačními jednotkami s vlastními ohřevy). Celková roční
spotřeba plynu se předpokládá 121 951 m3.
Podle uvažovaného tepelného výkonu budou v areálu instalovány malé a střední zdroje znečišťování ovzduší.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

2,4

1,2

234,1

39,0

15,6

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště v rámci navrženého areálu.
Zdrojem emisí budou osobní i nákladní automobily využívající parkoviště a komunikace uvnitř areálu;
množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka2:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,04

0,4

25,7

48,1

8,6

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici.
Předpokládaná emise škodlivin2 při uvažované intenzitě dopravy je uvedena v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,024

0,002

0,862

0,452

0,120

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na
střechy budov.
Bilance ploch dle projektové dokumentace je následující:
-

plocha zastavěná budovami:
komunikace a manipulační plochy:
parkoviště:

11 800 m2
7 990 m2
1 930 m2

Objem odtoku srážkových vod z areálu a změny v důsledku realizace projektu lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F
je zastavěná plocha [m2]
11 800 m2 (plocha střech objektů)
F1 =
9 920 m2 (manipulační plochy, komunikace a parkoviště)
F2 =
ψ
je odtokový koeficient [ ]

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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h

ψ1 = 0,9 (pro střechy budov)
ψ2 = 0,8 (pro zpevněné plochy a komunikace)
je průměrná roční výška srážek [m]
h = 0,526 m (dlouhodobý průměr, stanice Praha - Ruzyně, 1961-1990)

V1 = F1 × ψ1 × h = 11 800 × 0,9 × 0,526 = 5 586,120 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 9 920 × 0,8 × 0,526 = 4 174,336 m3
V = V1 + V2 = 5 586,120 + 4 174,336 = 9 760,456 m3
Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V=
3 247 892 l
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = V/t = 9 760 456/31 536 000 = 0,309502 ≈ 0,31 l.s-1.
Odtok srážkových vod z lokality záměru bude činit v průměrném klimatickém roce 9 760 m3; tento objem
představuje průměrný odtok z areálu cca 0,41 l.s-1. Z tohoto objemu bude činit odtok ze střech 5 586 m3
(0,177 l.s-1), odtok z komunikací 4 174 m3 (0,132 l.s-1). Odtok z parkovacích stání (součást odtoku vod ze
zpevněných ploch) bude činit cca 812 m3 (0,026 l.s-1).
Odpadní vody dešťové budou zachyceny areálovou kanalizační sítí a svedeny do retenční nádrže, ze které
budou vypouštěny do veřejné kanalizace. Dešťová nádrž je dimenzována pro zachycení nárazového deště při
maximálním odtoku z nádrže 10 l.s-1..
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
Parkovací plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek. Úroveň obsahu sledovaných látek bude
stanovena příslušným vodoprávním úřadem, případně správcem kanalizace.

Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce

měsíční produkce

roční produkce

10,8 m3/den (≈ 0,125 l.s-1)

328,5 m3/měs.

3.942 m3/rok

Areál bude napojen na nově projektovanou veřejnou splaškovou kanalizaci PVC DN300 vedenou
v komunikaci „Severní komunikace“. Kanalizace je navržena gravitační.
Odvedení splaškových vod z areálu bude řešeno jako gravitační. V komunikacích bude vedena uliční stoka,
která odvede splaškové vody gravitačně do nové přípojky. Kanalizace je vedena v souběhu s kanalizací
dešťovou, vodovodem a ostatními sítěmi v komunikaci v areálu. Do kanalizace se napojí jednotlivé přípojky
od objektů v areálu pomocí odbočných tvarovek, resp. do revizních šachet. Na trase jsou navrženy revizní
šachty v max.vzdálenostech 50m v přímém směru a v místech změny směru stoky.
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Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních.
K čištění vod z parkovacích stání bude v areálu instalován odlučovač lehkých kapalin (ropných látek). Typ,
kapacita a úroveň RL na výstupu z OLK budou stanoveny v rámci navazující projektové přípravy stavby a
správních řízeních.

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
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 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O
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Předpokládaná produkce odpadů za provozu areálu je souhrnně uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z provozu nových objektů

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

2

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Sklady, administrativa

Sběr odpadů

3

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Sklady, administrativa

Sběr odpadů

2

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Sklady, administrativa

Spalovna, využití

5

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Klimatizace, filtrace
vzduchu

Spalovna

0,3

20 01 01

Papír a lepenka

kat. O

Administrativa

Využití

0,5

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení, adm. Odstranění

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

1

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Administrativa, sklady

Skládka

5

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,2

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Kat. O

Údržba

Skládka

2

100 ks

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Zdroje hluku, související se záměrem, jsou následující:
−

obslužná doprava (vnější),

−

manipulace v areálu provozovny (pojezdy vozidel, manipulace se zbožím)

−

technická zařízení budovy (vytápění, vzduchotechnika)

Hlukové emise zdrojů hluku následující:
Doprava:

intenzita:
doba provozu:

340 vozidel/den, z toho 40 nákladních
pouze v denní době

Manipulace na rampě:

akustický tlak:
soudobý počet:
doba provozu:

LA,5m = 60 dB
4 (konzervativní předpoklad)
nepřetržitě, pouze v denní době

Pozn.: Nakládka a vykládka vozidel.
Činnosti na skladové ploše:

akustický tlak:
soudobý počet:
doba provozu:

LA,5m = 65 dB
1
nepřetržitě, pouze v denní době

Pozn.: Provoz vysokozdvižného vozíku
Technická zařízení budovy:

akustický tlak:
soudobý počet:
doba provozu:

do LA,5m = 55 dB
5
nepřetržitě, v noční době provoz omezený

Pozn.: Komín kotelny, vzduchotechnické a topné jednotky.
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Vnitřní zdroje hluku v budově jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emitované hladiny hluku nejsou specifikovány, nepřekročí však hladiny hluku
očekávané v období provozu.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území obchodního a logistického centra (dále OLC) se nachází v severní části obce Jinočany, k.ú.
Jinočany, které leží při jz. hranici Hlavního města Prahy.
Areál OLC bude z jihu ohraničen stávající komunikací v ulici Severní a ze severu budoucí komunikací Okružní.
Ze západu je hranicí stávající sousední areál a z východu volná plocha určená pro budoucí zástavbu
komerčního charakteru.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 378 m n.m.
Zájmové území je situováno na rozhraní zástavby obce a nezastavěných volných ploch. V území převažuje
zemědělské využití. Obytná zástavba obce se nachází jižně od navrženého areálu OLC, nejbližší navazuje
z jihu k ulici Severní.
Širší okolí areálu a jeho poloha na území obce jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)

Území obce Jinočany patří pod působnost stavebního úřadu Rudná, jehož správní území náleží (dle sdělení č.
4 MŽP ČR, věstník částka 3, 03/2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny, což znamená:


záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni;



posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku;



v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území; dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky;



dotčené území není součástí soustavy Natura 2000;



dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v intravilánu obce Jinočany, na ploše vymezené pro zařízení komerčního
charakteru, lehkou výrobu a sklady. Plochy pro bydlení se nacházejí jižně od ulice Severní, která odbočuje ze
silnice III/00512 a vjezdu do areálu. Celkový počet obyvatel obce Jinočany je 861 (podle statistických
údajů). Obec má však silnou dynamiku rozvoje, takže současný počet obyvatel bude údaj ze statistiky
nejspíše převyšovat.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Jinočany patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do
OZKO je překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na celém území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ZÚ č. 629 Praha_Řeporyje, vzdálené od hodnocené lokality
cca 3,5 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Oxid dusičitý
(NO2)

Tuhé látky PM10

39,8

35,5

40

40

157,0

229,0

2.2.

29.1.

-3

-

50

-3

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

-

-

datum naměření maxima v daném roce

-

-

200

-

průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )
datum naměření maxima v daném roce
hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Z naměřených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných škodlivin
podlimitní úrovně, tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.
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V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Středočeského kraje zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích.

oxid dusičitý (NO2)

Z grafického znázornění imisní zátěže je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují hodnoty cca 30 až 35 µg.m-3, tedy 75 až 88% imisního limitu (LV=40µg.m-3),
vyšší koncentrace jsou dosahovány v blízkosti Pražského okruhu. Maximální hodinové koncentrace v blízkost
Pražského okruhu dosahují hodnoty do 160 µg.m-3, tedy cca 80% limitu (LV=200µg.m-3, v prostoru
hodnoceného záměru jsou dosahovány koncentrace cca 120 µg.m-3, tedy cca 60% limitu.
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tuhé látky frakce PM10

Roční průměrné koncentrace tuhých látek v blízkosti navrhovaného záměru dosahují podle modelu úrovně 18
až 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40 µg.m-3); maximální 24hodinové koncentrace v blízkosti
Pražského okruhu dosahují hodnot imisního limitu (LV=50 µg.m-3), s podlimitní četností.
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Areál záměru se nachází v Jinočanech, v prostoru severně od ulice Severní (ve výstavbě). Prostor je
vymezen územním plánem pro zařízení komerčního charakteru, lehké výroby a skladů.
Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází jižně ulice Severní. Jedná se o pozemky řadových rodinných
domů (ve výstavbě). Domy jsou orientovány k záměru svými servisními prostory (chodby, koupelny, WC,
sklady).
Situace je zřejmá z následujících obrázků:
Obr. : Umístění záměru, hranice chráněného venkovního prostoru
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Obr.: Pohled na chráněný venkovní prostor z ulice Severní (ve výstavbě)

Stávající hluková situace v území je dána hlukem z dopravy na okolních komunikacích (zejména silnici I/1 Pražský okruh), provozem letiště Praha - Ruzyně a běžným hlukem příměstské zástavby.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-12-01 - Vltava od Berounky po Rokytku.
Záměr se nachází v dílčím povodí Dalejského potoka, hydrologické pořadí č. 1-12-01-009.
Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)
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Dalejský potok, hydrologické pořadí č. 1-12-01-008, pramení poblíž Chrášťan v nadmořské výšce 384 m n.m.
a ústí zleva do Vltavy v Hlubočepech ve výšce 187 m n.m. Délka toku činí 13,5 km, plocha povodí 36,8 km2 a
průměrný dlouhodobý průtok u ústí 0,05 m3.s-1.
Dalejský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Dalejský potok protéká ve směru ZSZ - JVJ zhruba 750 m ssz. od lokality záměru.
Vlastní území záměru je odvodňováno drobným tokem Jinočanský potok o délce cca 3.300 m, který je
pravostranným přítokem Dalejského potoka. Jinočanský potok se nachází zhruba 350 m jižně od lokality.
Vlastním územím okolí záměru neprotékají žádné vodní toky, na území záměru se nenacházejí žádné trvalé
akumulace povrchových vod.

