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Zpracováno na základě smlouvy o dílo, zakázkové číslo 07 192 ze dne 
10.8.2007 s firmou Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3  
 
Zpracovatelé: 
Ing. Jiří Blažek, CSc. Číslo oprávnění ke zpracování  dokumentace  
podle zákona č. 244/1992 Sb.: 4610/751/OPV/93  ze dne  24.1.1995. 
Ing. Stanislava Jeřalová (akustická studie) 
Mgr. Jakub Bucek (rozptylová studie) 
Ing. Tomáš Pilař (biologické průzkumy - dendrologie, flóra a fauna) 
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Ú V O D 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Business Park - R1 Chrášťany“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon č.216/2007 Sb., kterým se 
mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb.).   

Poznámka: Název „Business Park - R1 Chrášťany“ vznikl až 
v průběhu zpracování oznámení tohoto oznámení. Proto se v některých 
přílohách a vyjádřeních úřadů vyskytuje původní pracovní název: 
„Chrášťany – Kubr“. V obou případech se jedná o tentýž záměr! 

Investor - firma Amesbury – Prague West 6 s.r.o., Na Radosti 399, 
Praha 5 - se specializuje na výstavbu komplexně vybavených komerčních a 
skladových areálů, které slouží buď jako skladové haly a distribuční centra 
pro nájemce, převážně obchodní firmy, nebo jako haly pro lehkou výrobu 
převážně montážního charakteru. Do těchto center je obvykle přiváženo 
kamiony a nákladními automobily zboží na paletách, je zde skladováno a 
následně distribuováno odběratelům. Provádí se zde tedy pouze manipulace 
se zbožím v uzavřených obalech, přičemž se jedná o materiály, které nemají 
nebezpečné vlastnosti a jejich skladování a doprava nepředstavuje riziko pro 
životní prostředí. V případě, že je prováděna i lehká výroby – montáž, jsou 
halové prostory vybaveny potřebným technologickým zařízením. Součástí hal 
jsou i administrativní části, obvykle vestavky, v nichž jsou umístěny kanceláře 
jednotlivých nájemců. Celý systém hal a souvisejících vnitrozávodních 
komunikací a zpevněných ploch, jakož i pomocných provozů, je dokonale 
propracován a svojí variabilitou umožňuje plně vyhovět požadavkům nájemců 
na skladové, montážní i administrativní prostory. 

Záměr investora se tedy opírá o jeho zkušenosti s výstavbou a 
provozováním obdobných staveb, z nichž je možno například jmenovat areál 
Zličín Business Center, postavený v letech 1995 až 2004. Tento areál se 
nachází cca 4 km východně (směrem na Prahu) od lokality Chrášťany, v níž 
je umístěn další z komerčních areálů: Prague – West Business Center 
v Chrášťanech, jehož 1.etapa byla zprovozněna v červenci 2007 a 2.etapa je 
v současnosti ve stádiu projektu. Dalším komerčním areálem, jehož výstavbu 
investor realizoval, je Plzeň West Business Center v lokalitě situované 
v západní části města Plzně směrem na Křimice. 

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba moderního komerčního 
areálu v Chrášťanech včetně přípojek inženýrských sítí, obslužných 
komunikací, parkoviště osobních automobilů a ploch zeleně. Navrhovaný 
areál se nachází v jihovýchodní části katastru obce Chrášťany – lokalita mezi 
stávající komunikací Chrášťany – Jinočany a dálničním pražským okruhem 
při jižní hranici katastru obce Chrášťany.  

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Business Park - R1 Chrášťany“  slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle 
přílohy č.3. 
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Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

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

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

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

 V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je 
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, 
krajiny a ekosystémů. V rámci popisu stávajícího stavu životního prostředí 
v daném území byl na lokalitě pro navrhovanou výstavbu proveden 
biologický průzkum. Výsledky tohoto průzkumu jsou uvedeny v příloze 
oznámení a shrnuty v části C.II.5. 

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a 
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. 
 V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace 
areálu Business Park - R1 Chrášťany i situace širších vztahů a rovněž je 
zde přiložena fotografická dokumentace lokality pro navrhovanou výstavbu a 
její okolí.  

 Samostatnou přílohu tvoří dále rozptylová studie škodlivin 
produkovaných jednotlivými zdroji v areálu a rovněž hluková studie, 
zahrnující i vliv dopravy související s provozem závodu. Pro účely 
zjišťovacího řízení bylo rovněž vypracováno biologické posouzení dané 
lokality včetně dendrologického posudku. 
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Obchodní firma – investor: 
 AMESBURY – Prague West 6 s.r.o. 
 Na Radosti 399 
 155 21  Praha 5 

IČO: 274 30 090 
DIČ: CZ27430090 
Statutární zástupce investora:  
Steven G. Finch, jednatel společnosti 
Zástupci ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Kiefer, Ing. Andrea Trnková 
telefon: 233 323 441 

 

A.2 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
oznamovatele a zpracovatele projektové dokumentace: 
Atelier 6, s. r.o. 
Rokycanova 30, 130 00  Praha 3 
Ing. arch. Michal Nekola 
Telefon: 222 590 945 
 

 

A.3 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha, spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
Telefon: 222 584 849 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

„Business Park - R1 Chrášťany“  
 
B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Záměr investora - společnosti Amesbury – Prague West 6 s.r.o. (dále 
jen investor), popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu  
komerčního areálu Business Park – R1 Chrášťany  v  zóně pro nerušící 
výrobu a sklady (lokalita č.3 obce Chrášťany ve Středočeském kraji). 
Tato lokalita se nachází na jihovýchodním okraji katastru obce Chrášťany 
v prostoru mezi stávající komunikací Chrášťany – Jinočany a dálničním 
pražským okruhem – úsek mezi Chrášťanami a Řeporyjemi. 

V současné době byl dokončen schvalovací proces změny č. 2 
ÚPnSÚ Chrášťany, jejíž součástí je i změna předmětné lokality ze 
stávající plochy „orná půda“ na „NV“ (nerušící výroba a sklady) - 
lokalita č. 3.  

Tato lokalita je obklopena na západě, jihu a východě plochami ZM - 
přírodní mimolesní zeleň, na severu plochou ZI - izolační a doprovodná 
zeleň. Tyto plochy zeleně na jihu a severu částečně zasahují na předmětné 
pozemky pro výstavbu areálu a jsou ve studii zástavby zohledněny (vlastní 
plocha areálu v zóně NV je menší, než plocha pozemků, které budou 
vykoupeny investorem pro jeho výstavbu (viz bilance ploch). 

Tato změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem obce dne 
15.10.2007 a vydána formou opatření obecné povahy podle správního 
řádu dne 5. 11. 2007. 
Jedním z hlavních podkladů pro vypracování tohoto oznámení o vlivu stavby 
na životní prostředí byla studie stavby tohoto komerčního areálu, zpracovaná 
firmou Atelier 6, Praha 3, v 11/2007.  Studie byla v průběhu zpracování 
konzultována se zástupci obce, některými dotčenými orgány státní správy a 
správci a vlastníky inženýrských sítí. Navrhované trasy a připojovací body IS 
jsou v souladu s jejich požadavky. 

Navrhovaná zástavba splňuje zásady prostorového uspořádání území 
dle změny č. 2 ÚPnSÚ Chrášťany: koeficient zeleně je požadován 
minimálně 35 % plochy pozemku. Podle zpracované studie bude 
koeficient zeleně této požadované hodnoty dosahovat, jak je v tomto 
oznámení doloženo – plochy zeleně mají celkovou rozlohu 48 450 m2. 

Rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business Park 
- R1 Chrášťany, popisovaného v tomto oznámení, je dle údajů z katastru 
nemovitostí 152 814 m2. Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle 
změny č.2 ÚPO Chrášťany v zóně NV (nerušící výroba a sklady), je 
138 376 m2. 
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Zástavba areálu je tvořena 10 jednopodlažními univerzálními 
halovými objekty, využitelnými pro nerušící výrobu a skladování s dvou 
až třípodlažními administrativními vestavky. areálovými účelovými 
komunikacemi včetně vjezdů na veřejné komunikace, přípojkami 
inženýrských sítí a jejich areálovými rozvody a objekty retenčních nádrží a 
sadových úprav ozeleněných ploch areálu a přeložkami některých stávajících 
sítí, procházejících územím.  

Realizace výstavby bude probíhat postupně ve třech etapách: 
 

• 1. etapa výstavby  

- haly B, E, H včetně vnitroareálových komunikací, parkovacích a 
manipulačních ploch, areálových inženýrských sítí a sadových úprav; 

- severní vjezd na pozemek z komunikace III/0058; 

- objekt vrátnice, trafostanice a vodojemu; 

- objekt nádrže a strojovny SHZ na jihu území 1. etapy; 

- přípojky a přípojné řady všech inženýrských sítí; 
- přeložka VN 22 kV, přeložka radiového směrového spoje. 
 

• 2. etapa výstavby 

- haly A, C, E včetně vnitroareálových komunikací, parkovacích a 
manipulačních ploch, areálových inženýrských sítí a sadových úprav 
 

• 3. etapa výstavby 

- haly F, G, I, J včetně vnitroareálových komunikací, parkovacích a 
manipulačních  ploch, areálových inženýrských sítí a sadových úprav 

- západní vjezd na pozemek z komunikace III/00512 vč. vrátnice 

- přeložka VVN 110 kV 
Výstavba komerčního areálu bude provedena na pozemcích, které 

jsou v katastru nemovitostí označeny jako orná půda, z menší části pak jako 
ostatní plocha se způsobem využití jako jiná plocha (část pozemku p.č. 
384/10, který je ve vlastnictví investora. 

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

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

nerušící výrobu a sklady, která byla stanovena vyhláškou obce Chrášťany, 
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která vymezuje závaznou část „Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru 
Chrášťany“, schválenou zastupitelstvem obce dne 15.10.2007.  

Po skončení výstavby areálu každé z etap nového komerčního areálu 
budou v rámci celkové úpravy zřízeny zelené plochy navazující na již 
realizované sadové úpravy a bude provedena výsadba vhodných druhů 
dřevin a keřů v souladu s projektem sadových úprav. Současně budou 
postupně upravovány plocha izolační zeleně v okolí areálu. 

 

 
B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 
Kraj:              Středočeský 
Obec:    Chrášťany 
Katastrální území:     Chrášťany u Prahy, kód 654019 
 

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

ZÁMĚRY 
Charakterem záměru „Business Park - R1 Chrášťany“  firmy 

Amesbury, spol. s r.o. v lokalitě č.3 obce Chrášťany (okres Praha – 
západ), která je změnou č.2 územního plánu obce definována jako 
polyfunkční plocha pro nerušící výrobu a sklady. Tato lokalita se 
nachází u západního okraje hlavního města Prahy. 

Cílem výstavby komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany 
je umožnit další rozvoj firmy, která již provozuje komerční a skladový areál na 
Zličíně a rovněž již realizovanou 1. etapu areálu PWBC v Chrášťanech, která 
byla úspěšně zkolaudována v červnu 2007. Halové objekty komerčních 
areálů jsou buď celé nebo částečně pronajímány jednotlivým nájemcům jako 
skladové haly s administrativním zázemím, určené pro skladování a pro 
nerušící lehkou výrobu převážně montážního charakteru. 

Výstavba nového areálu povede k vytvoření podmínek pro výrazné 
zvýšení skladových a výrobních prostor pro firmy hledající vhodné variabilně 
uspořádané objekty v blízkosti hlavního města s dobrým napojením na 
dálniční síť a s kompletně vybudovanou infrastrukturou. Nezanedbatelným 
důvodem je také vytvoření optimálního pracovního prostředí pro 
zaměstnance firem, které budou v halách provozovat svoji činnost. Záměr 
představuje v cílovém stavu vytvoření nových pracovních míst pro celkem 
942 pracovníků (po dokončení 3. etapy), z toho 248 ve skladech a 694 
v administrativě. 
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Cílem záměru je: 

• Výstavba moderně koncipovaného komerčního areálu s deseti 
jednopodlažními univerzálními halami (A až J) určenými pro skladovací 
účely a pro lehkou nerušící výrobu (především montážní práce) a 
vybavené dvou až třípodlažními administrativními vestavky, umožňující  
budoucím nájemcům vytvoření optimálních podmínek pro skladové, 
výrobní i montážní pracovníky. 

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

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

• Pro vjezd vozidel do areálu budou vybudovány 2 vjezdy, a to jednak ze 
severně ležící veřejné komunikace III/0058 a dále ze západně ležící 
stávající komunikace III/00512 Chrášťany - Jinočany přes sousední 
pozemky č. 398 a 399/28. 

• Využití blízké kapacitní komunikace dálničního typu – Pražského okruhu – 
pro veškerou nákladní dopravu do areálu, čímž je umožněno vedení 
komerčním areálem vyvolané dopravy zcela mimo obytnou zástavbu. 

• Vytvoření zelených ploch dotvářejících celkový vzhled areálu a 
přispívajících k začlenění průmyslové architektury do stávajícího životního 
prostředí. 