Podzemní vody
Území náleží hydrogeologickému rajónu č. 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Rajón zahrnuje severovýchodní část spodního staršího paleozoika Barrandienu včetně okolního proterozoika.
Geologické prostředí je charakterizováno převážně střídáním břidlic, prachovců a drob. Hlavním kolektorem
je zóna přípovrchového rozvolnění povrchu předkvartérního podkladu. Zvodnění tohoto horizontu je obecně
odvodňováno konformně se spádem terénu do erozních údolí vodních toků.
Hlubší zvodnění je závislé na míře rozpukání hornin paleozoika, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin.
Celkově lze označit prostředí rajónu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod,
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
V širším okolí zájmového území je předpokládáno mělké zvodnění v prostředí kvartérních deluviofluviálních
sedimentů v údolí místních toků (Dalejský a Jinočanský potok). Záměr se nachází ve svahových partiích se
sprašovým pokryvem, které tvoří prostředí nepříznivé pro akumulaci a pohyb podzemních vod. Inženýrskogeologickým průzkumem byla podzemní voda zachycena dvěmi vrty (J1 a J2) v hloubkách 3,2 a 4,7 m pod
úrovní terénu v prostředí zvětralinového pláště paleozoických břidlic. Hladina podzemní vody je zde napjatá,
hladina se ustálila v hloubkách 2,5 až 2,7 m pod úrovní terénu. Vrty J3 a J4, které byly ukončeny v
hloubkách 3,0 a 3,1 m nebyla podzemní voda zastižena.

Zátopová území
Záměr se nachází mimo zátopová území pro Q100 okolních toků.

Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou.

C.II.5. Půda a horninové prostředí
Půda
Geomorfologicky je zájmové území situováno na svahu JV expozice při SZ okraji obce Jinočany. Geologicky
přísluší území Barrandienu Českého masívu, tvořeného sedimentárními horninami stáří staršího paleozoika.
K povrchu zde horniny Barrandienu vystupují letenským souvrstvím stáří středního ordoviku-llandeilu.
Letenské vrstvy jsou charakterizovány střídáním pískovců a drob s břidličnými vložkami. Polohy pískovců mají
karbonátový tmel.
Pokryvným útvarem jsou zde kvartérní eolické a deluviální sedimenty stáří převážně pleistocénního a
kvartérní až předkvartérní eluvia při povrchu ordovických hornin. Sprašové hlíny tvoří nesouvislé, plytké
lokální horizonty při povrchu terénu o mocnosti nejvýše do cca 2,0 m. Tam kde chybí, vystupují k povrchu
svahové hlíny vzniklé přemístěním jílovitých a písčitých eluvií vzniklých kvartérním a předkvartérním
zvětráním podložních ordovických hornin – břidlic, drob a pískovců. Svahové hlíny jsou převážně jílovité,
méně jílovitopísčité. Povrch ordovického podloží tvoří jílovitá až jílovitopísčitá eluvia obsahující četné drobné
úlomky původních hornin. Mocnost kvartérního pokryvu včetně eluvií se podle okolní sondáže bude
pohybovat v rozmezí od cca 2,5 do 5,5 m. Vyšší mocnost pokryvu lze očekávat pří západním okraji
zájmového prostoru a v nižších polohách území. Povrch skalního podloží je silně zvětrán, nejčastěji do
podoby střípkovitě rozpadavých jílovitých břidlic, které zde převažují.
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Stručná charakteristika hlavních půdních představitelů
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě orientačního pedologického průzkumu a po konfrontaci s písemnými a
kartografickými materiály Komplexního průzkumu zemědělských půd a Bonitace zemědělského půdního
fondu dotčené oblasti lze konstatovat, že území je tvořeno černozemí typickou, černozemí degradovanou
(vyluhovanou) na spraši a hnědozemí typickou na spraši. Zrnitostně se jedná o půdy převážně středně těžké,
s příznivým vodním režimem.

Charakteristika půdotvorného substrátu
Název substrátu:

spraš

Geologická příslušnost:

čtvrtohory (starší)

Všeobecná charakteristika:

větrem naváté hlíny se značným obsahem prachových částic
s obsahem asi 10 - 15 % písku a kolem 5 % fyzikálního jílu.
Barva závisí na obsahu rozptýleného hnědele a uhličitanu
vápenatého. Obvykle bývá světle šedožlutá až světle hnědá.
Slabě zpevněná struktura, homogenní, všesměrná.

Petrografické složení, chemismus:

převládá křemen, dále živce. Důležitou součástí je kalcit,
buď jemně rozptýlený, nebo ve formě výkvětů a žilek.
Vykazuje dostatek nezbytných mikroprvků (Cu, Zn, Mn, Co).

Obtížnost zvětrávání:

zvětrává lehce

Mocnost zvětraliny (pokryvu):

velmi hluboká, u překryvů podložních hornin hluboká,
středněhluboká, lokálně mělká

Skelet:

bez skeletu

Zrnitostní složení:

ojediněle hlinitopísčitá, převážně hlinitá, lokálně jílovitohlinitá

Minerální síla:

CaCO3 nadprůměrně, K2O dostatek, P2O5 dostatek, u
překryvů spraší na písčitých a štěrkopískových terasách je
CaCO3 splaven do větších hloubek teras

Poznámka:

uplatňuje se jako velmi hluboký substrát, nebo jako mateční
substrát ve formě překryvů hornin útvarné skupiny třetihor
a čtvrtohor - pleistocénních teras a vápnitých navátých písků

Černozemě
Jsou rozšířeny v našich nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly v raných obdobích postglaciálu pod
původní stepí a lesostepí. V dnešní době se uchovávají ve své původní podobě převážně jen díky zemědělské
kultivaci. Roční úhrn srážek v černozemních oblastech činí 450-650 mm, průměrná roční teplota je nad 8 oC.
Matečným substrátem jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny slínovců (slíny), vápnité
terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška výskytu černozemí zpravidla nepřesahuje 300 m. Utváření
terénu je převážně ploché, rovinaté. Místy však se černozemě hojně uplatňují v pahorkatinném a dokonce
vrchovinném reliéfu. Hlavním půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která
probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod). Pro půdní profil je charakteristický nápadně
mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, který obvykle zasahuje do hloubky 60-80 cm. Tento horizont se
vyznačuje odolnou vodostálou strukturou a hojným edafonem (výskytem živých organismů v půdě). Pro
spraš je příznačná přítomnost vápnitých žilek, povlaků a konkrecí (cicvárů) a chodeb stepních savců,
vyplněných humózní zeminou (krotovin). Černozemě jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším až
vysokým obsahem kvalitního humusu, mají neutrální reakci a velmi dobré sorpční vlastnosti. Také fyzikální
vlastnosti jsou většinou velmi příznivé.
V současné době jsou černozemě prakticky bez výjimky využity jako orná půda. Na území našeho státu jsou
nejhodnotnějšími zemědělskými půdami vůbec a jsou vhodné pro pěstování nejnáročnějších zemědělských
plodin.
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Hnědozemě
Hnědozemě jsou zastoupeny v nižším stupni pahorkatin nebo v okrajových částech nížin. Podnebí je poněkud
vlhčí než u černozemních oblastí; roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 700 mm, průměrná roční teplota
od 7 do 9 oC. Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem je
nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina (polygenetická hlína). Hnědozemě jsou
nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n. m. na plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy i
vrchovinách. Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o
jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. Tento pochod
probíhá u hnědozemí méně výrazně než u následujícího půdního typu, illimerizované půdy. Pod humusovým
horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela
zlikvidován (přiorán). V hloubce 30-50 cm je mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont iluviální,
obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát. Jednotlivé horizonty se liší nejen
zbarvením, ale i zrnitostní skladbou (iluviální horizont je vlivem zvýšeného obsahu jílnatých částic poněkud
těžší) a strukturou (výrazná je zejména polyedrická, kostková až prizmatická struktura iluviálního horizontu).
Hnědozemě jsou nejčastěji středně těžké, někdy i těžší půdy. Obsah humusu je nižší než u černozemí,jeho
složení je však stále příznivé. Půdní reakce je zpravidla slabě kyselá, sorpční vlastnosti jsou poněkud
zhoršeny. Fyzikální vlastnosti jsou obvykle příznivé.
Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se agronomickou hodnotou blíží
černozemím, jsou však méně náchylné k vysychání. Slouží rovněž pro pěstování nejnáročnějších
zemědělských plodin.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do a tříd ochrany zemědělské
půdy (ZP)
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Tab.: Zařazení BPEJ do tříd ochrany
Parcela č.

Druh

BPEJ

Výměra (ha)

Třída ochrany

511/25

2.02.00
2.10.00

0,1102
0,1217

I.

511/26

2.02.00

0,0293

I.

511/28

2.02.00
2.10.00

0,0161
0,0256

I.

511/29

2.02.00
2.10.00

0,0148
0,2193

I.

511/73

2.02.00
2.10.00

0,4533
0,0597

I.

511/132

2.02.00
2.10.00

1,6257
0,2155

I.

orná půda

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
2 - region teplý,mírně suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2600 - 2800, průměrnou roční teplotou 8 –
9 °C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 - 600 mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 20 - 30 a vláhovou jistotou 2 - 4;
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ). Účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí;
02 - černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem;
10 – hnědozemě (typické, černozemní), vč. slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší
spodinou, s příznivým vodním režimem;
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Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Číslo kódu 0 - svažitost: 0 - 3o, expozice: všesměrná;
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Číslo kódu 0 - skeletovitost: žádná, půda: hluboká.
Hranice kódů BPEJ na pozemku staveniště jsou patrné z následujícího obrázku.
Obr.: Hranice vymezení BPEJ na zájmové ploše

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Jelikož není reálný předpoklad kontaminace půdního pokryvu zájmového území anorganickými nebo
organickými škodlivinami, nebyly prováděny odběry půdních vzorků za účelem jejich analýz na tyto
škodliviny. Zranitelnost půd vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je
dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění. Půdy vymezené na zájmové lokalitě jsou řazeny mezi
slabě náchylné (ČM) a náchylné (HM).
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Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,
subprovincie Poberounská soustava,
podsoustava Brdská oblast,
celek Pražská plošina,
podcelek Říčanská plošina,
okrsek Třebotovská plošina.

Celek Pražská plošina tvoří severovýchodní část Brdské podsoustavy. Říčanská plošina je jv. částí Pražské
plošiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s převážně erozně denudačním charakterem reliéfu. Střední výška
na území podcelku činí 295,2 m n.m., střední sklon 2°53'. Třebotovská plošina tvoří západní část Říčanské
plošiny. Třebotovská plošina je členitou pahorkatinou budovanou převážně na staropaleozoických
sedimentech Barrandienu. Převažují erozně denudační tvary, výrazná jsou hluboce zaříznutá údolí Vltavy a
Berounky. Nejvyšším bodem je Hradinovský kopec o výšce 410 m n.m.
Záměr se nachází na jihovýchodních svazích místní elevace Horka. Úroveň terénu v místě výstavby záměru
se pohybuje mezi 375 a 382 m n.m. Záměr je lokalizován v oblasti příměstské zástavby, původní charakter
terénu je zatížen antropogenními prvky (průmyslová a komerční zástavba, dopravní koridory - železnice,
silnice R1).

Geologické poměry
Geologicky náleží zájmové území Barrandienu. Jako Barrandien je označována rozsáhlá geologická jednotka
zahrnující území mezi Kralupy nad Labem, Kladnem, Stříbrem, Klatovy, Příbramí, Říčany a Brandýsem nad
Labem. Barrandien se skládá ze dvou stratigraficky a tektonicky odlišných stupňů (algonkium a starší
paleozoikum).
Širší okolí zájmového území je budováno zvrásněnými sedimenty paleozoického stupně Barrandienu.
Stratigraficky se jedná o souvrství siluru a ordoviku, budované v okolí záměru letenským souvrstvím, pro
které je charakteristické střídáním drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic.
Kvartérní pokryv tvoří v širším okolí lokality spraše a sprašové hlíny, svahové hlíny, případně deluviofluviální
sedimenty v údolí drobných toků.
Inženýrsko geologickým průzkumem (Matoušek, 2007) bylo třemi vrty ze čtyř zjištěno kvartérní souvrství
tvořené sprašovými hlínami v mocnosti do 0,9 m a nadložním vegetačním půdním horizontem o mocnosti do
1,0 m. Vrtem J4 byly v kvartéru zastiženy písčité svahové hlíny v mocnosti 0,6 m a nadložní půdní horizont o
mocnosti 0,4 m. Podloží kvartéru je tvořeno jílovitým eluviem břidlic a siltovců letenského souvrství
Barrandienu, vrty byly ukončeny v prostředí silně zvětralých břidlic, případně siltovců.
Geologické profily vrtů jsou doloženy v přílohové části oznámení.

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
V dotčeném území se nenacházejí žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.
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C.II.6. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží území k.ú. Jinočany na rozhraní biogeografických
regionů 1.2 – Řipského a 1.18 – Karlštejsnkého.
Z hlediska vyššího členění náleží zájmové území do biogeografické podprovincie hercynské a do
biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů.
Vzhledem k dlouho trvající urbanizaci území se původní společenstva nedochovala. Vzhledem k převaze
agrárního využití území je omezen i výskyt přirozených biotopů.

Ekosystémy
Řešené území je charakterizováno jako území zemědělské půdy s absencí jakýchkoli cennějších přírodních
ekosystémů. Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní
nebo přírodě blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany. Jedná se v plném rozsahu o zemědělsky
využívanou ornou půdu.

Fauna a flóra
Navržený areál je součástí zemědělské půdy navazující na urbanizované plochy (komerční areály, doprava,
bydlení). Plochy přírodního charakteru se v řešeném území nenacházejí. Dotčené území nezasahuje do
žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Urbanizovaná a agrární část katastru je na
živočichy chudá. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci a drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci ptactva.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.

Územní ochrana přírody
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability.
Východní část katastru Jinočan spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. Do této zóny patří
prakticky celá zastavěná část obce včetně plochy navrženého obchodního a logistického centra.
Na lokální úrovni jsou v zájmovém území navrženy biokoridory a biocentrum severně a západně od nové
komunikace Okružní, která zde tvoří severní obchvat obce. Funkční větev lokálního ÚSES je vedena po
Jinočanském potoce s vloženými biocentry vázanými převážně na vodní plochy.
Na katastru Jinočan, který má nízké zastoupení trvalé zeleně a relativně málo ekologicky významných
krajinných struktur, hrají mimořádnou roli interakční prvky. Jsou jimi většinou významná liniová společenstva
a další trvalé krajinné struktury. Nejblíže areálu OLC jsou interakční prvky navržené jako doprovodné prvky
podél okružní komunikace.
Na zájmové území ani v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR,
PP) podle §§ 16, 25, 28, 33, 35, 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění).
Na katastru obce je vymezen registrovaný významný krajinný prvek Horka, který tvoří mezní porosty
podél cesty na hranici katastrů Chrášťany a Jinočany. VKP ze zákona, které jsou chráněny před
poškozováním a ničením, jsou především lesy a vodní toky.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

Krajina
Dotčené území se nachází na hranici stávající zástavby obce Jinočany.
Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako rovinatý bezlesý terén. Původní krajina je zcela přeměněna
v urbanizovaný prostor. Vlastní řešené území je využíváno především pro zemědělskou produkci.

STRANA 32 z 56

Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Krajina má dlouhodobě „polní charakter“ daný příznivými přírodními podmínkami (zejména kvalitou půdy a
rovinatým terénem). Převažuje orná půda, sporadicky jsou zastoupeny zahrady a sady. Bloky orné půdy mají
velkovýrobní charakter. Jejich vnitřní členění, odpovídající uživatelským vztahům, je naznačeno druhem
pěstované plodiny. Vnější obrysy bloků zemědělské půdy tvoří převážně silnice, případně účelové cesty.
Cestní síť byla původně doprovázena ovocnými alejemi.
Fádní obtížně prostupná krajina nemá motivující či inspirující charakter pro její rekreační využití jak místních
obyvatel, tak případně pro Pražany (zejména ze západního sektoru Prahy), i když má relativně dobrou
dostupnost z dálnice D5 i ze silničního okruhu.
Typická je nízká lesnatost v širší oblasti. Nejbližší lesní komplexy na území obce Chrustenice jsou vzdušnou
čarou vzdáleny cca 5 km západně.
Monotématický charakter krajiny souvisí i s nedostatkem vodních ploch a vodotečí, které patří k výrazným
krajinotvorným prvkům. V Jinočanech je evidováno 2,96 hektarů vodních ploch (0,8% z celkové výměry).
Obr.: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Území staveniště lze zařadit mezi území archeologického zájmu. Přímo v řešeném prostoru nejsou
archeologické nálezy registrovány.

Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru se nachází při obci Jinočany, v prostoru vymezeném územním plánem pro zařízení komerčního
charakteru, lehké výroby a skladů. Dopravní obsluha tohoto prostoru je předpokládána zpočátku
prostřednictvím ulice Severní (nacházející se jižně od záměru), v cílovém stavu potom prostřednictvím ulice
Okružní (severně od záměru) – viz obrázek územního plánu obce. Další dopravní trasa je vedena ulicí
Žižkovou do Chrášťan, kde se napojuje na silnici II/605 a jejím prostřednictvím na navazující dopravní síť.
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Ulice Severní je v současné době ve výstavbě. Jde o obslužnou městskou komunikaci, jejímž účelem bude
zejména obsluha přilehlých objektů.
Ulice Okružní je koncepčně vymezena v územním plánu. Jde o výhledovou obchvatovou komunikaci Jinočan,
vyhýbající se obydleným prostorům a umožňující přímé napojení území na vyšší komunikační síť (zejména
silnici I/1 - Pražský okruh).
Intenzita dopravy na komunikační síti dotčeného území není sčítána (v případě ulic Severní a Okružní jde o
doposud neexistující komunikace, ulice Severní je ve výstavbě).
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s územním plánem obce Jinočany, který byl schválen Zastupitelstvem obce
6.12.1995. V současné době jsou schváleny změny č. 1 a 2 (změna č. 2 schválena 28.12.2006). Funkční
využití dotčených ploch je specifikováno jako plochy komerčního charakteru, lehké výroby a skladů.
Charakteristika území podle ÚPD:
Hlavní funkcí území je lehká průmyslová výroba, skladování, výrobní a opravářské služby,
nevýrobní služby , navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru a velkoprodejny.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

Další podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory, nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy ani území ( hlukem, exhaláty, zápachem) za hranicí
ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranicí ochranného pásma je-li vymezena
územním plánem;

II.

trvalé bydlení správce nebo majitele areálu nebo účelové stavby

III.

odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na soukromém pozemku mimo veřejné
prostory, hromadné garáže

IV.

ochranná zeleň

V.