• Vybudování retenčních nádrží v rámci areálu, do nichž budou svedeny  
dešťové vody ze střechy hal a po předčištění v odlučovacích ropných látek 
i vody z areálových komunikací. 

Daný investiční záměr je pouze jednou z mnoha aktivit, které jsou 
v širším měřítku do dané oblasti směřovány. Obecně je možno konstatovat, 
že pro výstavbu logistických areálů je vhodné přednostně využívat pozemky 
ležící v blízkém okolí frekventovaných komunikací, které jsou zdrojem hluku a 
emisí a z tohoto důvodu nejsou pozemky přilehlé k hlavním komunikacím 
vhodné pro obytnou zástavbu. 
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B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, 
VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A 
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 
ODMÍTNUTÍ 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu komerčního areálu PWBC 
Chrášťany má podle schváleného územního plánu obce Chrášťany 
charakter polyfunkční plochy - území pro nerušící výrobu a sklady. 
Investiční záměr firmy Amesbury, spol. s r.o. odpovídá vymezení činností, pro 
které je dané území přednostně určeno. 

Investor se pro výstavbu nového komerčního areálu rozhodl proto, že 
se stále zvyšují požadavky na pronájem dostatečně dimenzovaných hal pro 
skladování a lehkou výrobu převážně montážního charakteru, s variabilním 
uspořádáním skladových, výrobních a administrativních modulů, a to 
v relativně malé vzdálenosti od hlavního města, s dobrým dopravním 
napojením a v místech s dostupnou pracovní silou.  

Záměr spočívá ve výstavbě celkem 10 univerzálních hal A až J pro 
skladování a nerušící výrobu situované v jižní východní části katastru obce 
Chrášťany, v blízkosti západní hranice hlavního města Prahy a v těsné 
návaznosti na Pražský dálniční okruh R1. Areál bude podle předpokladu 
investora stavěn ve třech na sebe navazujících etapách. 

Zástavba komerčního areálu vzhledem ke své poloze mezi pražským 
okruhem a obcí Chrášťany pomůže hlukově odclonit jižní část katastru obce 
od hluku z dopravy na silně frekventované komunikaci. Území komerčního 
areálu navazuje na stávající průmyslové a komerční areály v jihovýchodní 
části obce, s nimiž bude vytvářet společnou zónu. 

Před zahájením výstavby bude sejmuta z celého pozemku ornice, jejíž 
mocnost a celkové množství bude určeno v pedologickém průzkumu, který 
bude přiložen k žádosti o vyjmutí ze ZPF. Sejmutá ornice bude po skončení 
výstavby použita pro ozelenění areálu a pro tyto účely bude po dobu výstavby 
deponována na vhodném místě pozemku nebo v jeho okolí. Případné 
přebytky ornice budou použity podle rozhodnutí ŘŽP. 

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

Na připraveném pozemku budou vybudovány moderní výrobní 
(montážní) a skladové haly s požadovanými parametry, obdobného řešení 
jako nově vybudované a v roce 2007 zkolaudované haly A a B Komerčního 
centra PWBC Chrášťany. Tepelné ztráty nových hal budou vyhovovat 
platným předpisům. Administrativní části nových objektů budou vytápěny z 
malých plynových kotelen, z nichž každá bude vybavena 2 kotli 
s nízkoemisními hořáky a s celkovým výkonem do 100 kW. Skladové a 
montážní části hal budou vybaveny plynem otápěnými infrazářiči a 
teplovzdušnými agregáty a vzduchotechnickým zařízením pro větrání a 
distribuci vzduchu, zajišťujícími požadované větrání a ohřev výrobních a 
skladovacích prostorů na teploty předepsané pro tento druh prostor a 
pracovišť a požadované jednotlivými nájemci. Tím budou dodrženy 
požadované mikroklimatické podmínky nutné pro technologii i pracovní 
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prostředí. V případě speciálních požadavků je možno instalovat v částech 
haly chlazení (ve vestavěných chladících boxech). 

Důvodů, proč byla  investorem zvolena právě lokalita v průmyslové 
zóně obce Chrášťan, je několik. Hlavním z nich je skutečnost, že tato 
průmyslová zóna byla vytvořena především proto, aby byla dána investorům 
možnost využít pro výstavbu svých areálů pozemky odpovídající velikosti a 
tvaru s možností napojení na stávající inženýrské sítě a umožňující napojení 
na veřejnou komunikaci s výjezdem na dálniční okruh kolem Prahy. 
Navrhovaná lokalita odpovídá požadavkům investora jak svým umístěním 
v blízkosti hlavního města Prahy, tak i bezproblémovým výjezdem na dálniční 
siť. Investor si je vědom skutečnosti, že stávající komunikace II. třídy č.605 je 
již značně frekventovaná a že není možno dopravní obsluhou nového areálu 
zvyšovat stávající dopravní zátěž, především pokud jde o nákladní a 
kamionovou dopravu na páteřní komunikaci obce Chrášťan a města Rudná 
(Masarykova ulice). Proto byl společně s generálním projektantem celého 
areálu navržen vhodný systém dopravního řešení tak, aby veškerá nákladní 
doprava a převážná část jízd osobní dopravy byla z komerčního areálu 
vedena na rychlostní tranzitní pražský okruh, který má napojení na ostatní 
dálniční síť. Jedinou, avšak jednoduše řešitelnou nevýhodou je skutečnost, 
že přivaděč na Pražský okruh umožňuje na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) 
Chrášťany vjezd pouze jižním směrem a výjezd rovněž pouze z jižního 
směru. Kamionová a další nákladní doprava bude tedy pro otočení využívat 
MÚK Řeporyje, což představuje pouze minimální prodloužení trasy. Tímto 
řešením je minimalizován negativní vliv dopravy na obytnou zástavbu obce 
Chrášťan. Jiné obce provozem areálu nebudou dotčeny vůbec – lokalita se 
sice nachází v blízkosti hranice Jinočan, avšak je dostatečně vzdálena od její 
obytné zástavby. Rovněž město Rudná nebude obslužnou dopravou vůbec 
dotčeno, protože výjezd na D5 směrem na Plzeň bude realizován po 
Pražském okruhu. Pražský okruh umožňuje výjezd i na nově rychlostní silnici 
R6 Karlovarskou, s jejímž dokončením v dosud chybějícím úseku Praha – 
Pavlov se počítá v roce 2010. Pražský okruh po dokončení jihozápadní části 
umožní přímé napojení na dálnici D1 směr Brno. 

Vlastní vjezd a výjezd do areálu bude umožněn jak na ze severně 
ležící veřejné komunikace III/0058, tak ze západně ležící stávající 
komunikace III/00512 Chrášťany - Jinočany přes sousední pozemky č. 398 a 
399/28. Toto řešení umožňuje vhodným způsobem uspořádat dopravní režim 
v celém areálu a zabránit tak čekání a případným kolizím dopravy u vjezdů. 

Daná lokalita umožňuje napojení potřebných médií – elektrické 
energie, zemního plynu, vody a kanalizace na rozvody obce Chrášťany. 
ešťové vody akumulované v retenčních nádržích budou přednostně 
využívány k zálivce zelených ploch. Jejich přebytek bude možno z retenčních 
nádrží gravitačním bezpečnostním přelivem vypouštět do místní vodoteče - 
Dalejského potoka. 

Z hlediska investora - firmy Amesbury - je lokalita v Chrášťanech navíc 
velmi výhodná svojí blízkostí ke stávajícímu provozu firmy ve Zličíně 
(Business center Zličín) i PWBC Chrášťany, a tudíž i dobrou možností 
kooperace mezi těmito areály i jejich společného řízení, čímž dojde k jejich 
optimálnímu využití a snížení administrativních i provozních nákladů.  
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Blízkost již provozovaných areálů umožňuje využít zkušeností 
současných pracovníků, a to jak pro zahájení provozu v novém komerčním 
areálu, tak i pro zapracování nových zaměstnanců, kteří budou postupně 
přibíráni při uvádění areálu do provozu a pronajímání jednotlivých prostor 
novým nájemcům.  

Z tohoto důvodu se navržená lokalita pro daný záměr jeví natolik 
vhodná, že nebylo uvažováno s jinými variantami. Variantně bylo pouze 
řešeno vlastní uspořádání komerčního areálu včetně komunikací a 
zpevněných ploch a stavební dispozice výrobních a skladovacích hal, při 
čemž optimální varianta v tomto oznámení popisovaná je výsledkem 
intenzivních jednání mezi investorem a projektanty z projektového Atelieru 6 
z Prahy. 

Sortiment skladovaného zboží není v současné době znám, vyloučeno 
bude skladování všech látek negativně působících na životní prostředí. 
Nerušící výroba, pokud zde bude provozována, bude spočívat v třídění a 
balení zboží nebo v ruční montáži výrobků z hotových součástek a jeho 
následném balení. Při tomto provozu nebudou vznikat žádné škodlivé látky a 
nebezpečné odpady. Přesnější popis sortimentu skladovaného zboží a 
provozu nerušící výroby bude blíže specifikován po určení uživatelů budov a 
v tomto oznámení nemůže být detailněji uveden. 

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

 

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

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

stavebních objektů je úzce spjato s technologickým procesem, který v nich 
probíhá, a plně respektuje provozní požadavky výrobního toku a manipulace 
s materiálem a skladovaným zbožím. V daném případě se jedná o skladování 
zboží v paletových regálech a o nerušící výrobu, která bude spočívat v třídění 
a balení zboží nebo v ruční montáži výrobků z hotových součástek a jeho 
následném balení. 

Navrhované budovy – haly A až J - tedy budou univerzálními halami 
pro skladování zboží a nerušící výrobu s tím, že konkrétní členění hal na 
jednotlivé pronajímatelné části, umístění a vybavení administrativních 
vestavků, uspořádání regálů a dalšího vybavení hal a jejich jednotlivých částí 
bude navrženo až v okamžiku, kdy budou známy požadavky jednotlivých 
nájemců. 

Údaje o stavebním řešení byly převzaty z připravované projektové 
dokumentace – studie výstavby komerčního areálu Business Park - R1 
Chrášťany z listopadu 2007, vypracované architektonickou kanceláří Atelier 
6, s.r.o., Praha 3, Rokycanova 30, která je generálním projektantem celé 
stavby. Vedoucím projektu je Ing. arch. Michal Nekola. 
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Předkládané oznámení podle zákona č.100/2001. je zpracováno pro 
cílový stav areálu Business Park - R1 Chrášťany s 10 halami. Výstavba 
bude podle záměru investora probíhat ve třech na sebe navazujících etapách 
postupně od severovýchodu k jihozápadu. 

Principem návrhu zástavby je pravidelné rozmístění halových 
budov orientovaných podélnou osou směrem východ-západ tak, aby 
byly zachovány mezi halami průhledy severo-jižním a východo-
západním směrem.  

Mezi halami tak vzniká pravoúhlá síť komunikací, které jsou ve 
směru sever-jih průjezdné a na ně navazují ve směru východ-západ 
pravidelně se střídající plochy zásobovací a manipulační pro nákladní 
automobily a kamiony s plochami průjezdných parkovišť osobních 
automobilů, kam jsou orientovány fasády hal s administrativními vestavky. 
Toto schéma umožňuje úsporu zpevněných ploch, které jsou vždy pro dvě 
haly společné pro stejnou funkci.  

Hlavní obslužná areálová komunikace vede od vjezdu A z veřejné 
komunikace III/0058 směrem na jih areálu (možné je její výhledové 
pokračování směrem na území sousedního katastru obce Jinočany).  

Na jihu se na ni napojuje hlavní areálová komunikace vedoucí na 
západ do místa dalšího vjezdu do areálu (vjezd B) z komunikace Chrášťany 
– Jinočany. 

Poblíž této komunikace jsou soustředěny objekty ostrahy areálu a 
společné technické vybavenosti – na severu u vjezdu A hlavní vrátnice 
s rozvodnou VN a trafostanicí a vodojemem s tlakovou stanicí, na jihu 
objekty nádrže a strojovny SHZ. 

Podél komunikací jsou navrženy hlavní areálové rozvody inženýrských 
sítí, z nichž jsou vedeny přípojky k jednotlivým budovám. 

Podobně jako u investorem nedávno dokončené výstavby 1. etapy 
areálu PWBC v západní části katastru Chrášťan, bude i u tohoto areálu 
podstatná část tvořena ozeleněnými parkově upravenými plochami, které 
budou doplněny vodními plochami retenčních nádrží. Návrh předpokládá 
výsadbu přes 100 ks stromů, umístěných mimo jiné ve zpevněných 
plochách, což zpříjemní prostředí nezbytných „betonových“ ploch 
charakteristických pro tento typ staveb. Větší část ploch areálové zeleně je 
navržena v severozápadní části areálu, tedy v místě kontaktu se zástavbou 
obce. Celý areál bude navíc dle územního plánu obklopen poměrně širokým 
pásem izolační zeleně. 