čerpací stanice pohonných hmot, dopravní služby

VI.

technické vybavení

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

II.

dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny, zotavovny, motely apod.)

III.

školství, kultura, sport;

IV.

zemědělská výroba

V.

těžká průmyslová výroba všeho druhu (např. hutnictví, strojírenství, chemický průmysl apod.)

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, plošné apod.).
I.

v prostorách Mirešického statku musí být pro provoz využito stávajících budov pro činnost
nenarušující jejich objemovou a stavební skladbu

II.

v rámci ÚŘ nutno předložit specifikaci druhu a množství skladovaného a používaného materiálu a
posoudit zabezpečení proti znečištění vodních zdrojů

III.

připouští se pouze taková výroba, která nepřekračuje limity hluku, prachu a zápachu dané
hygienickými předpisy pro obytnou zónu

IV.

v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude
chránit okolní území před negativními účinky činností prováděných v tomto území.
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V.

Zastavěná plocha pozemku max. 12000 m2, koeficient zastavění včetně zpevněných a
přístupových ploch max. 70% , max. výška staveb pro bydlení správce nebo majitele účelové
stavby je 12 m;

VI.

u plochy na jižním okraji obce je výstavba budov a objektů možná pouze mimo hranici
záplavového území a údolní nivy.

Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Jinočany je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Jinočany (bez měřítka)
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze za předpokladu respektování doporučených opatření hodnotit jako málo významné
lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava, jejíž působení však nevyvolá
přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk). Záměr samotný ani ve spojení se současnými aktivitami v území
nepovede k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit významné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů.


Z hlediska znečištění ovzduší se nepředpokládá významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, proto významné zdravotní vlivy nejsou předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za málo významné a v širším měřítku za
prakticky zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude podstatně
zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (zemědělská půda) vyhrazené
územním plánem pro daný typ využití (komerční stavby, sklady). Narušení psychické pohody není
předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově málo významné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké a spíše pozitivní, celkově však málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr ovlivní kvalitu ovzduší emisemi vznikajícími při spalování zemního plynu pro vytápění a
přípravě TUV a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován výpočet podle metodiky SYMOS 97. Do
výpočtu byl zahrnut vliv jak stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (kotelny), tak zdrojů plošných
(parkoviště) a liniových (doprava). Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících
obrázcích.
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Oxid dusičitý (NO2)

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)
Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že maximum průměrné roční koncentrace bude situováno v prostoru
areálu (manipulační dvůr) a bude dosahovat hodnot do 0,5 µg.m-3, tedy do 1,25% imisního limitu
(LVr=40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže nižší.
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maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)
Maximální hodinové koncentrace budou situovány jihozápadně od areálu. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 3 µg.m-3, tedy cca 1,5 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné zástavby
bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat úrovně mezi 2-3, v intravilánu obce pak lze
očekávat úroveň do 1,5 µg.m-3, tedy méně než 1% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký.
Proto, s ohledem na polohu areálu, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani
významné ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami lze očekávat imisní příspěvek ještě výrazně
nižší – v rámci záměru nebudou provozovány žádné významnější zdroje prašných emisí (tuhých látek).
Provoz hodnoceného záměru tedy nevyvolá změnu stávající imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší lze považovat za nízký a málo významný, lokálního
charakteru.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vyvolané navrženou zástavbou v areálu OLC není
předpokládáno.
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Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla provedena hluková studie (viz příloha č. 3 tohoto
oznámení). Výsledky jsou stručně uvedeny v následujícím textu, pro podrobnosti na tuto přílohu
odkazujeme.
Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází jižně ulice Severní. Jedná se o pozemky řadových rodinných
domů (ve výstavbě). Domy jsou orientovány k záměru svými servisními prostory (chodby, koupelny, WC,
sklady), viz foto v části C.II. oznámení a v přílohách č. 1.6. Fotodokumentace a 3. Hluková studie.
Na hranici těchto pozemků jsou voleny referenční výpočtové body 1 až 5, představující nejbližší resp. nejvíce
dotčený chráněný venkovní prostor, ke kterému je vztaženo hodnocení:
1-5

chráněný venkovní prostor řadových rodinných domů (výška bodů 3 m nad terénem)

Jsou uvažovány pouze zdroje hluku související se záměrem (technologické zdroje, zákaznická a zásobovací
doprava), ostatní pozaďové zdroje hluku v území nejsou ve výpočtu uvažovány.
S ohledem na požadavky platné legislativy lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny (areálu záměru) uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích uvažována
hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
Hluk z provozovny
Hlukem z provozovny se rozumí hluk z provozu technologie a hluk ze souvisejícího dopravního provozu v
areálu záměru, parkovištích a na příjezdové komunikaci v areálu záměru.
Jsou modelovány dva základní stavy, a to pro vjezd z jižní strany (ul. Severní) a pro vjezd ze severní strany
(ul. Okružní). V obou těchto stavech je modelován hluk z provozovny (pojezdy vozidel na areálových
komunikacích a parkovištích, manipulace na rampě, manipulace na skladovací ploše, technická zařízení
budov). Zároveň je pro oba stavy proveden návrh a výpočet opatření pro omezení resp. vyloučení
negativních vlivů hluku na venkovní chráněný prostor (val výšky 3 metry na jižní straně areálu). Dále je
proveden výpočet hluku z technických zařízení budovy (vytápění, vzduchotechnika), u nichž se předpokládá
noční provoz.
Protokoly z výpočtu viz příloha, výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny, den, LAeq,T [dB]
Výpočtový bod

Limit
Provozovna,
Provozovna,
Provozovna,
Provozovna,
Provozovna,

vjezd ul. Severní, bez opatření
vjezd ul. Severní, s opatřením
vjezd ul. Okružní, bez opatření
vjezd ul. Okružní, s opatřením
technická zařízení budovy

50
50
50
50
40

1

2

3

4

5

44,5
44,5
44,5
44,8
27,6

51,9
44,3
51,8
45,0
30,7

53,6
45,9
53,6
46,2
31,4

50,2
47,5
49,7
47,3
30,1

45,3
45,3
45,3
45,7
27,3
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Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru resp.
chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy1 pouze při realizaci navrženého opatření výstavby zemního valu o výšce 3 m na jižní straně areálu záměru.
Vliv technických zařízení budovy na chráněný venkovní prostor je prokazatelně podlimitní.
Hluk z dopravního provozu na veřejné komunikaci
Hlukem z dopravního provozu na veřejné komunikaci se rozumí hluk z dopravního provozu souvisejícího se
záměrem na veřejných komunikacích. Je modelován pouze jeden stav (provoz na ul. Severní). Výhledový
dopravní provoz na ul. Okružní je všeobecně akceptovatelný (není v kontaktu s chráněným venkovním
prostorem) a není proto podrobněji analyzován.
Protokol z výpočtu viz příloha, výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.
Tab.: Výsledky výpočtu hluku z dopravního provozu na veřejné komunikaci, den, LAeq,T [dB]
Výpočtový bod

Limit
Veřejná komunikace ul. Severní

55

1

2

3

4

5

53,0

53,1

52,6

43,1

34,8

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru resp.
chráněného venkovního prostoru staveb dodrženy, a to na hranici prokazatelnosti2.
Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení nejsou dosud přesně kvantifikovány.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Vztáhnuto na polohu nejbližší obytné zástavby
při předpokladu současného a trvalého nasazení dvou mechanismů (nakladač, nákladní automobil) po celý
den na okraji staveniště (vzdálenost cca 60 metrů od zástavby) to prakticky znamená, že ekvivalentní
hladina hluku nepřekročí cca 65 dB. To i v tomto krajním případě (těžiště stavebních prací se bude odehrávat
ve větší vzdálenosti než předpokládaných 60 metrů, mechanismy nebudou provozovány nepřetržitě) splňuje
korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00).
Navržené řešení záměru OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD, a.s.,
JINOČANY respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany je v posuzovaném případě významná a je nutno jí věnovat potřebnou
pozornost. Nezbytná opatření vyplývající z posouzení vlivů na hlukovou situaci zájmovém území jsou
uváděna v kapitole D.IV. a v příloze 3. Hluková studie.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

1

tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB nedochází k překročení limitních hodnot.