Jak je patrno ze vzhledu budov zcela obdobného areálu PWBC 
v Chrášťanech, střídají se fasády členěné okny a vstupy do administrativních 
vestavků s fasádami skladových a výrobních částí bez oken, které jsou však 
rytmicky členěny zásobovacími vraty a můstky. V posuzovaném záměru 
komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany jsou severně položené 
budovy blíže k obci Chrášťany orientovány tak, aby atraktivní fasády 
administrativních sekcí členěné okny a vstupy byly viditelné právě při 
pohledech z obce a přilehlé hlavní komunikace.   
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Objemové a dispoziční řešení areálu 
Nové skladové budovy jsou navrženy jako jednopodlažní halové 

objekty se dvěma dvoupodlažními vestavky. Čistá skladovací výška v hale 
je 10 m. Světlá výška přízemí vestavků je 3 m, světlá výška patra 3 m.  

Haly budou zastřešeny plochou sedlovou střechou. Sklon střechy bude 
kryt atikou. 

Úroveň podlahové desky haly je zvýšena o 1,2 m nad úroveň 
venkovních zásobovacích a manipulačních ploch. Vstupy do vestavků a 
boční vjezdy do hal jsou navrženy z úrovně terénu přilehlých zpevněných 
ploch. 

 
Dispozice skladových částí, způsob skladování 

Skladové a výrobní části hal jsou navrženy jako velkoprostorové 
jednopodlažní haly s nosnými sloupy v rastru 12 x 24 m. Krajní moduly hal I a 
J jsou redukovány na 12 x 15, resp. 12x18 m z důvodu odstupu od 
ochranného pásma přeložené trasy vzdušného vedení VVN. Po obvodu haly 
jsou navrženy sloupy po 6m pro podporu obvodového pláště.  

Uvažováno je skladování zboží na paletových regálech ve čtyřech až 
pěti patrech nad sebou. Regály budou umístěny vedle příčných nosných 
rámů střešní konstrukce a mezilehle v osách dvanáctimetrových modulů. 

Mezi dvěma řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný 
vysokozdvižný vozík typu „retrack“ s minimální šířkou 2,9m.  

Zásobování hal bude zajištěno sekčními vraty s elektrickým pohonem. 
Před vraty jsou navrženy těsnící límce pro příjezd nákladních automobilů. 

Zásobovací rampy budou vybaveny hydraulickými zvedacími plošinami 
nebo vyrovnávacími můstky.  
 

Dispozice vestavků 
Vestavky jsou navrženy v rozích budovy. Tato poloha umožňuje 

přirozeně osvětlit větší podlahovou plochu podlaží vestavků. Půdorysná 
plocha vestavku je 12 x 24m. 

Vestavky budou dvoupodlažní. V přízemí vestavku je umístěna halová 
kancelář u obvodového pláště. V zadním traktu jsou navržena sociální 
zázemí zaměstnanců administrativy a oddělené sociální zázemí 
zaměstnanců skladů s denní místností a čajovou kuchyní. 

Ve 2.NP vestavků jsou navrženy u fasády halové kanceláře, v zadním 
traktu sociální zařízení, jednací místnosti, archivy a technické místnosti - 
strojovny.  
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Stavebně konstrukční a architektonické řešení hal 
Založení je předpokládáno na pilotách, nebo plošně na patkách – 

definitivní způsob založení bude zvolen podle inženýrsko geologického 
posudku.  

Podlahová deska je navržena železobetonová s rozptýlenou výztuží 
s broušeným povrchem se vsypem, povlaková hydroizolace pod celou 
plochou desky 

Nosná konstrukce bude tvořena nosnými železobetonovými sloupy a 
střešními příhradovými ocelovými vazníky. 

Rozpon konstrukce: 24 m (12 m)    
Podélná osová vzdálenost rámů: 12 m. Rámy v podélném směru 

spojeny ztužidly. 
Konstrukce štítových stěn - sloupy a ztužidla. 

Střešní plášť - lehký skládaný ocelový plášť se zateplením z minerální 
vlny nebo sandwichové plechové panely, vyplněné PUR pěnou.  

Prosvětlení hal bude zajištěno bodovými světlíky s polykarbonátovým 
prosklením. Denní osvětlení v halách bude odpovídat požadavkům normy 
ČSN 730580 a § 3 odstavec e Nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném 
znění. V dalším stupni dokumentace bude po upřesnění technologického 
procesu na těchto pracovištích posouzena hodnota činitele denní osvětlenosti 
dle ČSN 36 0020-1, a to v závislosti na tom, zda se jedná o trvalá pracoviště 
montážní, balící a výrobní, nebo o pracoviště skladová, kde není 
předpokládán pobyt pracovníků po celou pracovní dobu. 

Obvodový plášť hal bude ocelový, skládaný, s vnitřními nosnými 
kazetami, montovanými na nosné sloupy a pomocnými rámy. Tepelná izolace 
bude provedena z minerální vlny s vnějším trapézovým plechem šedostříbrné 
barvy ve skladové části a ze sandwichových plechových kazet s výplní z PUR 
pěny nebo minerální vlny (dle  požární odolnosti) v administrativní části. 

Haly budou mít betonové základové prahy a budou vybaveny 
požárními žebříky na střechu pro požární zásah. 

Okna hal budou kovová - hliníková, otevíravě sklopná, vrata sekční 
s elektrickým pohonem, plechová a zateplená. Vstupní dveře budou ocelové, 
zateplené, částečně prosklené. 

Nosné konstrukce administrativních vestavků budou tvořeny 
železobetonovým nebo ocelovým skeletem dle konstrukce haly. Stropní 
panely budou typu SPIROLL. 

Schodiště mezi podlažími vestavku budou železobetonová.  
Vnitřní dispozice bude vymezena sádrokartonovými příčkami, 

oddělujícími jednotlivé samostatné kanceláře.  

Fasády v místech halových kanceláří budou prosklené, podhledy 
v místnostech vestavku budou minerální kazetové. 
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Stěny mezi administrativními vestavky a prostorem skladové nebo 
montážní haly budou zděné - z důvodu požární odolnosti. 

Obvodový plášť haly v prostorách kanceláří vestavku bude obložen 
z vnitřní strany sádrokartonem. 

Volba konstrukčního systému haly bude záviset na druhu 
skladovaného zboží a bude definitivně rozhodnuta v projektové dokumentaci 
k územnímu řízení. 

 
Zemní práce 

Limitujícím požadavkem pro výškové řešení založení budov a 
komunikací je návaznost na úroveň stávající veřejné komunikace III/0058. 
Dalším faktorem, ovlivňujícím bilanci zemních prací, je mocnost vrstvy ornice, 
která bude zjištěna v IG posudku. Cílem návrhu je minimalizovat objem 
zemních prací, a tím snížit rušivý vliv výstavby na životní prostředí. 

Před prováděním stavebních prací bude tato vrstva ornice skryta a 
uložena v nezastavěných částech areálu. Část bude použita pro realizaci 
terénních a sadových úprav areálu, část bude nabídnuta obci pro úpravu 
ploch veřejné zeleně. 

Výpočet bilance zemních prací bude součástí projektové dokumentace 
a v době zpracování tohoto oznámení není k dispozici.  
 

Pomocné objekty, oplocení 
Součástí areálu jsou i pomocné objekty – vrátnice, trafostanice, 

objekt se strojovnou se sprinklery. Poblíž vjezdových komunikací jsou 
soustředěny objekty ostrahy areálu a společné technické vybavenosti – na 
severu u vjezdu A hlavní vrátnice s rozvodnou VN a trafostanicí a vodojemem 
s tlakovou stanicí, na jihu objekty nádrže a strojovny SHZ. 

Oplocení areálu bude systémové - tvořené betonovými 
prefabrikovanými patkami, ocelovými sloupky a výplněmi z poplastovaného 
pletiva. Všechny kovové prvky budou žárově zinkovány. Oplocení bude 
umístěno na hranicích pozemku areálu. Vjezdy budou zabezpečeny 
posuvnými nebo otevíravými branami v linii oplocení, doplněnými dělenými 
závorami u vrátnicí. 

 
Řešení požární bezpečnosti 

Požární bezpečnost areálu bude řešena v souladu s požadavky ČSN 
73 0804 – výrobní objekty a přidružených norem požární bezpečnosti.  

Jelikož se jedná o skladové objekty, musí být řešeny v souladu 
s požadavky ČSN 73 0845 – skladové objekty – skladové jednopodlažní 
objekty sloužící, kromě doprovodných provozů, pouze pro skladování, 
s plochou větší než 1000 m2. 
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Rozdělení objektů do požárních úseků 
Objekty budou děleny do samostatných požárních úseků dle zásad 

požární bezpečnosti v souladu s požadavky ČSN 73 0804 a ČSN 73 0845.  
Dělení do požárních úseků bude provedeno tak, aby nebyly 

překročeny mezní velikosti požárních úseků, požadované normami. 
Samostatné požární úseky budou tvořit prostory, u kterých je to vyžadováno 
příslušnými ČSN – viz. čl. 5.2.3 a čl. 5.2.4 ČSN 73 0804 a čl. 4.2 ČSN 73 
0845. 

Samostatné požární úseky musí mj. tvořit  skladové prostory, 
přesahující limity čl. 4.1 ČSN 73 0845. 

V případě jednopodlažních objektů, s nehořlavým konstrukčním 
systémem s požárními úseky s 1. až 5. skupinou výrob a provozů, ve kterých 
je součinitel „c“ menší nebo roven 0,55 (PÚ je vybaven EPS, SHZ a ZOKT) 
se mezní velikosti požárních úseků nestanovují.  

Požární úseky skladů nebude určeny pro konkrétní druh zboží, ale 
nebudou se v něm skladovat hořlavé kapaliny a plyny - dle ČSN 73 0845 
budou zařazeny do V. skupiny provozu skladu.  
Požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavební konstrukce objektů musí být navrženy tak, aby byla splněna 
jejich požadovaná požární odolnost. Na rozhranní požárních úseků musí být 
vytvořeny v obvodových stěnách požární pásy min. šířky 1200 mm  - část 
obvodové stěny s požadovanou požární odolností, bez požárně otevřených 
ploch, konstrukce DP1 (nehořlavé). 

V otvorech v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požární 
uzávěry otvorů s požadovanou požární odolností a typu. 

Jelikož je plocha střešního pláště objektu větší než 1500 m2 a 
nenachází se v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, musí být celý 
střešní plášť v provedení mimo požárně nebezpečný prostor požár nešíří (dle 
zkoušky B podle ZP 2/1991), popř. bude v provedení bez požadavku na 
šíření požáru a bude dělen pásy širokými min. 2 m, provedené ve skladbě, 
která v požárně nebezpečném prostoru požár nešíří (dle zkoušky A podle ZP 
2/1991),  na plochy, nepřesahující 1500 m2. 

Dle čl. 9.2.4 ČSN 73 0804 se požární stěny musí stýkat s  s konstrukcí 
střechy s požární odolností.  
 
Odstupové vzdálenosti 

Všechny obvodové stěny budou provedeny s požadovanou požární 
odolností. Odstupové vzdálenosti budou stanoveny od jednotlivých požárně 
otevřených ploch. U objektů se nepředpokládají odstupové vzdálenosti větší 
než 10 m. 
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Požárně bezpečnostní zařízení 
Elektrická požární signalizace (EPS) 

Halové objekty budou vybaveny elektrickou požární signalizací.  
Samočinné hlásiče požáru budou instalovány ve všech prostorách, 

kromě prostorů bez požárního rizika (WC, koupelny apod.). Tlačítkové hlásiče 
požáru budou instalovány na únikových cestách. 

Všechny hlásiče EPS budou napojeny na centrální ústřednu EPS, 
která bude umístěna v místnosti vrátnice. V této místnosti ústředny EPS je 
zajištěna stálá obsluha nepřetržitě po dobu 24 h.  

Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOKT) 
Zařízením odvodu kouře a tepla musí být vybaveny požární úseky 

skladů, jejichž půdorysná plocha je větší než čtyřnásobek plochy podle čl. 4.1  
ČSN 73 0845, tj.  v případě jednopodlažních skladových objektů větší než  
4 000 m2. 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
Stabilním hasícím zařízením musí být vybaveny požární úseky skladů, 

jejichž půdorysná plocha je větší než čtyřnásobek plochy podle čl. 4.1  ČSN 
73 0845, tj. v případě jednopodlažních skladových objektů větší než  
4000 m2. 

Skladové haly budou vybaveny systémem SHZ. 
Systém SHZ skaldových hal budou napojeny na strojovnu SHZ a nádrž 

SHZ, postavené v rámci 1. etapy výstavby poblíž jižní hranice pozemku. 
  