2

tj. ve výpočtových bodech 1 a 2 dochází při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB k dosažení limitní hodnoty.
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Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Výstavbou areálu OLC nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území se nachází na okraji městské zástavby pozemek je využíván k zemědělské produkci. Srážkové
vody spadlé na lokalitu záměru jsou v současné době částečně spotřebovány vegetací, částečně odbourány
odparem nebo povrchovým nebo podpovrchovým odtokem.
Realizací záměru dojde k souvislé zástavbě na ploše zhruba 2,2 ha. Srážkové vody, zachycené na střechách
budov a povrchu komunikací a manipulačních ploch budou odvedeny areálovou kanalizací do retenční
nádrže, ze které budou předávány do veřejné kanalizace. Z tohoto důvodu nejsou očekávány přímé vlivy na
kvalitu povrchových vod nebo na vodnost toků. V průměrném klimatickém roce bude objem zachycených a
odvedených vod činit zhruba dotace podzemních vod srážkami činit zhruba 10 000 m3, což představuje
průměrný odtok z území ve výši 0,31 l.s-1. Srážkové vody z parkovacích ploch budou před vstupem do
kanalizace vyčištěny odlučovači ropných látek. V průměrném klimatickém roce půjde o objem 810 m3 (0,026
l.s-1 v průměru).
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v objemu zhruba 4 000 m3, tomu odpovídá průměrný
odtok ve výši 0,125 l.s-1. Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno umístěním odlučovačů ropných látek před vstupem
srážkových vod z parkoviště do dešťové kanalizace.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
S provozem záměru nebudou spojeny přímé vlivy na podzemní vody v důsledku jejich jímání nebo
vypouštění odpadních nebo srážkových vod do podzemí.
Záměr se nachází ve svahových partiích, podloží lokality tvoří kvartérní spraše a svahové hlíny, povrch
předkvartérního podkladu je tvořen jílovitým eluviem břidlic a siltovců. Podzemní voda byla inženýrskogeologickým průzkumem zastižena v prostředí rozvětralého pláště hornin předkvartérního podkladu. Celkově
se jedná o málo příznivé prostředí pro oběh a akumulaci podzemních vod.
V současné době jsou srážkové vody odbourány povrchovým a podpovrchovým odtokem a evapotranspirací,
z malé části mhou zasakovat do hlubších poloh. Během provozu záměru budou veškeré srážkové vody
zachycené na střechách budov a zpevněných plochách areálu odvedeny veřejnou kanalizací mimo území.
Tímto řešením dojde oproti stávajícímu stavu k posílení přímého odtoku na úkor evapotranspirace a vsaku.
S ohledem na rozsah záměru nejsou v této souvislosti předpokládány negativní vlivy nebo vlivy, které by
narušovaly charakteristiky hydrogeologického systému v okolí lokality.
Záměr bude za běžného provozu bez vlivů na kvalitu podzemních vod, provozem záměru nebudou
vypouštěny odpadní vody nebo vody se změněnou kvalitou do vod podzemních. Provoz nepředstavuje
významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu není předpokládán
zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční
dopravy a je redukováno odvodněním parkovacích ploch přes ORL do povrchového toku.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou
vodou. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
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Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
záborem pozemků určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním jejich kvality. Výstavba záměru bude
realizována na pozemcích zařazených do I. třídy ochrany půdy (100 % dotčené plochy ZPF).
Zábor půdy zařazené do I. třídy ochrany lze hodnotit jako negativní důsledek výstavby. Vzhledem k vyčlenění
dotčené plochy k situování průmyslové zástavby v rámci územního plánu obce lze takový důsledek považovat
za akceptovatelný.
Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF je uvažováno v rozsahu 28.912 m2. Dočasný zábor ZPF není
uvažován.
Posouzením stavu kulturních vrstev půdy na základě dostupných podkladů je navrženo provést skrývku do
hloubky 50 cm. Celkem bude sejmuto 14.758 m3. Pro zpětné ohumusování ploch v rámci sadových úprav
bude rozprostřeno na plochách o výměře 8.700 m2 celkem 1.740 m3 kulturních vrstev půdy, tj. tloušťka
vrstvy bude cca 20 cm.
Přebytek kvalitních vrstev půdy bude využit v rámci zemědělského hospodaření s maximálním využitím pro
zúrodnění méně kvalitních půd. Konkrétní využití bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy záměru.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Záměr bude realizován v prostoru, který je územním plánem určen pro zastavění. Odnětí zemědělské půdy
ze ZPF proto není hodnoceno jako limitní faktor a za podmínek využití sejmutých vrstev jej lze akceptovat.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů nepředpokládá negativní vliv. Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako
nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. S výstavbou
ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy v rámci navržené
výrobní a komerční zóny v k.ú. Jinočany. V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů
rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Vzhledem k současnému charakteru a využívání lokality (zemědělské půda) nevyžaduje záměr zásah do
žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru lze považovat za prakticky
nulové.
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Přímo mohou být ovlivněny některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytující se v prostoru
volných ploch půdy. Záměr neovlivní potravní zdroje fauny ani ptačích populací.
Kácení dřevin v rámci výstavby areálu není navrhováno – na ploše se nevyskytují.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční či navržené prvky
územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Významné krajinné prvky v širším okolí záměru nebudou záměrem nijak významně dotčeny.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ Středočeského
kraje, OŽPZ, ze dne 18.10.2007 (viz příloha č. 4 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše zemědělské půdy, která je součástí navržené komerční zóny v severní části
katastru obce Jinočany, mezi katastry Jinočan a Chrášťan. Realizací záměru dojde k rozšíření urbanizovaných
ploch při těsné hranici s územím Hlavního města Prahy. Vzhledem k již existujícím objektům v této zóně
nedojde k zásadní a významné změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Navrhovaný areál bude měřítkem odpovídat okolním průmyslovým objektům. Dopad realizace záměru na
krajinu lze označit středně až málo významný, lokálního rozsahu. Areál není umístěn v exponované lokalitě
z hlediska ochrany krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) se doporučuje odborný archeologický
dozor.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 340 vozidly za den, z toho cca 40 nákladními. Jde
o počet, který je celkově málo významný.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak funkčním zařazením obdobných,
a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, je připraven na realizaci ulice Okružní, na kterou bude
dopravní provoz související se záměrem po jejím dokončení převeden. Záměr dále neovlivňuje ostatní
komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (energetika, doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (areálové zdroje, doprava),
→ vlivy na půdu (zábor ZPF),
→ vlivy na krajinný ráz území.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako nízké až střední,
prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou
vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
f Nové zdroje znečišťování ovzduší realizované v rámci posuzovaného záměru budou splňovat požadavek
na sníženou produkci škodlivin (zejména NOx), tzn. že budou vybaveny nízkoemisními hořáky.
f Systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrhu - srážkové vody ze
střech objektů a zpevněných ploch komunikací budou sváděny do areálové kanalizace s retenční jímkou
a budou napojeny do veřejné kanalizace; konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami
stanoví příslušný vodoprávní úřad.
f Zpevněné plochy určené pro stání vozidel budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ,
kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní
podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
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f Odpadní vody splaškové budou odváděny veřejnou splaškovou kanalizací na komunální ČOV; konkrétní
podmínky nakládání se splaškovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad, resp. správce kanalizace.
f Na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD;
ornice a podorničí bude využito v rámci zemědělského hospodaření a finálních terénních úpravách
v areálu.
f Jako součást stavby navrhnout výsadbu zeleně; pro vegetační a sadové úpravy navrhnout druhy
odpovídající místním klimatickým podmínkám, přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; využít
zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v daném prostředí; zajistit řádnou péči
o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince.
f Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem jsou doporučena následující opatření:
−

jižní strana areálu bude opatřena protihlukovým valem resp. protihlukovou stěnou o výšce
minimálně 3 metry nad terénem,

−

dopravní provoz po ulici Severní bude omezen na co nejkratší období, po dokončení ulice Okružní
nebude ulice Severní používána pro nákladní dopravu,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zákaznický dopravní provoz,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zásobovací dopravní provoz,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) budou vyloučeny jakékoliv manipulace ve venkovním prostoru
areálu,

−

všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily uvažované hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,

−

v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory,
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné).

f V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Bude vypracován provozní řád areálu, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele zejména
z hlediska ochrany jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
f Bude vypracován manipulační řád odlučovače ropných látek, součástí dokumentace bude předpis
provozních kontrol a postup řešení provozních poruch nebo mimořádných stavů.
f Bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek; bude specifikován postup řešení mimořádných stavů.
f Za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (obchodní a logistické centrum) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. V případě umístěním záměru (i celé komerční zóny) do blízkosti obytné zástavby je
nezbytné věnovat dostatečnou pozornost zejména problematice hluku a dopadů na hlukovou situaci.
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Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo
veřejné zdraví. Území, ve kterém se záměr nachází (zemědělská půda), není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě dané situováním navrženého areálu OLC. Lokalizace záměru proto nebyla
řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu obce Jinočany a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. zemědělská produkce.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným
Územním plánem obce Jinočany.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nového areálu v obci Jinočany:
Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
zastavěná plocha celkem:
ostatní zpevněné plochy (komunikace, volné skladovací plochy, parkoviště):

11.848 m2
9.920 m2

celková plocha areálu:

29.513 m2

počet parkovacích stání:

100 stání pro OA
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Záměr je umístěn v severní části katastru obce Jinočany, která leží při jz. hranici Hlavního města Prahy.
kraj:

Středočeský

obec:

Jinočany

katastrální území:

Jinočany, 660744

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Účelem záměru je výstavba a provozování obchodního a logistického centra, jehož hlavní náplní je
velkoobchod se zbožím technického zařízení budov.
Stavba je řešena jako novostavba, samostatně stojící objekt. Stavba má tyto účely a funkční celky:
−

administrativně – obchodní objekt

−

skladová hala s prodejnou instalatérských potřeb.

Stavba se nachází v severní části obce Jinočany na volné ploše vymezené podle územně plánovací
dokumentace jako plocha pro zařízení komerčního charakteru, lehké výroby a skladů.
V bezprostředním sousedství záměru se nacházejí dvě menší provozovny (lehká výroba a sklady) západně
k silnici III/00512. Jiné areály, které by představovaly významnější kumulaci vlivů v zájmovém území
záměru, nejsou v území situovány. Nejvýznamnější očekávaná kumulace se týká zejména dopravy a s ní
souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné
kumulaci s jinými záměry v dotčeném území.
Obchodní a logistické centrum je umístěno při hranicích Hlavního města Prahy. Volba polohy uvažované
stavby vychází z předpokladu využití pozemků podle Územního plánu obce Jinočany. Hlavní výhodou
zvoleného umístění záměru je vhodná poloha v blízkosti Pražského okruhu (R1), který tvoří základní vnější
dopravní síť obchvatu Prahy s návazností na vyšší dopravní síť dálnic i vlastního Hlavního města Prahy.
Investor provozuje 4 menší provozy na území Prahy. Ve výhledu uvažuje o přemístění části skladovacích a
obchodních aktivit do areálu v Jinočanech.
Lokalita v k.ú. Jinočany vyhovuje požadavkům společnosti co do velikosti, tak i umístění v regionu
s napojením na další komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR.
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Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady center společnosti na území ČR. V každém kraji je
provozováno nejméně jedno obchodní centrum, většinou však několik center.
Záměr je situován na plochu, jejíž funkční využití situování obdobného areálu umožňuje. Situování záměru
není navrženo ve více variantách.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Základní hmotové řešení tohoto halového objektu splňuje regulativa pro dané území. Objekt je řešen na
principu průmyslové architektury. Hmota objektu respektuje podmínky regulativu a především hmotovou
skladbu. Jedná se skladový objekt (částečně dvoupodlažní) a samostatnou třípodlažní administrativní část.