Zařízení pro protipožární zásah 
Přístupové komunikace, zásahové cesty 

K objektům musí vést přístupové komunikace umožňující příjezd 
požárních vozidel, a to do vzdálenosti nejvýše do 10 m od vchodů do objektu, 
kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. Dle čl. 13.2.3 ČSN 73 
0804 se za přístupovou komunikaci považuje komunikace se šířkou vozovky 
min. 3 m provedená dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114. 
Komunikace musí být provedena pro alespoň jednorázové použití vozidlem, 
jehož tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 80 kN.  

U objektů nemusí být dle čl. 13.4.4 ČSN 73 0804 zřizovány nástupní 
plochy pro jednotky HZS.  

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny – objekt bude proveden tak, 
aby byla možnost provedení požárního zásahu z vnější strany objektu - viz. 
čl. 13.5.1 ČSN 73 0804. 

Jako vnější zásahová cesta na objekty budou sloužit požární žebříky 
s nezavodněným požárním potrubím v jedné štěřině. Požární žebříky musí 
být na objektech instalovány tak, aby jejich vzájemná vzdálenost nebyla větší 
než 200 m. 
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Dopravní řešení - Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 
K bezproblémového provozu nového závodu je potřeba zajistit 

odpovídající dopravní připojení na silniční síť. Přístupová komunikace musí 
umožnit zásobování areálu a rozvoz skladovaného zboží a výsledných 
produktů výroby nebo montáže. 

Popis dopravního řešení a četnosti areálové dopravy je uveden 
v kapitole B.II.4. 

Areálový provoz je navržen se sníženou rychlostí v celém areálu (od 
5 do 20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního 
vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro jednotlivé vlastníky 
(nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou vnitroareálovou dopravu. 

Provoz areálu bude maximálně dvousměnný, předpokládaná provozní 
doba je 12 hodin výhradně v denní době. V noční době bude areál uzavřen a 
bez provozu. 

Na parkovišti osobních automobilů bude požadovaný počet stání 
vyhrazen a proveden pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
Dopravní značení  

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

 
Denní osvětlení ve skladových prostorech hal 
Popis pracovní činnosti v jednotlivých sekcích skladu  

Skladový prostor jednotlivých sekcí haly bude využíván jako běžný 
sklad. Zboží bude přiváženo nákladními automobily na paletách z jižní, 
respektive severní strany skladu (podle orientace haly). Jednotlivé palety 
budou evidovány elektronickými čtečkami, napojenými na elektronický 
systém skladu, ovládaný v kancelářích skladníků, umístěných v 1.NP 
vestavků v každé skladové sekci. Palety budou po vyložení rozvezeny a 
uloženy na podlahu haly do jedné nebo dvou vrstev umístěných uvnitř 
dispozice.  

K třídění a manipulaci s paletami bude docházet v pásu hloubky cca 
12 m podél severní, resp. jižní fasády budovy. Tuto pracovní činnost jsme 
zařadili do třídy zrakové činnosti V. - hrubší zraková činnost (např. prostory 
pro zaměstnance, hrubé lisování, dělení, třídění materiálu, instalatérské 
práce, hrubá montáž, apod.).  

Pro hodnocení osvětlení této plochy žádáme o možnost zařazení do 
kategorie Sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020, podle níž jsou minimální 
požadované hodnoty denního osvětlení jsou Dmin =0,5% a průměrná hodnota 
Dm=1,5% . 

Denní osvětlení v tomto prostoru bude zajištěno střešními světlíky a 
okny v zásobovacích sekčních vratech fasád budovy. Podle výpočtu hladiny 
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denního osvětlení  bude minimální a průměrná hodnota denního osvětlení 
v tomto prostoru splňovat požadavky ČSN 36 0020.    

Zbývající část skladu směrem ke středu haly  bude využita jako prostor 
pro skladování palet, kde bude docházet pouze k manipulaci s celými 
paletami vysokozdvižnými vozíky.  

Zázemí zaměstnanců skladu je kromě WC, šaten a umýváren 
vybaveno denní místností v kancelářském bloku obou vestavků, kde je denní 
osvětlení zajištěno okny v obvodovém plášti budovy. 
 
Index barevného podání 

Umělé osvětlení všech skladových prostorů tohoto objektu bude 
provedeno zářivkovými svítidly 2x58 W, instalovanými na lištovém systému. 
 
Denní osvětlení v kancelářských prostorech 

Kancelářské prostory jsou umístěné ve vestavcích v halách v rozích 
budovy tak, aby přiléhaly obvodovým stěnám, ve kterých jsou navržena 
pásová okna pro zajištění denního osvětlení pracovišť. Kanceláře jsou 
zařazeny do IV. Třídy zrakové činnosti (administrativní práce, běžné středně 
zrakově náročné činnosti). Intenzitu denního osvětlení budeme posuzovat 
podle ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení. 

Jednotlivá administrativní pracoviště jsou umístěna podél fasád budov 
v pásu, kde hladina denního osvětlení Dmin =1,5% a průměrná hodnota 
Dm=5,0% . 

 
Venkovní osvětlení areálu 

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

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

Plochy zeleně jsou významným architektonickým a estetickým 
prvkem stavby. 

Podobně jako u investorem nedávno dokončeného areálu PWBC 
v Chrášťanech, bude i u tohoto areálu podstatná část tvořena ozeleněnými 
parkově upravenými plochami, které budou doplněny vodními plochami 
retenčních nádrží. Návrh předpokládá výsadbu přes 130 kusů stromů, 
umístěných mimo jiné ve zpevněných plochách, což zpříjemní prostředí 
nezbytných „betonových“ ploch charakteristických pro tento typ staveb. Větší 
část ploch areálové zeleně je navržena v severozápadní části areálu, tedy 
v místě kontaktu se zástavbou obce.  

V rámci sadových úprav bude provedena i náhradní výsadba stromů 
za dřeviny pokácené v průběhu výsadby. Kácení zeleně bude omezeno na 
nezbytně nutnou míru a náhradní výsadba představuje významně vyšší počet 
stromů vysazených než vykácených. 

 
Kompozice a sadové úpravy 

Kompaktní soubor skladových hal je lemován pásem zeleně v 
některých místech v roli “zelených ploch” z územního plánu (kód ZM, IZ). 
Kulisové výsadby po obvodu odstíní podstatnou část staveb z dálkových 
pohledů a pomohou vyvažovat poměrně velké zpevněné plochy uvnitř areálu. 
Uvnitř areálu budou pak realizovány standardní sadové úpravy s pojené s 
kultivací architektonické parteru (stromy v rastru parkovacích míst, drobné a 
exponované plochy v jako pokryvné výsadby keřů atd.). 

Pro záchyt a retenci dešťových srážek jsou navrženy 3 nádrže, ve 
kterých bude udržována minimální stálá hladina vody jako součást 
protipožárních opatření. Voda z retenčního objemu bude dílem využita pro 
závlahu a dílem odvedena do vodoteče. Vodní plochy se stálou hladinou 
nejen poslouží jako atraktivní součást sadových úprav, ale významně zvětší 
diverzitu biotopů v lokalitě. 
 

Technologie výsadeb 
Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce 

s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 
trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 

Po provedení hrubých terénních úprav bude rozprostřena vrstva 
humusu v tloušťce cca  

25cm. Terén bude upraven hrabáním, válením atd. 
Při realizaci sadových úprav nebude kladen důraz na výsadbu dřevin 

co možná nejvyššího vzrůstu.  
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Stromy budou při výsadbě kotveny třemi kůly, budou vysazeny do 
náležitých jam se 100% výměnou zeminy.  

Plochy budou zatravněny výsevem travním semenem v běžných 
agrotechnických lhůtách parkovou směsí, kdy technologie úpravy zeminy pro 
výsev bude konzultována s architektem.  
 

Sortiment dřevin 
Sortiment dřevin bude navržen s ohledem na vitalitu a tolerantnost vůči 

stanovištním podmínkám. Navrženy budou stromy středně rychle rostoucí. 
Sortiment dřevin bude popsán v projektové dokumentaci k územnímu a 
stavebnímu řízení.. 
 

Udržování po výsadbě 
Pravidelná údržba musí navazovat ihned po realizaci sadových úprav - 

především zálivka a přihnojování vysázených stromů. Trávník bude udržován 
pravidelným sekáním.   

V rámci údržby budou trávníkové plochy odplevelovány, zavlažovány, 
přihnojovány, vyhrabávány a podle potřeby váleny.  

Podrobný projekt sadových úprav bude součástí dalšího stupně 
projektové dokumentace.  

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

 
Ochranná pásma - popis dotčených ochranných pásem 

Podle dostupných údajů se na pozemku nacházejí následující 
inženýrské sítě: 

• vzdušné vedení VVN 110 kV - trasa Praha - Kladno - dvě vedení přes 
jihozápadní část území areálu, z nichž jedno je navrženo k přeložení 

• vzdušné vedení VN 22 kV - východo - západním směrem v severní 
části území, odbočka severně přes komunikaci III/0058 do obce 
Chrášťany (vedení bude přeloženo do země při severní hranici areálu) 

• jižní částí území probíhá páteřní radiový směrový spoj Českých 
Radiokomunikací, a.s. Koridor rr spoje má průměr 45 m a jeho 
spodní hrana je ve výšce 11 m nad terénem. V současné době probíhá 
jednání   projektanta se zástupci Českých Radiokomunikací o 
možnosti přesměrování nebo přeložky trasy tohoto spoje. 
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Posuzovanou stavbou komerčního areálu Business Park - R1 
Chrášťany budou dotčena tato ochranná pásma: 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

 
• vzdušné vedení VVN 110kV - ochranné pásmo 12 m od krajních 

vodičů 
- v tomto ochranném pásmu není možno umisťovat nadzemní trvalé 
stavební objekty s výjimkou objektu vrátnice, jejíž okraj může být 
umístěn minimálně 8 m od krajního vodiče (konzultováno s ČEZ 
distribuce, a.s.) 

- parkoviště OA možno umístit v OP, ale ne přímo pod vodiči 
- zeleň vzrostlá - minimálně  8 m od krajního vodiče 
- terénní úpravy (lokální zvýšení terénu, val - nutno konzultovat 
s projektantem VVN 
- průjezdné komunikace mohou být umístěny v OP 

• vzdušně vedení VN 22kV - ochranné pásmo  
- stávající vzdušné vedení 22 kV, vedoucí přes pozemek od východu 
na západ, bude zrušeno a přeloženo do kabelu podél severní 
hranice areálu, ochranné pásmo kabelové trasy bude respektováno 

• ochranná pásma podzemních inženýrských sítí 
 - ochranná pásma všech podzemních IS budou respektována 

• ochranné pásmo - páteřní radiový směrový spoj - České 
Radiokomunikace 

 - jižní částí území probíhá páteřní radiový směrový spoj Českých 
Radiokomunikací, a.s.  

• ochranné pásmo lesa  

- ochranné pásmo lesa (š. 50 m) od stávajícího pozemku č. 398 
(pozemek určený k plnění funkce lesa - PUPFL) zasahuje na 
jihozápadní pás pozemku areálu (šířka cca 10 - 15m). Tato část 
areálu je ponechána jako zelená plocha, částečně sem zasahuje 
přírodní retenční nádrž R3. V ochranném pásmu nejsou postaveny 
žádné nadzemní objekty s výjimkou příjezdové komunikace 
z III/00512, která tímto lesem prochází. Dále prochází nad tímto 
pozemkem nová trasa přeložky vzdušného vedení VVN. Tyto 
stavební objekty si vyžádají vykácení některých stromů v nezbytném 
rozsahu. Náhradní výsadba bude realizována přímo na pozemku č. 
398 v uvolněném pásu pod původním vedením VVN a dále na 
pozemku vlastního komerčního areálu. 
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  Vyhodnocení kácené zeleně je popsáno a řešeno řešeno 
v dendrologickém posudku, který je uveden v příloze tohoto 
oznámení  

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

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

nerušící výrobu a sklady. Pozemek pro výstavbu je nezastavěný, jedná se o 
neobdělávané pole. 

Výstavba nevyžaduje odstranění stávajících staveb. Výjimkou budou 
přeložky stávajících vzdušných vedení VN a VVN.  

Ke kácení zeleně ve velmi malém rozsahu dojde při severní hranici 
areálu podél stávající komunikace III/0058. 

Další kácení stávající zeleně bude nutné na sousedním pozemku č. 
398 (pozemek určený k plnění funkce lesa), přes který bude procházet nová 
příjezdová komunikace do areálu (vjezd B) a nová trasa přeložky vzdušného 
vedení VVN. 

Náhradní výsadba bude realizována přímo na pozemku č. 398 
v uvolněném pásu pod původním vedením VVN a dále na pozemku 
komerčního areálu. 

Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 
jejich zemědělské využívání. V blízkosti staveniště se nenachází obytná 
zástavba. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci vedoucí z Chrášťan na 
nájezd na Pražský okruh, případně na silnici Chrášťany – Jinočany. 