Členění stavby na stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Hrubé terénní úpravy
Administrativní objekt
Skladová hala
Přístřešek na trubky
Kanalizace dešťová
Kanalizace splašková
Vodovod
Rozvod PB
Přípojka VN a trafostanice
Venkovní rozvody silnoproudu
Venkovní rozvody slaboproudu
Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení
Sadové úpravy
Opěrné zídky

Zásady technického řešení
Osazení objektu - Výškově je hala osazena min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem, v místě
nakládacích ramp 1,2 m. Poloha objektu je patrná ze situace stavby.
Založení objektu bude na pilotách.
Konstrukční systém - konstrukci haly i stavby tvoří železobetonové montované sloupy s vazníky osazené
do železobetonových patek. Administrativní objekt bude tvořen rovněž železobetonovým skeletem. Podlaha
skladové haly bude z drátkobetonu, galerie z prefabrikovaného želozobetonového stropu.
Opláštění - Obvodový plášť haly je navržen ze sendvičových panelů s výplní z PU, alternativně minerální
izolace-skládaný plášť. Administrativní objekt bude od haly oddělen požární stěnou a obvodové konstrukce
budou vyzděny a zatepleny minerální vatou.
Zastřešení - Střechy budou ploché jednoplášťové.
Výplně otvorů - Okna, dveře, podlahy atd. budou podle účelu místností popsány ve výkresové části dalšího
stupně projektové dokumentace. Nakládání a vykládání materiálu bude realizováno přes sekční vrata a
vykládací rampu.
Skladby konstrukcí budou v souladu se stávajícími tepelnými a akustickými normami.
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Obchodně-logistické centrum Ptáček bude sloužit k zásobování širokého okolí instalatérským materiálem a
technickým zařízením budov.
Provozně je areál rozdělen na:
Koupelnové studio – obchodní plocha - showroom – sloužící pro vytvoření představ zákazníka směřující
k realizaci samotné koupelny.
Velkoobchod – instalatérské centrum – určeno pro realizační instalatérské firmy k objednání a nákupu
instalatérského materiálu. Čas strávený čekáním na zboží k naložení je možné vyplnit návštěvou IC k nákupu
drobných instalatérských potřeb a nářadí
Obchodně-administrativní objekt – administrativní zázemí společnosti nejen pro samotný region.
Skladová hala – skladové a logistické centrum určené k zásobování nejen instalatérského centra a
koupelnového studia, ale i obchodních jednotek a staveb v širokém okolí.
V objektu bude zaměstnáno kolem 180 zaměstnanců.
Areál bude v provozu v denní době (6-22 hod), omezený noční provoz je uvažován výlučně při přípravě zboží
uvnitř skladové haly. Doprava a venkovní manipulace s materiálem jsou v noční době vyloučeny.
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze za předpokladu respektování doporučených opatření hodnotit jako málo významné
lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava, jejíž působení nevyvolá přeslimitní
stavy (znečištění ovzduší, hluk), a samo o sobě nebo ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede
k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území záměru.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny
hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb
jsou dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany je v posuzovaném případě významná a je nutno jí věnovat potřebnou
pozornost. Nezbytná opatření vyplývající z posouzení vlivů na hlukovou situaci zájmovém území jsou
uváděna v příslušné části oznámení a hlukové studie.
Výstavbou areálu LOC nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území.
Záměr je bez nároků na odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Realizací záměru dojde k navýšení odtoku srážkových vod odváděných do povrchového toku. Pro časové
rozložené odtoku je navržena retence těchto vod na území areálu.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL, retence atd.).
Výstavbou ani provozem záměru nebudou významně narušeny geologické nebo morfologické podmínky
v okolí, záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.
Zábor půdy zařazené do I. třídy ochrany lze hodnotit jako negativní důsledek výstavby. Vzhledem k vyčlenění
dotčené plochy k situování průmyslové zástavby v rámci územního plánu obce lze takový důsledek považovat
za akceptovatelný.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí zemědělské půdy, která je dlouhodobě zatížena
antropogenními zásahy. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných
negativních dopadů. Na ploše záměru není očekáván žádný vliv na chráněné druhy rostlin. Realizace záměru
nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky.

STRANA 53 z 56

Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
Realizací záměru dojde k rozšíření urbanizovaných ploch při těsné hranici s územím Hlavního města Prahy.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit středně až málo významný, lokálního rozsahu.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 340 vozidly za den, z toho cca 40 nákladními. Jde
o počet, který je celkově málo významný.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Obchodní a logistické
centrum formy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany“ v k.ú. Jinočany hodnoceny jako přijatelně nízké.
Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Jinočany.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Fotodokumentace
1.7. Popis průzkumných vrtů
2. Koordinační situace stavby
3. Hluková studie
4. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 4 (Doklady):
Městský úřad Rudná, Stavební úřad, č.j.: 06190/07/Ky ze dne 9.11.2007
„… Stavba obchodního a logistického centra je v souladu s územním plánem obce Jinočany.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 151091/2007/KÚSK ze dne
18.10.2007:
„… lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na
evropsky významné lokality a ptačí oblast stanovené příslušnými vládními nařízeními, protože v blízkém
okolí záměru se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD, a.s.. Arch.Design, s.r.o.,
listopad 2007

2. Územní plán obce Jinočany, Urbanistické středisko Dobřichovice, 2006
3. Matoušek M.:Jinočany - Obchodní a logistické centrum firmy Ptáček - Závěrečná zpráva podrobného
inženýrsko geologického průzkumu; IGM Brno 2007

4. Olmer M: Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Labe, VÚV 1986
5. Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987
6. Michlíček E: Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986
7. Müller, Novák et al.: Geologie Brna a okolí; ČGÚ Praha 2000
8. Pitter P. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984
9. Svoboda J. a kol.: Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964
10. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ (2005)
11. Krajský program snižování emisí a imisí Středočeského kraje
12. Rozptylová studie Středočeského kraje
13. Internetové zdroje: www.obce-mesta.cz., www.mmr.cz, www.kr-stredocesky.cz, www.jinocany.cz
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(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
areál OLC

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
území areálu OLC

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní a logistické centrum
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s., Jinoèany
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled severovýchodním smìrem na území výstavby OLC;
v pozadí komunikace Praského okruhu

foto è. 2
pohled na plochu stavby severozápadním smìrem;
vlevo stávající sousední komerèní objekt

foto è. 3
pohled jihovýchodním smìrem na zájmové území OLC;
vpravo stávající komerèní objekty; v pozadí stávající výstavba jinì od arelu OLC

foto è. 4
pohled jiním smìrem na køiovatku silnice III/00516 (od Chrášan)
s ulicí Severní

Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Jinočany
1.7. Popis archivních vrtů

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ

název sondy:
metráž [m]

J1

úroveň terénu:

380,6 m n.m.

hloubeno dne:

10. 10. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,5

0,5

hnědočerná humózní hlína,ornice,přechodně pevná

0,5 - 1,3

0,8

světle okrově hnědá sprašová hlína charakteru jílu střední plasticity, pevná

1,3 - 1,6

0,3

šedý jíl se střední plasticitou,tvrdý - rozložená jílovitá břidlice

1,6 - 3,2

1,6

hnědošedá jílovitá břidlice,silně zvětralá až rozložená,charakteru jílu se
střední plasticitou s úlomky vel.do 5 cm (úlomky lze drolit v ruce)

3,2 - 5,2

2,0

šedá jílovitá břidlice silně zvětralá až rozložená do jílu se střední plasticitou s
četnými úlomky (úlomky lze drolit až lámat rukou),povlaky okrového limonitu na
plochách odlučnosti,jílovitá výplň tvrdá

hladina podzemní vody
Poznámka:

- naražená:

3,2 m . 377,4 m n.m.

- ustálená:

2,47 m . 378,13 m n.m.

převzato podle Matoušek 2007

název sondy:
metráž [m]

J2

úroveň terénu:

378,8 m n.m.

hloubeno dne:

10. 10. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 1,0

1,0

černá až hnědočerná humózní hlína,vegetační horizont

1,0 - 1,6

0,6

světle hnědá sprašová hlína,slabě vápnitá, pevná

1,6 - 3,4

1,8

světle hnědošedý jíl se střední plasticitou s úlomky siltovců a jílovců,místy s
poprašky okrově hnědého prachovitého písku, pevný až tvrdý

3,4 - 4,8

1,4

rezivě hnědý rozložený siltovec charakteru tvrdého prachovitého jílu až siltu s
úlomky (úlomky lze drolit až lámat v ruce)

4,8 - 5,0

0,2

tmavě šedý silně zvětralý až rozložený siltovec s četnými Fe konkrecemi vel.do
2 cm s velmi velkou hustotou diskontinuit úlomky lze drolit až lámat v ruce),
pukliny vyplněny jílem střední plasticity tvrdé konzistence

hladina podzemní vody
Poznámka:

4,7 m . 374,1 m n.m.