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

Koncepce napojení areálu na inženýrské sítě a areálových rozvodů sítí 
vychází z připravované projektové dokumentace a ze stávajících tras vedení 
inženýrských sítí v okolí budoucího areálu. Nové trasy jsou vedeny v 
převážné míře podél komunikací a parkovišť, páteřní rozvody sítí jsou vedeny 
ve společné trase podél hlavních areálových komunikací. Z těchto páteřních 
rozvodů je napojeny jednotlivé haly. 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

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

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



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 28

 

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

u podzemního vedení: 

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

u elektrických stanic:  

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

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

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

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

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 
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• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno 
zákonem č.274/2001 Sb. 

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

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

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

 
V souvislosti s výstavbou areálu Business Park - R1 Chrášťany 

vzniknou nová ochranná pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody a 
kanalizace. 

 
b) Technické řešení 
Vytápění objektů, vzduchotechnika, chlazení 

Systém vytápění a větrání hal byl ve studii, která byla jedním 
z podkladů pro zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, 
navržen tak, aby bylo možno provést jeho případnou úpravu podle požadavků 
budoucích nájemců haly. 

V areálu komerčního a skladového centra Business Park - R1 
Chrášťany bude umístěno 10 hal určených pro logistiku a skladování, 
obchod, administrativu, popřípadě lehkou výrobu. 

V každé hale budou umístěny dva administrativní vestavky o dvou 
podlažích. V hale „I“ a  „J“ bude pouze jeden administrativní vestavek. 

Koncepce vzduchotechniky a klimatizace je popsána podle 
jednotlivých systémů.    

 
Větrání kancelářských vestavků 

Systém větrání administrativních částí hal je zajišťován v úrovni 
nutného hygienického minima VZT jednotkou umístěnou ve strojovně VZT 
(kotelně). Na jednu osobu je uvažováno s množstvím 50 m3/h čerstvého 
upraveného vzduchu. Počet osob je zadán investorem. 
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VZT jednotky budou vybaveny rekuperátorem pro zpětné získávání 
tepla, vodním ohřívačem a vodním chladičem. Ve VZT jednotce bude vzduch 
filtrován a tepelně upravován pomocí vodního ohřívače (v zimním období) a 
chlazen pomocí vodního chladiče (v letním období) na požadovanou teplotu. 

Na přívodním potrubí bude umístěn parní zvlhčovač. 
Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn trubními rozvody z ocelového 

pozinkovaného plechu opatřenými tepelnou izolací. Tyto rozvody jsou vedeny 
v podhledu přímo do místa distribuce vzduchu přes mezistropní jednotky 
(fancoily) k vířivým vyústem. 

Odsávání kancelářských a administrativních ploch bude zajištěno 
pomocí perforovaných mřížek umístěných v podhledu. 

VZT jednotky budou řízeny a ovládány pomocí centrálního systému 
měření a regulace. 

 

Klimatizace (chlazení) kancelářských vestavků 
Teplotní úpravu mikroklimatu v kancelářských prostorách (jednotlivé 

kancelářské sekce, zasedací místnosti apod.) budou zajišťovat mezistropní 
klimatizační jednotky (fancoily) vybavené vlastním systémem MaR a 
ventilovou sadou. Klimatizační jednotky budou napojeny na centrální rozvod 
topné (chladící) vody – provedení čtyř-trubkový systém. 

Jako zdroj chladu je uvažována chladící jednotka (chiller) umístěná 
ve strojovně VZT (kotelně). Chladící jednotky budou s dělenými kondenzátory  
umístěnými na střechách hal. Propojení mezi kotelnou a kondenzační 
jednotkou bude pomocí Cu potrubí (chladivo R407C). 

Jako zdroj tepla jsou pro jednotlivé kancelářské části uvažovány 
plynové kotle umístěné v kotelnách. 
 

Odsávání sociálního zařízení kancelářských vestavků 
Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové. 
Odvod znehodnoceného vzduchu budou zajišťovat trubní ventilátory 

do kruhového potrubí. Ventilátory budou na straně sání a výtlaku opatřeny 
tlumiči hluku. 

Vlastní odvod znehodnoceného vzduchu bude v jednotlivých 
místnostech proveden pomocí kruhových talířových ventilů napojených 
k horizontálním trasám VZT potrubí přes flexibilní hadice. Znehodnocený 
vzduch bude odváděn do externího prostředí nad střechu objektu. 

Náhrada odsátého vzduchu bude zajištěna pomocí dveřních nebo 
stěnových mřížek. 

Ventilátory budou spouštěny společně se světlem a opatřeny časovým 
relé doběhem. 
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Odsávání čajových kuchyní 
Tyto místnosti budou odsávány pomocí kuchyňských digestoří. 

Znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí vertikálního potrubí do 
externího prostředí nad střechu objektu. 
 

Klimatizace technických místností (serverů) 
Technické místnosti - servery budou klimatizovány pomocí lokálních 

jednotek - Split systém. Jednotky budou vybaveny individuální automatickou 
regulací. Vnitřní jednotky budou v nástěnném provedení, kondenzační 
jednotky budou umístěny ve skladové části haly nebo na střeše objektu.  

Výkon  klimatizačních jednotek dle zadání investora. 
  

Větrání skladových hal: 
Pro větrání hal v letních měsících jsou navrženy nástřešní ventilátory. 

Dimenzování bude provedeno na výměnu vzduchu l = 2x/h. Spouštění 
ventilátorů bude ručně tlačítkem na obvodové stěně (každý ventilátor zvlášť), 
nebo termostatem, který při překročení teploty v hale 35°C ventilátory zapne 
a při poklesu na 28°C vypne. 

Náhrada odsátého vzduchu bude vjezdovými vraty do skladové haly, 
popř. otevíratelnými okny ve fasádě. 

Prostor skladových hal bude vytápěn pomocí teplovzdušných 
plynových agregátů umístěných na obvodových stěnách hal.  

 

Zásobování teplem 

Požadavky na řešení: 

• dosažení optimálního mikroklimatu (teplota, kvalita vzduchu) nejen 
z hlediska požadavků legislativy, ale hlavně z hlediska požadavků 
daného provozního využití, technologického nebo výrobního procesu 

• v co největší míře omezit vliv stavby na její okolí z hlediska životního 
prostředí 

• v provozních místnostech a technologických prostorech budovy zajistit 
optimální pracovní podmínky pro pracovníky a zde instalované 
technologie 

 

Základní údaje 
Výpočtové údaje budou následující: 

normální tlak vzduchu          96 kPa 
vnější výpočtová teplota vzduchu        - 12 oC 
vnitřní výpočtová teplota vzduchu       + 12 oC - skladové haly 
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vnitřní výpočtová teplota vzduchu  + 20 oC - administrativní a sociální 
vestavky, vrátnice 

 

Potřeba tepla pro objekty  

OBJEKTY „A“ až „J“ – skladové haly s vestavky 

Tepelné ztráty objektů byly stanoveny odborným odhadem z objemových 
charakteristik pro předpokládané výše uvedené parametry konstrukcí a podle 
předpokládaného stavebního řešení.  
Tepelná ztráta objektů je po jednotlivých objektech: 

Objekt „A“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 480 kW  
Objekt „B“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 480 kW 
Objekt „C“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „D“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „E“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „F“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „G“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „H“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „I“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN …………….……….   250 kW 
Objekt „J“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ….……….……….. 420 kW 
Objekt „Vrátnice“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ….………..      13 kW 

 

Potřeba příkonu tepla pro větrání objektu – ohřev vzduchu 
Potřeba příkonu tepla pro nucené větrání je převzata z požadavku 

výpočtu profese VZT. Předpokládá se větrání pouze prostorů kanceláří a 
zázemí pracovníků, vlastní prostor skladových hal nebude nuceně větrán 
s tepelnou úpravou přívodního vzduchu. Větrání bude pouze podtlakové 
pomocí odváděcích střešních ventilátorů s termostatickým nebo ručním 
ovládáním. V koncepci ohřevu větracího vzduchu pro přívod k VZT vestavků 
je uvažováno s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. 

Příkon tepla pro zařízení VZT  ………..………….  20 kW / každý vestavek 

 

Potřeba příkonu tepla pro ohřev vody  
Podle způsobu využití objektu bude spotřeba teplé vody 

pravděpodobně velmi proměnlivá, a to jak v celkovém množství, tak 
v charakteru odběru. Předpokládá se jednak spotřeba pro hygienické zázemí 
zaměstnanců a dále pro určitý rozsah mytí a oplachů. Pro účely tohoto 
stupně dokumentace bude předběžně uvažováno s potřebným maximálním 
příkonem tepla pro systém průtokového ohřevu s částečnou akumulací.  
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Příkon tepla pro ohřev vody ….…………  cca 30- 40 kW / každý vestavek  

 

Provozní doba 
Obecně se předpokládá provoz areálu dvousměnný. 

 

Celkové příkony tepla pro objekty 
Celkový maximální současný příkon tepla pro objekty – předpokládá 

se současný plný provoz ÚT haly a vestavků a VZT zařízení vestavků. TUV 
bude ohřívána přepínáním výkonů zdroje tepla a nebude započítána do 
součtu. 

Objekt „A“ ………….………..     520 kW  
Objekt „B“ ………….………..     520 kW 
Objekt „C“ ………….………..     580 kW 
Objekt „D“ ………….………..     580 kW 
Objekt „E“ ………….………..     580 kW 
Objekt „F“ ………….………..     580 kW 
Objekt „G“………….………..     580 kW 
Objekt „H“ ………….………..     580 kW 
Objekt „I“ …………….……….    270 kW 
Objekt „J“ ….……….………..    440 kW 
Objekt „Vrátnice“ ….………..       10 kW 

 

Celkový maximální současný příkon tepla pro objekty ………… 4 800 kW 

(stanovena je tímto zatím předpokládaná maximální současná hodnota 
výkonu zdrojů ) 
 

Požadavky na provoz vytápění 
Požadavky na mikroklima prostor byly stanoveny investorem. Níže 

uvedené podmínky mají zabezpečit zejména prostředí pro činnosti spojené 
se skladováním a manipulací se zbožím a materiály a současně maximální 
variabilitu prostoru a systémů. 

Z hlediska teplotních parametrů se předpokládá dodržení následujících 
hodnot ve všech skladovacích zónách: 

Období vytápění – normální provozní režim …..  opt. te = 12 ± 2°C  

Období vytápění – útlumový základní režim …..  opt. te =   8 ± 2°C 
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Technologická zařízení - zdroje a rozvody tepla 
Základní charakteristika zdrojů tepla 

Základním předpokladem pro volbu zdroje tepla je dostupnost 
primárních energií. Zde se z tohoto pohledu nabízí zemní plyn z veřejné sítě. 
 

Administrativní vestavky, vrátnice 
Vestavky sociálního a administrativního charakteru budou vytápěny 

teplovodním systémem s otopnými tělesy, kde zdrojem topné vody bude 
plynový teplovodní nízkoteplotní nebo kondenzační kotel. Kromě topné vody 
pro vytápění bude tento kotel dodávat také topnou vodu pro větrací a 
klimatizační jednotky zapojené ve čtyřtrubkovém systému rozvodů tepla a 
chladu, resp. v případě instalace nepřímotopných zásobníkových ohřívačů 
TeV také pro jejich ohřev. 
 

Skladové haly 
Haly budou vytápěny podle dispozic a potřeb investora 

decentralizovaným systémem, který bude tvořen jednak sálavými plynovými 
zářiči v prostorech manipulace, jednak dodatkovými plynovými přímotopnými 
teplovzdušnými jednotkami. 
 

Celková koncepce zdroje na ZP - vestavky 
Bude se jednat o zdroj tepla, kde budou instalovány plynové 

spotřebiče s předpokládaným výkonem jednotlivě do 50 kW a celkovým 
výkonem do 100 kW. Nebude se tedy jednat o plynovou kotelnu ve smyslu 
Vyhl č.91/1993 Sb.. 

Ve zdroji budou instalovány jeden nebo dva kondenzační, resp. 
nízkoteplotní kotle s nízkoemisními hořáky. Dále bude ve zdroji technologie 
ohřevu teplé vody, a to buď nepřímotopný akumulační ohřívač nebo 
přímotopný plynový akumulační ohřívač a distribuční a regulační systém ÚT, 
resp. VZT. 

Topným médiem pro ÚT a VZT bude topná voda (o jmenovitých 
parametrech pro návrh systému ÚT i VZT max. 70o/55oC) rozvedená 
potrubím k hlavním větvím. Primární topná voda bude zásobovat topné 
okruhy v jednotlivých prostorech nebo v samostatných zónách - navržené 
s možností přizpůsobení parametrů dle provozu.  

Každá z větví ÚT tedy bude umožňovat samostatnou regulaci teploty 
topné vody s respektováním vnitřní teploty v zóně a případně měření 
dodaného tepla.  

Teplá voda (TUV) bude připravována centrálně ve zdroji, kde budou 
zapojeny nepřímotopné, resp. přímotopné zásobníkové ohřívače TUV. Ty 
opět budou navrženy v souladu s provozním charakterem odběrů a potřebami 
měření celkových dodávek vody a tepla pro ohřev.  
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Základní technické řešení zdroje na ZP 
Zdroj tepla bude osazen jedním nebo dvěma nízkoteplotními, alt. 

kondenzačními kotli s nízkoemisními hořáky. Kotle budou spalovat zemní 
plyn. 