- ustálená:

2,7 m . 376,1 m n.m.

převzato podle Matoušek 2007

název sondy:
metráž [m]

- naražená:

J3

úroveň terénu:

375,2 m n.m.

hloubeno dne:

10. 10. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,5

0,5

hnědočerná až černá humózní hlína,pevná

0,5 - 1,4

0,9

okrově hnědá sprašová hlína,pevná až tvrdá

1,4 - 3,0

1,6

šedohnědý okrově skvrnitý silně zvětralý až rozložený siltovec charakteru jílu s
nízkou plasticitou tvrdé konzistence,místy s vložkami okrově hnědého
jemnozrnného písku mocnosti do 2 cm, s četnými úlomky siltovce a jílovité
břidlice vel.do 4 cm (úlomky lze drolit až lámat v ruce)

hladina podzemní vody

- naražená:

do 3,0 m nenaražena
do 372,2 m n.m. nenaražena

Poznámka:

převzato podle Matoušek 2007
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název sondy:
metráž [m]

J4

úroveň terénu:

377,0 m n.m.

hloubeno dne:

10. 10. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,4

0,4

hnědočerná humónzí hlína,ornice,pevná

0,4 - 1,0

0,6

světle hnědá písčitá hlína,pevná až tvrdá s kameny vel.do 8cm (do 20%
objemu zeminy

1,0 - 2,4

1,4

hnědošedá rozložená jílovitá břidlice charakteru jílu se střední plasticitou s
četnými úlomky vel.do 3cm (úlomky lze drolit až lámat v ruce)

2,4 - 3,1

0,7

hladina podzemní vody

- naražená:

do 3,1 m nenaražena
do 373,9 m n.m. nenaražena

Poznámka:

převzato podle Matoušek 2007
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD, a.s., JINOČANY.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení a pro následné
vyjádření příslušného orgánu hygienické služby. To znamená doložit řešitelnost hlukové problematiky,
prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout
příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů.
Hluková studie řeší pouze vliv hluku související se záměrem (tj. hluk z provozovny a hluk z dopravního
provozu na příjezdové komunikaci k záměru).
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Předmětem záměru je vybudování obchodního a logistického centra pro zboží nepotravinářského
charakteru - instalačního materiálu. Záměr se nachází ve Jinočanech, v prostoru severně od ulice Severní
(ve výstavbě), v prostoru vymezeném územním plánem pro zařízení komerčního charakteru, lehké výroby
a skladů. Prostor je v současné době nezastavěný. Územní plán dále předpokládá výstavbu obchvatové
komunikace Jinočan - ulice Okružní - procházející severně záměru.
Dopravní napojení záměru je navrženo z ulice Severní. Toto dopravní napojení bude dočasné, do doby
dokončení ulice Okružní. Poté bude dopravní obsluha převedena na ulici Okružní (s výjimkou osobní
dopravy, která bude používat také vjezd z ulice Severní).
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr. : Umístění záměru, hranice chráněného venkovního prostoru, poloha referenčních výpočtových bodů

Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází jižně ulice Severní. Jedná se o pozemky řadových
rodinných domů (ve výstavbě). Domy jsou orientovány k záměru svými servisními prostory (chodby,
koupelny, WC, sklady), viz následující obrázek.
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Obr.: Pohled na chráněný venkovní prostor z ulice Severní (ve výstavbě)

Na hranici těchto pozemků jsou voleny referenční výpočtové body 1 až 5, představující nejbližší resp.
nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor, ke kterému je vztaženo hodnocení:
1 - 5 chráněný venkovní prostor řadových rodinných domů (výška bodů 3 m nad terénem)
Jsou uvažovány pouze zdroje hluku související se záměrem (technologické zdroje, zákaznická a
zásobovací doprava), ostatní pozaďové zdroje hluku v území nejsou ve výpočtu uvažovány.
Zdroje hluku do venkovního prostoru jsou následující:
1

vozidla pohybující se na příjezdové komunikaci k záměru a na parkovištích a manipulačních
plochách záměru,
intenzita: 340 vozidel/den, z toho 40 nákladních
(součet příjezdů a odjezdů),
doba provozu: pouze v denní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hodinou

2

manipulace na rampě, nakládka a vykládka
manipulační činnosti na rampě, akustický tlak do LA,5m = 60 dB,
soudobý počet: 4 (konzervativní předpoklad),
doba provozu: pouze v denní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hodinou

3

venkovní činnosti na skladové ploše
vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem, akustický tlak do LA,5m = 65 dB,
soudobý počet: 1,
doba provozu: provoz nepřetržitý (konzervativní předpoklad),
pouze v denní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hodinou

4

kotelna
uvnitř objektu, komín kotelny vyveden nad střechu, akustický tlak do LA,5m = 55 dB,
soudobý počet: 1,
doba provozu: provoz nepřetržitý (v noční době omezený)

5

topné a vzduchotechnické jednotky
jednotky se nachází pod střechou, sání vyvedeno nad střechu, akustický tlak do LA,5m = 52 dB,
soudobý počet: 4
doba provozu: provoz nepřetržitý (v noční době omezený)

Vnitřní zdroje hluku v budově jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
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2.2. Použité podklady
[1] OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD, a.s.. Arch.Design, s.r.o.,
listopad 2007
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Dopravní hluk je hodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (RNDr.
Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novelizovaných Novelou metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy (Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), aktualizace novely 2004 (RNDr. Miloš Liberko a
kol., publikováno v časopise MŽP ČR Planeta 2/2005).
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11. Nejistota metodiky se pohybuje v
úrovni 2. třídy přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tj. v pásmu ±2 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
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).
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 nařízení vlády. 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.
Korekce jsou následující:
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Způsob využití území

Korekce
dB
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

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu 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 hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě 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.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny (areálu záměru) uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích uvažována
hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Hlukem z provozovny se rozumí hluk z provozu technologie a hluk ze souvisejícího dopravního provozu v
areálu záměru, parkovištích a na příjezdové komunikaci v areálu záměru.
Jsou modelovány dva základní stavy, a to pro vjezd z jižní strany (ul. Severní) a pro vjezd ze severní
strany (ul. Okružní). V obou těchto stavech je modelován hluk z provozovny (pojezdy vozidel na
areálových komunikacích a parkovištích, manipulace na rampě, manipulace na skladovací ploše,
technická zařízení budov). Zároveň je pro oba stavy proveden návrh a výpočet opatření pro omezení resp.
vyloučení negativních vlivů hluku na venkovní chráněný prostor (val výšky 3 metry na jižní straně areálu).
Dále je proveden výpočet hluku z technických zařízení budovy (vytápění, vzduchotechnika), u nichž se
předpokládá noční provoz.
Celkem je tedy provedeno 5 výpočtů:
•
•
•
•
•

hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, bez opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, s návrhem opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, bez opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, s návrhem opatření
hluk z technických zařízení budovy

Protokoly z výpočtu viz příloha, výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny, den, LAeq,T [dB]
Výpočtový bod

Limit
Provozovna, vjezd ul. Severní, bez opatření
Provozovna, vjezd ul. Severní, s opatřením
Provozovna, vjezd ul. Okružní, bez opatření
Provozovna, vjezd ul. Okružní, s opatřením
Provozovna, technická zařízení budovy

50
50
50
50
40

1
44,5
44,5
44,5
44,8
27,6

2
51,9
44,3
51,8
45,0
30,7

3
53,6
45,9
53,6
46,2
31,4

4
50,2
47,5
49,7
47,3
30,1

5
45,3
45,3
45,3
45,7
27,3

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy1 pouze při realizaci navrženého
opatření - výstavby zemního valu o výšce 3 m na jižní straně areálu záměru.
Vliv technických zařízení budovy na chráněný venkovní prostor je prokazatelně podlimitní.
Požadována jsou tato opatření:
• jižní strana areálu bude opatřena protihlukovým valem resp. protihlukovou stěnou o výšce minimálně
3 metry nad terénem,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) budou vyloučeny jakékoliv manipulace ve venkovním prostoru
záměru,
• všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily výše uvedené hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout.

1

tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB nedochází k překročení limitních hodnot.
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4. Hluk z dopravního provozu na veřejné komunikaci
Hlukem z dopravního provozu na veřejné komunikaci se rozumí hluk z dopravního provozu souvisejícího
se záměrem na veřejných komunikacích.
Je modelován pouze jeden stav (provoz na ul. Severní). Výhledový dopravní provoz na ul. Okružní je
všeobecně akceptovatelný (není v kontaktu s chráněným venkovním prostorem) a není proto podrobněji
analyzován.
Celkem je tedy proveden 1 výpočet:
• hluk z dopravy (související se záměrem) na veřejné komunikaci, ul. Severní
Protokol z výpočtu viz příloha, výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Výsledky výpočtu hluku z dopravního provozu na veřejné komunikaci, den, LAeq,T [dB]
Výpočtový bod

Limit
Veřejná komunikace ul. Severní

55

1
53,0

2
53,1

3
52,6

4
43,1

5
34,8

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb dodrženy, a to na hranici prokazatelnosti1.
Požadována jsou tato opatření:
• dopravní provoz po ulici Severní bude omezen na co nejkratší období, po dokončení ulice Okružní
nebude ulice Severní používána pro nákladní dopravu,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zákaznický dopravní provoz,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zásobovací dopravní provoz.