Z hlediska instalovaného výkonu a podle velikosti instalovaných kotlů 
se nebude jednat  o teplovodní nízkotlakou plynovou kotelnu ve smyslu Vyhl. 
č.91/1993 Sb. 

Zdroj bude provozován v plně automatickém režimu a bude vybaven 
veškerým předepsaným aktivním zabezpečením. 

Přívod vzduchu pro větrání a pro spalování bude podle možností 
řešení přívodu a odvodu vzduchu zajištěno přednostně přirozeným 
způsobem.  

Odvod spalin bude ocelovými komínovými průduchy vedenými  nad 
střechu. Minimální výška nad úrovní podlahy halu bude cca 1,5 m. Řešení 
spalinové cesty nevyžaduje vzhledem k charakteru spotřebičů žádná 
protihluková opatření. 

Zdroj bude produkovat primární topné médium pro navazující rozvody 
ÚT, napojení VZT o základní předregulované teplotě s ohledem na vnější 
podmínky (ekvitermní regulace). 

Ohřev TUV bude centrální a bude tedy součástí zdroje. 
Nepřímotopené zásobníky TUV s integrovanou výhřevnou plochou budou 
napojeny na společný výstup z hlavního primárního potrubí nebo 
rozdělovače, kde bude topné médium regulované v případě ohřevu 
přednostně na maximální zvolenou konstantní výstupní teplotu (může být 
zajištěno již přímo provozem kotle kotlovou regulací ). Na tuto horní mez 
budou také v návrhu přizpůsobeny ohřívače TeV tak, aby bylo možno TeV 
ohřívat i sníženou teplotou primáru a bylo tak dosahováno maximální možné 
účinnosti kotlů. 
 

Sekundární systém rozvodů tepla a TUV 
Návrh rozdělení větví sekundárního systému bude předpokládat 

nezávislé napojení jednotlivých samostatných okruhů a zón podle charakteru 
využití a podle rozdělení tepelných ztrát a zisků. Primární rozdělovač bude 
zásobovat odděleně hlavní větve ÚT, VZT a zásobníkové ohřívače TeV. 

Sekundární rozvod tepla v jednotlivých zónách bude mít horizontální 
charakter, rozvody budou vedeny v podhledech, po stěnách, resp. 
v podlahách. Veškerá potrubí budou tepelně izolována. 

Jako vytápěcí a větrací elementy budou dle konkrétních požadavků 
jednotlivých prostorů osazeny: 

• ocelová desková tělesa s termostatickými, resp. ručními hlavicemi 

• teplovzdušné ( klimatizační ) jednotky 
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Celková koncepce zdrojů tepla na ZP – univerzální (skladové) haly 
Bude se jednat o decentralizované zdroje tepla instalované přímo v 

halách, kde budou instalovány přímotopné plynové spotřebiče. Vzduch pro 
spalování bude odebírán přímo z haly, spaliny budou odváděny spalinovody 
vždy od každého spotřebiče samostatně nad střechu. 

Budou instalovány jednak plynové sálavé zářiče (nad manipulačními 
plochami ), jednak přímotopné teplovzdušné plynové agregáty na 
doplnění tepelného příkonu a urychlení zátopu. Agregáty budou pracovat 
pouze s cirkulačním vzduchem a nepředpokládá se instalace s přívodem 
vzduchu venkovního. 
 

Základní technické řešení zdrojů tepla na ZP 
Jako plynové zářiče budou dle dispozic investora použity tmavé zářiče 

s přetlakovými hořáky. Provoz zářičů bude řízen zónovým způsobem 
prostorovými termostaty. 

Jako teplovzdušné přímotopné plynové agregáty budou převážně 
použity nástěnné jednotky (např. typu Monzun, GEA apod. ), alternativně 
je možné instalovat i podstropní varianty.  

Teplovzdušné jednotky budou pro zlepšení dosahu temperančního 
vzduchu vybaveny indukčními nebo směrovými žaluziemi. Dále mohou být 
pro lepší využití tepla v cirkulačním vzduchu a lepší celkovou cirkulaci 
doplněny o přídavnou komoru s potrubním nástavcem, který bude pro 
cirkulaci umožňovat odebírání teplejšího vzduchu z horních částí haly. 

Návrh počtu jednotek bude přizpůsoben prostorovým možnostem pro 
osazení a hlavně možnosti dosažení co největší rovnoměrnosti rozložení 
teplot v prostoru. 

Provoz teplovzdušných jednotek bude řízen prostorovými termostaty 
nebo ručním spínáním. Předpokládá se možnost provozu ve dvou základních 
režimech, a to v normálním provozním na požadovanou technologickou 
teplotu a v režimu útlumovém na základní temperanční ( sníženou ) teplotu 
objektu. 
 

Zásobování zemním plynem 
Spotřeba tepla a ZP pro : 
ÚT a přirozenou výměnu vzduchu v halách 
ÚT a přirozenou výměnu vzduchu ve vestavcích 
Větrání a klimatizaci ve vestavcích 

spotřeba tepla jen pro ÚT……………………………….  17 750 GJ / rok 
spotřeba tepla pro větrání ……………………………...  10 750 GJ / rok 
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Ohřev TUV pro spotřebu v halách 
Ohřev TUV pro spotřebu ve vestavcích 

spotřeba tepla pro TUV haly……………………………….   535 GJ / rok 
spotřeba tepla pro TUV vestavky ………… ………….….   300 GJ / rok 

 
Zemní plyn o průměrné výhřevnosti 34 MJ/Nm3 a účinnosti spalování 90%: 

maximální hodinová potřeba ZP……………………….       539 Nm3/ hod * 

 

předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro ÚT ………     580 000 Nm3/ rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro větrání .…     352 000 Nm3/ rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro TUV ….…       28 000 Nm3/ rok  

 

Celkem činí předpokládaná spotřeba ZP …………...  960 000 Nm3/ rok 

 
* včetně předpokládaného příkonu ZP pro VZT (klimatizace a nucené větrání) 
- není zde započten příkon pro ohřev TUV (celkem současných cca 350 -
400 kW), který bude řešen vždy přesměrováním instalovaného příkonu pro 
ÚT a VZT do ohřevu TUV 
 
 

Elektro - silnoproud a venkovní osvětlení 
Areálové rozvody VN 

Z výsledků bilancí vyplývá, že areál bude nutno vybavit 
velkoodběratelskými trafostanicemi se třemi transformátory o výkonu 1600 
kVA. Budování transformátorových stanic navrhujeme v souladu 
s plánovanou etapizací projektu: 

1. etapa - vybudování rozpínací stanice ČEZ Distribuce, areálové 
rozvodny VN, trafostanice se dvěma kobkami pro transformátory a s instalací 
jednoho stroje 1600 kVA, stanice bude integrována do objektu vrátnice u 
vjezdu A 

2. etapa - instalace druhého transformátoru do připravené kobky 
trafostanice v objektu vrátnice  

3. etapa - realizace vysunutého transformátoru v některé z hal 3. etapy 
výstavby 
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Přeložky VN a VVN 
Přeložka vzdušného vedení VN 22kV 

Stávající nadzemní vedení areálem budou přeložena do kabelů po 
jeho severním okraji. Na místech napojení na stávající nadzemní vedení 
budou postaveny nové stožáry s kabelovými svody. Všechny kabely budou 
zataženy do nové rozpínací stanice VN, která bude integrována do vrátnice. 
V rozpínací stanici bude instalován rozvaděč VN v majetku ČEZ Distribuce a 
bude zde také napájecí místo pro celý areál. Napájení areálu bude na straně 
VN. 

Přeložka vzdušného vedení VVN 110kV 
Přes jihozápadní část území vedou v současné době dvě trasy 

vzdušného vedení VVN 110kV.  
Západní trasa bude ponechána beze změny, východní trasa bude 

přeložena. Vedení bude přeloženo do nové trasy podél stáv. západního se 
zachováním požadovaného odstupu obou vedení. Délka přeložky je cca 
780m, přeložka začíná na pozemku areálu u jeho jižní hranice, odklání 
stávající trasu západním směrem ke stávajícímu druhému vedení a pokračuje 
severozápadním směrem na stávající stožár u křižovatky silnic II/605 a 
III/0058. Přeložka zahrnuje výstavbu 3 nových stožárů, nová trasa obsahuje 2 
zlomy trasy. 

Možnost přeložky byla konzultována s technikým oddělením 
Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s. 

Podmínkou realizace přeložky je vyřešení majetkoprávních vztahů pro 
novou trasu včetně ochranného pásma (provede investor) a potom uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na projekt a realizaci přeložky mezi investorem a 
spol. ČEZ Distribuce. 

Navržená přeložka umožní podstatně lepší využití předmětné lokality 
pro výstavbu a zároveň sníží negativní zátěž na okolních pozemcích 
ochrannými pásmy VVN přiblížením tras obou vedení. 

 
Slaboproud 

V rámci slaboproudých rozvodů se řeší telefonní napojení areálu na 
VTS Telefonica O2, venkovní areálové rozvody SLP a  vnitřní slaboproudé 
rozvody v jednotlivých objektech skladového areálu v Chrášťanech. Jedná se 
o 10 skladových hal s administrativními vestavky a 2 vrátnic, rozdělených do 
3 etap výstavby. 
 
Napojení areálu na VTS 

Připojovacím bodem pro napojení areálu na VTS Telefonica O2 bude 
stávající traťový rozvaděč TR 365, který je umístěn u školy poblíž čp. 46. Ze 
stávajícího TR 365 bude do lokality položen nový kabel min. TCEPKPFLE 
100XN0,4, který bude v areálu ukončen v nově zřízeném síťovém rozvaděči 
SR. Z SR budou položeny kabely po areálu, ze kterých bude provedeno 
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odbočení kabelem v dělících spojkách k jednotlivým halám v požadovaných 
kapacitách. Kabely budou ukončeny v kapacitně příslušných  skříních MIS-Qt 
na zářezových svorkovnicích SID-C/R. Skříně budou označeny jako 
účastnické rozváděče ÚR.  V trase metalických kabelů budou v návaznosti na 
stávající HDPE tr. přiloženy 2 HDPE trubky, které budou ukončeny u objektů 
trubkovými koncovkami. V areálu bude na konci ponechána rezerva pro daší 
uvažovanou výstavbu. 

V areálu jsou kabely a HDPE trubky uloženy v nových chodnících příp. 
zatravněných plochách. V přechodu přes komunikaci je třeba kabely uložit do 
chrániček korugovaných (vrapovaných). Při pokládce je nutno dodržet normu 
ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), příslušné 
vzdálenosti při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a min. krytí 
tlf. kabelů ve volném terénu 60 cm, v chodníku 40 cm a ve vozovce 90 cm. 

Před zpracováním další dokumentace je nutné projednat další postup 
s Telefonica O2. 

Trasa venkovního napojení na VTS musí být zkoordinována 
s venkovními slaboproudými rozvody v areálu. 
 

Venkovní areálové rozvody  
V areálu bude řešen rozvod: 

- telefonu příp. datové sítě 
- elektrické požární signalizace 
- elektronické zabezpečovací signalizace 
V areálu je dále možno instalovat kamerový systém, přístupový 

systém. Toto bude upřesněno dle požadavku investora. Venkovní propojení 
CCTV a ACCESS lze realizovat po optických kabelech. 

Venkovní rozvody zajišťují napojení jednotlivých hal na slaboproudé 
ústředny (EPS a vnitřní telefonní). 

Jedná se o propojení na autonomní pobočkovou tlf. ústřednu, sloužící 
vnitřním potřebám areálu, dále propojení s hlavní ústřednou EPS.  Dále je 
řešeno propojení ústředen EZS z jednotlivých hal. 

Venkovní kabely budou uloženy volně ve výkopu, pod komunikacemi 
v chráničkách. 
 

Vnitřní slaboproudé rozvody 
Telefon a datová síť 

V areálu bude instalována malá tlf ústředna, která bude sloužit pro 
vnitřní komunikaci mezi jednotlivými  nájemci a správou areálu. Umístění této 
ústředny bude určeno v dalším projektovém stupni. 

Rozvod telefonu a příp. datové sítě bude v jednotlivých objektech 
autonomní, dle požadavků nájemců. V každém objektu budou samostatné 
účastnické rozvaděče UR příp. koncové rozvaděče KRS dle počtu klientů, ze 
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kterých bude proveden vlastní tlf rozvod (příp. přes autonomní pobočkovou tlf 
ústřednu). 

Počítačová (datová) síť bude řešena rovněž autonomně pro jednotlivé 
klienty, napojení PC zásuvek bude z jednotlivých LAN rozvaděčů RACK, 
umístěných v administrativních vestavcích. 
 
Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace bude řešena spolehlivým 
adresovatelným systémem schváleným pro použití v ČR. EPS bude řešena 
celoplošně pro celý areál. Hlavní ústředna bude umístěna v místě se stálou 
službou na hlavní vrátnici. V jednotlivých objektech budou instalovány 
samostatné jednosmyčkové ústředny EPS, zapojené po sběrnici na hlavní 
ústřednu EPS. 

Na ústředny EPS budou napojeny hlásiče automatické – 
optickokouřové, tepelné, případně lineární detektory PROTECTOWIRE 
umístěné na stropech hal. Na únikových cestách budou umístěny hlásiče 
tlačítkové.  

EPS může snímat vybrané stavy požárně technických zařízení, 
případně ovládat požární klapky, vrata, případně vypínat VZT, přívod plynu 
apod. Tyto návaznosti určí požární zpráva. V prostorách vybavených EPS 
bude instalována akustická signalizace požárního poplachu. 
 
Elektronická zabezpečovací signalizace 

Jednotlivé objekty jsou chráněny EZS s autonomními ústřednami dle 
požadavku nájemců. Předpokládaná je prostorová ochrana řešená infračidly 
a plášťová ochrana řešená magnetickými čidly na oknech a dveřích. 
Plášťovou ochranu lze doplnit audiodetektory reagujícími na tříštění skla. 
Přenos jednotlivých ústředen EZS bude prováděn přes meziareálový rozvod 
do míst se stálou službou. 
Systém CCTV a ACCESS bude řešen a upřesněn dle požadavku investora. 

 
Osvětlení 

Osvětlení ve skladových  halách bude zářivkovými svítidly 2x58 W, 
které budou součástí lištového rozvodu. Ve středu uliček mezi regály bude 
lištový systém se svítidly (hlubokozářiči), v místě skladování na paletách 
bude lištový systém se svítidly (širokozářiči).  

Ovládání bude tlačítky v ovládacích skříňkách, které budou umístěny u 
vstupů do jednotlivých prostorů skladu. Osvětlení bude spínáno ve 2 stupních 
(1/3, 2/3+3/3). Jako pochůzkové osvětlení bude možno využít režimu (1/3 z 
celkového osvětlení). 

V administrativní části bude v kancelářích zářivkové osvětlení svítidly 
umístěnými v podhledu 60 x 60 cm. Na sociálním zařízení budou zářivková 
svítidla Downlights. V prostorách kde jsou pracoviště s obrazovkami 
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(výpočetní technika) budou svítidla se zrcadlovou rastrovou mřížkou, pro 
vedlejší prostory s bílým rastrem. 

Všechna svítidla ve skladové hale a v administrativním přístavku 
budou s elektronickými předřadníky. 

Venkovní osvětlení, pylon, a reklama budou ovládané fotobuňkou 
doplněnou týdenním časovým spínačem pro možnost odpínání části 
osvětlení v nočních hodinách. Napojení venkovního osvětlení a reklamy bude 
z rozvaděče RH. 

 
Nouzové osvětlení 

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

osvětlení svítit na baterie. 
 

Hromosvod 
Na objektech bude proveden hromosvod podle ČSN 34 13 90 

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

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

 
Venkovní osvětlení 

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

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

 

c) Technologické řešení 
V rámci výstavby komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany, 

která je předmětem tohoto oznámení, bude podle záměru investora 
vybudováno ve  třech etapách postupně 10 univerzálních hal, čímž bude celý 
areál dokončen. Technologickým řešením budou nové haly zcela obdobné 
jako haly ve stávajících areálech investora (Business centrum Zličín a areál 
PWBC Chrášťany).  
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Uvažováno je skladování zboží na paletových regálech v pěti patrech 
nad sebou. Regály budou umístěny vedle příčných nosných rámů střešní 
konstrukce a mezilehle v osách dvanáctimetrových modulů. Mezi dvěma 
řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný vysokozdvižný vozík typu 
„retrack“ s minimální šířkou 2,9 m.  

Sortiment skladovaného zboží není v současné době znám, vyloučeno 
bude skladování všech látek s nebezpečnými vlastnostmi, jejichž skladování 
by mohlo mít negativní vliv na životní prostředí. 

Nerušící výroba, pokud bude nájemcem v hale provozována, bude 
spočívat v třídění a balení zboží nebo v ruční montáži výrobků z hotových 
součástek a jeho následném balení. Při tomto provozu nebudou vznikat 
žádné škodlivé látky a nebezpečné odpady. 

Přesnější popis sortimentu skladovaného zboží a provozu nerušící 
výroby bude blíže specifikován po určení uživatelů budovy. 

Předpokládá se jednosměnný až dvousměnný provoz hal, cca    
12 - 16 h denně.  

Zázemí zaměstnanců a provozní kanceláře budou umístěny ve 
dvoupodlažních vestavcích jednotlivých hal. 

Zásobování bude prováděno nákladními automobily a kamiony, rozvoz 
zboží bude prováděn lehkými nákladními automobily a malými dodávkovými 
automobily (pick-up, tranzit). Četnost pohybu automobilů je uvedena v části 
dopravní řešení B.II.4.  

 
Závěrem této kapitoly lze shrnout: 
Provozovaná technologie spočívající v běžné, převážně ruční 

manipulaci se zbožím (balení, montáž a podobně) není zdrojem škodlivin 
emitovaných do životního prostředí. 

Emise škodlivin vznikají pouze ze spalování zemního plynu 
v malých plynových kotelnách a v plynových infrazářičích a 
teplovzdušných agregátech ve skladových a výrobních prostorech a 
rovněž z dopravy související s provozem komerčního areálu. 

Vlastní technologie není zdrojem hluku pronikajícího do 
venkovního prostoru. Akusticky se v exteriéru budou projevovat pouze 
případné chladící jednotky a ventilátory umístěné na střeše hal a 
především dopravní prostředky uvnitř areálu a na příjezdových 
komunikacích.  

Plynová spalovací zařízení – kotle, infrazářiče a teplovzdušné jednotky 
– budou vybaveny nízkoemisními hořáky. 

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

Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení 
(v příloze), vliv emisí z provozu komerčního areálu se v jeho okolí projeví 
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pouze nepatrnými příspěvky ke stávajícímu znečištění ovzduší, které je 
způsobeno především intenzívní automobilovou dopravou po okolních 
komunikacích. (prakticky převážně po Pražském okruhu, silnici II/605 a 
v širším měřítku po dálnici D5). Vypočtené imisní koncentrace jednotlivých 
škodlivin leží hluboko pod platnými imisními limity.  

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

dopravy, že umístění areálu do průmyslové zóny je optimální z hlediska 
omezení negativního působení hluku z areálu na okolní obytnou zástavbu. 
Stávající obytná zástavba nebude hlukem z areálu ovlivněna prakticky vůbec 
(je dostatečně vzdálena a odstíněna dalšími objekty). 

Šíření hluku z technologie i ze VZT a chlazení do venkovního prostředí 
bude účinně tlumeno obvodovým pláštěm nových objektů hal. Zdrojem hluku 
tedy budou především výústky VZT a chladící jednotky na střeše objektů. 
Areál je však umístěn v průmyslové zóně a nejbližší obytná zástavba je 
dostatečně vzdálena.  

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

Vliv dopravy do areálu skladů a výroby i expedice hotových výrobků a 
dopravy zaměstnanců je pojednán v kapitole B.II.4. Z hodnot zde uvedených 
vyplývá, že dovoz zboží i expedice výrobků budou prováděny kamiony,  
nákladními a dodávkovými automobily, Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
volně ložené sypké materiály, že průměrný počet vozidel přijíždějících do 
areálu nepřekročí v cílovém stavu 35 nákladních automobilů za den a že tyto 
automobily nebudou projíždět obytným územím, bude vliv na obyvatelstvo 
minimalizován. 

Rovněž doprava zaměstnanců do závodu vlastními automobily 
nepředstavuje významnou zátěž pro okolní zástavbu. Pro parkování osobních 
automobilů jsou navržena v rámci areálu parkoviště s kapacitou 328 
parkovacích míst, Počet osobních automobilů pracovníků komerčního 
areálu a návštěv přijíždějících do areálu nepřekročí podle předpokladu 
640 aut za den. K tomu je třeba připočítat cca 120 dodávkových 
automobilů. V noční době bude areál uzavřen a mimo provoz. Část 
pracovníků bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky výhodnější 
veřejnou dopravu. Zastávka integrované MHD PID s dojezdovou vzdáleností 
8 minut ke stanici metra Zličín je situována v centrální části obce Chrášťany 
Kromě toho byla již v rámci provozu areálu PWBC Chrášťany zajištěna 
smluvní autobusová doprava z autobusového nádraží u terminálu metra B 
Zličín, která je provozována na trase: Metro Zličín – Business park Zličín – 
areál PWBC Chrášťany. Tato smluvní doprava bude zavedena i do nového 
areálu Business Park - R1 Chrášťany. 
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Fond pracovní doby a směnnost 
Provoz nového komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany je 

jedno až dvousměnný, maximálně 12 – 16 hodin za den. Tabulka udává 
předpokládaný počet zaměstnanců v cílovém stavu po plném obsazení všech 
10 hal postavených v  1.,  2. a 3. etapě.  

 

Počet zaměstnanců v cílovém stavu  
Stavební objekt 

Sklady, výroba, služby Administrativa 
Hala A 20 60 

Hala B 20 60 

Hala C 30 80 

Hala D 30 80 

Hala E 30 80 

Hala F 30 80 

Hala G 30 80 

Hala H 30 80 

Hala I 10 35 

Hala J 18 55 

Vrátnice 0 4 

Celkem 248 694 
Celkem 942 
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d) Související stavby 

Staveniště se nachází v převážné části na volné ploše v zóně pro 
nerušící výrobu a sklady. Pozemek pro výstavbu je nezastavěný, jedná se o 
neobdělávané pole. 

Výstavba nevyžaduje odstranění stávajících staveb. Výjimkou 
budou přeložky stávajících vzdušných vedení VN a VVN.  

Ke kácení zeleně ve velmi malém rozsahu dojde při severní hranici 
areálu podél stávající komunikace III/0058. 

Další kácení stávající zeleně bude nutné na sousedním pozemku 
č. 398 (pozemek určený k plnění funkce lesa), přes který bude procházet 
nová příjezdová komunikace do areálu (vjezd B) a nová trasa přeložky 
vzdušného vedení VVN. 

Náhradní výsadba bude realizována přímo na pozemku č. 398 
v uvolněném pásu pod původním vedením VVN a dále na pozemku 
komerčního areálu. 

Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 
jejich zemědělské využívání. V blízkosti staveniště se nenachází obytná 
zástavba. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci vedoucí z Chrášťan na 
nájezd na Pražský okruh, případně na silnici Chrášťany – Jinočany. 

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

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

Výstavbou areálu Business Park - R1 Chrášťany nebudou omezeny 
žádné stávající provozy v jeho okolí.  

Po dokončení výstavby stavebních objektů a přípojek médií budou do 
instalována technická zařízení pro vytápění, chlazení a větrání, skladové 
regály a v případě nerušící výroby další zařízení potřebná pro výrobu - pro 
montáž a balení. 

Areál bude uzavřen oplocením areál a dopravně napojen na stávající 
komunikace III/0058 a III/00512. Tyto veřejné komunikace budou sloužit pro 
příjezd a odjezd vozidel areálu – v 1.etapě bude sloužit pouze severní vjezd 
A, po dostavbě 3. etapy areálu a rekonstrukci silnice III/00512 bude využíván 
i západní vjezd B. V okolí bude vysázena izolační zeleň na plochách 
vymezených změnou č.2 ÚP Chrášťany 
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Připojení na existující technické vybavení území 
Komerční areál Business Park - R1 Chrášťany bude napojen 

prostřednictvím přípojek na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou 
rozvodnou síť. Kanalizace v obci Chrášťany bude zprovozněna v průběhu 
roku 2008 (zahájení výstavby v 03/2008), takže v době zprovoznění 1. etapy 
areálu Business Park - R1 Chrášťany již bude tato kanalizace plně funkční. 

  

Přeložky inženýrských sítí 
Výstavba areálu vyžaduje přeložky stávajících vzdušných vedení VN a 

VVN, které procházejí dotčenými pozemky. 

 
Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území 

Výstavba areálu Business Park - R1 Chrášťany nemá žádné přímé 
vazby na stávající veřejné a občanské vybavení v předmětném území – jedná 
se o dosud nezastavěný pozemek využívaný k zemědělským účelům, bez 
jakékoliv stávající infrastruktury.  

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

 Z hlediska dopravního spojení veřejnou dopravou je nejdůležitější 
blízkost stanic autobusů PID v Chrášťanech, nejbližší železniční stanice ČD 
je v Rudné u Prahy. 
 