1

tj. ve výpočtových bodech 1 a 2 dochází při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB k dosažení limitní hodnoty.
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5. Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Vztáhnuto na polohu nejbližší obytné zástavby
při předpokladu současného a trvalého nasazení dvou mechanismů (nakladač, nákladní automobil) po celý
den na okraji staveniště (vzdálenost cca 60 metrů od zástavby) to prakticky znamená, že ekvivalentní
hladina hluku nepřekročí cca 65 dB. To i v tomto krajním případě (těžiště stavebních prací se bude
odehrávat ve větší vzdálenosti než předpokládaných 60 metrů, mechanismy nebudou provozovány
nepřetržitě) splňuje korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi
7:00 a 21:00).
Doporučena jsou tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD,
a.s., JINOČANY respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný
venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany je v posuzovaném případě významná a je nutno jí věnovat potřebnou
pozornost.
Nezbytná jsou tato opatření (souhrn):
• jižní strana areálu bude opatřena protihlukovým valem resp. protihlukovou stěnou o výšce minimálně 3
metry nad terénem,
• dopravní provoz po ulici Severní bude omezen na co nejkratší období, po dokončení ulice Okružní
nebude ulice Severní používána pro nákladní dopravu,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zákaznický dopravní provoz,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zásobovací dopravní provoz,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) budou vyloučeny jakékoliv manipulace ve venkovním prostoru
záměru,
• všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily výše uvedené hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
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Přílohy

Protokoly z výpočtu pro celkem 6 výpočtů:
•
•
•
•
•
•

hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, bez opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, s návrhem opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, bez opatření
hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, s návrhem opatření
hluk z dopravy (související se záměrem) na veřejné komunikaci, ul. Severní
hluk z technických zařízení budovy

Hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, bez opatření

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\209-07 Ptáček Jinočany\Hluk\PJ_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 456.2, 597.5] [ 479.5, 562.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
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|/2 Krajní body: [ 472.1, 600.6] [ 463.6, 559.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 357.0, 646.6] [ 444.1, 645.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 441.4, 660.9] [ 359.7, 630.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Pojezdy na plose
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
5.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 378.1, 519.8] [ 476.6, 537.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
22.00, podíl nákladních aut: 11 %.
|
|/1 Krajní body: [ 481.1, 477.5] [ 472.5, 536.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: Areal
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
18.50, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 477.4, 537.4] [ 484.0, 543.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 484.0, 543.6] [ 485.6, 553.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 485.6, 553.9] [ 466.3, 656.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 466.3, 656.9] [ 443.7, 652.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
382.6; 536.6 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
400.0; 540.7 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
417.9; 543.3 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
435.8; 546.9 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 8 |
1 |
370.9; 567.4 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
Strana: 13 z 27

OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ CENTRUM FIRMY PTÁČEK - VELKOOBCHOD, a.s., JINOČANY
HLUKOVÁ STUDIE

| P 9 |
1 |
428.6; 577.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 10 |
1 |
364.8; 602.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 11 |
1 |
421.4; 613.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 12 |
0 |
426.0; 514.0 |
1.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 | 32.8 | 44.2 | 44.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 | 40.6 | 51.5 | 51.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 | 41.6 | 53.3 | 53.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 | 43.4 | 49.2 | 50.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 | 34.6 | 45.0 | 45.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z provozovny, vjezd z ul. Severní, s návrhem opatření

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\209-07 PTáčEK JINOčANY\HLUK\PJ_1_B.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 456.2, 597.5] [ 479.5, 562.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 472.1, 600.6] [ 463.6, 559.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 357.0, 646.6] [ 444.1, 645.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 441.4, 660.9] [ 359.7, 630.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Pojezdy na plose
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
5.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 378.1, 519.8] [ 476.6, 537.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
22.00, podíl nákladních aut: 11 %.
|
|/1 Krajní body: [ 481.1, 477.5] [ 472.5, 536.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: Areal
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
18.50, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 477.4, 537.4] [ 484.0, 543.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 484.0, 543.6] [ 485.6, 553.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 485.6, 553.9] [ 466.3, 656.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 466.3, 656.9] [ 443.7, 652.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
382.6; 536.6 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
400.0; 540.7 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
417.9; 543.3 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
435.8; 546.9 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 8 |
1 |
370.9; 567.4 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 9 |
1 |
428.6; 577.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 10 |
1 |
364.8; 602.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 11 |
1 |
421.4; 613.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 12 |
0 |
426.0; 514.0 |
1.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|N6/1 |Násep| 3.0| 366.9; 486.0| 367.1; 484.0| 464.9; 492.6| 464.7; 494.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
| N6/1 |Násep| 3.0| 4 | 367; 486|
98|
2| 2.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 | 32.7 | 44.2 | 44.5 |( 44.5)|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 | 35.9 | 43.6 | 44.3 |( 51.9)|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 | 37.8 | 45.2 | 45.9 |( 53.6)|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 | 43.4 | 45.4 | 47.5 |( 50.2)|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 | 34.6 | 44.9 | 45.3 |( 45.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, bez opatření

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\209-07 PTáčEK JINOčANY\HLUK\PJ_2.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 456.2, 597.5] [ 479.5, 562.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 472.1, 600.6] [ 463.6, 559.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
12.50
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 357.0, 646.6] [ 444.1, 645.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 441.4, 660.9] [ 359.7, 630.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Pojezdy na plose
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
5.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 378.1, 519.8] [ 476.6, 537.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Prijezd_osobni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 481.1, 477.5] [ 472.5, 536.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
22.00, podíl nákladních aut: 11 %.
|
|/1 Krajní body: [ 464.4, 674.9] [ 486.3, 550.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 486.3, 550.5] [ 484.4, 544.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 484.4, 544.6] [ 480.7, 539.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 480.7, 539.3] [ 477.3, 537.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: Osobni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 467.4, 657.6] [ 442.7, 653.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
382.6; 536.6 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
400.0; 540.7 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
417.9; 543.3 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
435.8; 546.9 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 8 |
1 |
370.9; 567.4 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 9 |
1 |
428.6; 577.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 10 |
1 |
364.8; 602.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 11 |
1 |
421.4; 613.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 12 |
0 |
426.0; 514.0 |
1.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 | 32.7 | 44.2 | 44.5 |( 44.5)|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 | 40.5 | 51.5 | 51.8 |( 51.9)|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 | 40.9 | 53.3 | 53.6 |( 53.6)|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 | 40.3 | 49.2 | 49.7 |( 50.2)|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 | 34.7 | 45.0 | 45.3 |( 45.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z provozovny, vjezd z ul. Okružní, s návrhem opatření

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\209-07 PTáčEK JINOčANY\HLUK\PJ_2_B.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 456.2, 597.5] [ 479.5, 562.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 472.1, 600.6] [ 463.6, 559.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
PARKOVIŠTĚ: Parkoviste2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 357.0, 646.6] [ 444.1, 645.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 441.4, 660.9] [ 359.7, 630.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Pojezdy na plose
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
12.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 378.1, 519.8] [ 476.6, 537.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Prijezd_osobni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 481.1, 477.5] [ 472.5, 536.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
22.00, podíl nákladních aut: 27 %.
|
|/1 Krajní body: [ 464.4, 674.9] [ 486.3, 550.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 486.3, 550.5] [ 484.4, 544.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 484.4, 544.6] [ 480.7, 539.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 480.7, 539.3] [ 477.3, 537.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: Osobni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 467.4, 657.6] [ 442.7, 653.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
382.6; 536.6 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
400.0; 540.7 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
417.9; 543.3 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
435.8; 546.9 |
1.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 8 |
1 |
370.9; 567.4 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 9 |
1 |
428.6; 577.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 10 |
1 |
364.8; 602.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 11 |
1 |
421.4; 613.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 12 |
0 |
426.0; 514.0 |
1.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|N7/1 |Násep| 3.0| 364.9; 486.0| 365.1; 484.0| 465.1; 493.0| 464.9; 495.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
| N7/1 |Násep| 3.0| 4 | 365; 486| 100|
2| 2.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 | 36.4 | 44.2 | 44.8 |( 44.5)|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 | 39.4 | 43.6 | 45.0 |( 51.8)|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 | 39.7 | 45.1 | 46.2 |( 53.6)|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 | 42.9 | 45.3 | 47.3 |( 49.7)|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 | 38.2 | 44.9 | 45.7 |( 45.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z dopravy (související se záměrem) na veřejné komunikaci, ul. Severní

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\209-07 Ptáček Jinočany\Hluk\PJ_1_VEREJNA.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. AUTOMOBILY: Severni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
22.00, podíl nákladních aut: 11 %.
|
|/1 Krajní body: [ 276.4, 469.4] [ 482.1, 472.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 | 53.0 |
0.0 | 53.0 |( 44.5)|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 | 53.1 |
0.0 | 53.1 |( 51.9)|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 | 52.6 |
0.0 | 52.6 |( 53.6)|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 | 43.1 |
0.0 | 43.1 |( 50.2)|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 | 34.8 |
0.0 | 34.8 |( 45.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z technických zařízení budovy

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: D:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\209-07 PTáčEK JINOčANY\HLUK\PJ_1_TZB.ZAD
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 8 |
1 |
370.9; 567.4 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 9 |
1 |
428.6; 577.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 10 |
1 |
364.8; 602.5 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 11 |
1 |
421.4; 613.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
| P 13 |
1 |
448.9; 567.2 |
9.0| 2.0| 77.0| 1.000| 77.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 8.0| 335.1; 624.2| 446.9; 644.1| 462.5; 556.2| 350.7; 536.3|
| 2. | Dům | 6.0| 350.7; 536.0| 356.1; 504.5| 378.6; 508.4| 373.2; 539.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 335; 624| 114|
89| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 351; 536|
32|
23| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 308.7; 463.2 |
0.0 | 27.6 | 27.6 |( 44.5)|
|
| 2 |
3.0 | 379.7; 464.4 |
0.0 | 30.7 | 30.7 |( 51.9)|
|
| 3 |
3.0 | 435.9; 464.4 |
0.0 | 31.4 | 31.4 |( 53.6)|
|
| 4 |
3.0 | 502.8; 466.0 |
0.0 | 30.1 | 30.1 |( 50.2)|
|
| 5 |
3.0 | 581.2; 468.9 |
0.0 | 27.3 | 27.3 |( 45.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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