Radonový průzkum 
 Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými 

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

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

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

Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví pro 2. etapu výstavby podle hodnot 
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uvedených v následující tabulce. Bude proveden v rámci zpracování 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

 

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

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

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

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

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

Radonový průzkum na pozemcích pro navrhovanou výstavbu areálu 
Business Park - R1 Chrášťany nebyl dosud proveden. V nedalekém areálu 
PWBC Chrášťany však byly radonovým průzkumem získány tyto hodnoty:  

„Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové 
aktivity radonu v půdním vzduchu lze zájmové území v k.ú. Chrášťany zařadit 
do  středního radonového indexu pozemku.  

Vzhledem k zjištěným hodnotám objemové aktivity 222Rn ve 
zkoumaném prostoru a charakteru podloží daného území, zařazujeme 
zkoumaný pozemek z hlediska Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie střední 
radonový index pozemku, kde realizace stavby  vyžaduje provedení 
ochranných opatření stavebního objektu  proti vnikání půdního radonu do 
projektované stavby. Ochranná opatření doporučujeme řešit podle ČSN  73 
0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží. Rámcově lze doporučit použití 
protiradonové izolace provedené z asfaltového pásu o známém součiniteli 
difůze radonu, např. FOALBIT, SIZ Al S40, aj. Izolaci je nutno aplikovat  
všude tam, kde se stavba stýká se zemí. Je třeba zajistit kvalitní  provedení 
spojů a utěsnění prostupů.“    

 V případě, že výsledky radonového průzkumu i pro pozemky pro 
výstavbu areálu Business Park - R1 Chrášťany potvrdí, že předmětné 
parcely v katastrálním území Chrášťany mají střední radonový index, bude 
nutno provádět technická opatření zamezující průniku radonu do objektů, 
které budou na tomto pozemku stavěny (hala C). V případě prokázaného 
středního radonového rizika budou izolace proti pronikání půdního radonu 
provedeny u objektů s pobytem zaměstnanců po dobu delší než 1 000 hodin 
za rok, tedy déle než cca 2,5 hodiny denně. 
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

 
Předpokládaná období realizace stavby Komerční areál Business 

Park - R1 Chrášťany jsou následující:  
 

Etapa Termín 
Zahájení stavby  09/2008 

Dokončení realizace stavby  12/2010 

 
Investor předpokládá zahájení stavby na podzim roku 2008. 

Předpokládaný termín dokončení výstavby je v závěru roku 2010. 
Realizace výstavby bude probíhat postupně ve třech etapách od 

severovýchodu k jihozápadu. 
 

Etapa Realizace staveb v dané etapě 
haly B, E, H včetně vnitroareálových komunikací, parkovacích 
a manipulačních ploch, areálových IS a sadových úprav 

severní vjezd na pozemek z komunikace III/0058 

objekt vrátnice, trafostanice a vodojemu 

objekt nádrže a strojovny SHZ na jihu území 1. etapy 

přípojky a přípojné řady všech inženýrských sítí 

1. etapa 
výstavby 

přeložka VN 22kV, přeložka radiového směrového spoje 

2. etapa 
výstavby 

haly A, C, E včetně vnitroareálových komunikací, parkovacích 
a manipulačních ploch, areálových IS a sadových úprav 

haly F, G, I, J včetně vnitroareálových komunikací, 
parkovacích a manipulačních ploch, areálových IS a sadových 
úprav 

západní vjezd na pozemek z komunikace III/00512 vč. 
vrátnice 

3. etapa 
výstavby 

přeložka VVN 110kV 

 
Navrhovaný areál je napojen na stávající komunikace III/0058 a 

III/00512. Tyto veřejné komunikace budou sloužit pro příjezd a odjezd vozidel 
areálu – v 1.etapě bude sloužit pouze severní vjezd A, po dostavbě 3. etapy 
areálu a rekonstrukci silnice III/00512 bude využíván i západní vjezd B. 
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Etapizace výstavby je patrna z následujícího obrázku. 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
Navrhovanou výstavbou komerčního areálu Business Park - R1 

Chrášťany je dotčen tento územně samosprávní celek: 
 

Kraj:   Středočeský kraj 
Obec:   Chrášťany 
Katastrální území: Chrášťany u Prahy, kód 654019 

 

Kraj:   Středočeský kraj 
Obec:   Jinočany 
Katastrální území: Jinočany, kód 660744 

 
Areál je situován v katastrálním území Chrášťan. Ostatní okolní 

obce (hlavní město Praha), které s daným katastrálním územím 
sousedí, nebudou zamýšlenou stavbou areálu Business Park - R1 
Chrášťany dotčeny.  
 

Dotčenými obcemi jsou obce Chrášťany a Jinočany. 
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B.I.9.  ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE 
PŘÍLOHY Č. 1  K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Business Park - R1 Chrášťany“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

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

Rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business Park 
- R1 Chrášťany, popisovaného v tomto oznámení, je dle údajů z katastru 
nemovitostí 152 814 m2. Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle 
změny č.2 ÚPO Chrášťany v zóně VS (nerušící výroba a sklady), je 
138 376 m2. 

Zastavěná plocha činí 46 608 m2, plocha zeleně je 48 450 m2 (35 % 
plochy pozemku) a počet parkovacích míst  je  328, z toho 22 parkovacích 
míst pro osobní automobily občanů se sníženou pohyblivostí. 

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

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

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

 

Pro realizaci záměru „Business Park - R1 Chrášťany“ proběhne 
v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na 
Stavební úřad Rudná. 

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

Po dokončení výstavby bude požádán Stavební úřad Rudná o 
kolaudaci celé stavby. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1.  PŮDA 
 Plocha uvažovaná pro výstavbu komerčního areálu Business Park - 
R1 Chrášťany je situována do lokality definované změnou č.2 územního 
plánu obce Chrášťany jako polyfunkční plocha pro nerušící výrobu a 
sklady - lokalita č. 3, která je určena k zástavbě daného funkčního využití. 

V současné době jsou pozemky pro posuzovanou výstavbu součástí 
zemědělského půdního fondu a je na nich orná půda. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaná stavba komerčního 
areálu  Business Park - R1 Chrášťany nachází na následujících pozemcích 
v k.ú. Chrášťany: 
 

Č. parc. Výměra 
(m2)  

Druh pozemku Způsob využití 

399/1 51 115 orná půda ochrana – ZPF 

399/29 501 orná půda ochrana – ZPF 

399/30 6 190 orná půda ochrana – ZPF 

399/31 12 378 orná půda ochrana – ZPF 

399/32 12 334 orná půda ochrana – ZPF 

399/33 12 568 orná půda ochrana – ZPF 

399/34 32 663 orná půda ochrana – ZPF 

399/35 1 571 orná půda ochrana – ZPF 

399/36 2 811 orná půda ochrana – ZPF 

399/37 709 orná půda ochrana – ZPF 

399/38 73 orná půda ochrana – ZPF 

399/39 90 orná půda ochrana – ZPF 

399/55 19 811 orná půda ochrana – ZPF 

Celkem 152 814  

Vlastníky jednotlivých pozemků jsou soukromí majitelé a obec 
Chrášťany. Investor má uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na 
odkoupení těchto pozemků.  

Investor uzavře s vlastníky pozemků, na kterých budou uloženy 
přípojky a přípojné řady inženýrských sítí nebo jejich přeložky a provedena 
dopravní napojení na veřejné komunikace, smlouvy o smlouvách budoucích o 
zřízení věcných břemen. 

Pro účely územního řízení budou zajištěny souhlasy vlastníků 
pozemků s výstavbou areálu a uložení  
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V následující tabulce je přehled pozemků, na nichž budou vybudovány 
přípojky inženýrských sítí a úpravy komunikací v rámci výstavby areálu 
Business Park - R1 Chrášťany. 

 

Č. parc. Účel Druh pozemku Způsob využití 
172 přípojný plynovodní řad, 

přípojka slaboproudu 
ostatní plocha  silnice 

152/1 přípojka slaboproudu ostatní plocha ostatní 
komunikace 

246 přípojka slaboproudu ostatní plocha ostatní 
komunikace 

418 přípojka slaboproudu, 
přípojné řady plynovodu, 

vodovodu, splaškové 
kanalizace, dopravní 

napojení - vjezd B 

ostatní plocha  silnice 

397/1 přípojka slaboproudu trvalý travní 
porost 

ZPF 

397/2 přípojka slaboproudu, 
přípojné řady plynovodu, 

vodovodu, splaškové 
kanalizace 

ostatní plocha ostatní 
komunikace 

399/2 přípojka slaboproudu, 
přípojné řady plynovodu, 

vodovodu, splaškové 
kanalizace, dopravní 

napojení - vjezd A 

ostatní plocha ostatní 
komunikace 

399/48 přípojka dešťové kanalizace orná půda ZPF 

399/47 přípojka dešťové kanalizace orná půda ZPF 

406/11 přípojka dešťové kanalizace vodní plocha koryto vodního 
toku 

399/28 dopravní napojení - vjezd B orná půda ZPF 

398 dopravní napojení - vjezd B lesní pozemek PUPFL 

Pozemky, na nichž bude vedena přeložka vzdušného vedení VVN 
110kV a pozemky, na něž zasahuje plocha ochranného pásma tohoto 
přeloženého vzdušného vedení VVN budou u vedeny v projektové 
dokumentaci k územnímu řízení. 

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

Skrývka ornice, která se nachází na pozemcích, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 
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Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby využita 
pro ozelenění areálu v souladu se schváleným projektem sadových úprav, 
který bude součástí projektové dokumentace. Přebytečná část ornice bude 
využita pro úpravy zelených ploch v obci Chrášťany. 
 

Kapacitní údaje – zastavěná plocha, komunikace a zeleň 
Celková rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business 

Park - R1 Chrášťany je dle údajů z katastru nemovitostí 152 814 m2.  
Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle změny č.2 ÚPO 

Chrášťany v zóně NV (nerušící výroba a sklady) je 138 376 m2. 

Zvolená lokalita pro výstavbu areálu Business Park - R1 Chrášťany 
je obklopena na západě, jihu a východě plochami ZM - přírodní mimolesní 
zeleň, na severu plochou ZI - izolační a doprovodná zeleň. Tyto plochy 
zeleně na jihu a severu částečně zasahují na předmětné pozemky pro 
výstavbu areálu a jsou ve studii zástavby zohledněny (vlastní plocha areálu v 
zóně NV je menší, než plocha pozemků, které budou vykoupeny investorem 
pro jeho výstavbu).  

Zástavba areálu je tvořena 10 jednopodlažními univerzálními 
halovými objekty, využitelnými pro nerušící výrobu a skladování s dvou až 
třípodlažními administrativními vestavky. areálovými účelovými 
komunikacemi včetně vjezdů na veřejné komunikace, přípojkami 
inženýrských sítí a jejich areálovými rozvody a objekty retenčních nádrží a 
sadových úprav ozeleněných ploch areálu a přeložkami některých stávajících 
sítí, procházejících územím.  

Umístění jednotlivých objektů a ploch v areálu je patrno z následujícího 
obrázku. 
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Plochy jednotlivých objektů a jejich rozdělení na kancelářské a 

skladové části jsou uvedeny o v následující tabulce. 
 

Stavební objekt Zastavěná 
plocha (m2) 

Hrubá plocha 
sklady (m2) 

Hrubá plocha 
kanceláře (m2) 

HALA A  4 753 4 000 1 400 

HALA B  4 753 4 000 1 400 

HALA C 5 341 4 500 1 600 

HALA D 5 341 4 500 1 600 

HALA E 5 341 4 500 1 600 

HALA F 5 341 4 500 1 600 

HALA G  5 341 4 500 1 600 

HALA H 5 341 4 500 1 600 

HALA I 1 825 1 500 600 

HALA J 2 725 2 200 1100 

SHZ-nádrž, stroj. 314 0 0 

Vrátnice 192 0 0 

Zastavěná plocha 
celkem 46 608     
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Plochy komunikací v areálu jsou shrnuty v následující tabulce 
 

Komunikace Plochy komunikací (m2) 

Vnitroareálové chodníky 3480 
Vnitroareálové komunikace 35618 
Parkoviště 4220 
Plocha komunikací celkem 43 318 

 

Přehled ploch zeleně v areálu uvádí následující tabulka. 
 

Zeleň Plocha zeleně (m2) 

Zeleň na rostlém terénu 48 450 
Plocha zeleně celkem 48 450 

Po dostavbě celého areálu, tedy po realizaci všech tří etap 
výstavby, bude členění ploch komerčního areálu Business Park - R1 
Chrášťany v ploše NV následující. 
 

Celý areál Business Park - R1 Chrášťany  
(1. + 2. + 3. etapa) ve funkční ploše NV 

Plocha m2 

% 
z celkové 

plochy 
pozemku

Celková plocha pozemku ve funkční ploše NV 138 376 m2 100,0 %
z toho - zastavěná plocha  46 608 m2 33,7 %
            - zpevněné plochy  43 318 m2 31,3 %
            - plochy zeleně  48 450 m2 35,0 %

Průkaz splnění limitů dle požadavků ÚP pro posuzovaný areál 2. etapu 
pro polyfunkční plochu pro nerušící výrobu a sklady - lokalita č. 3 dle změny 
č. 2 ÚPnSÚ Chrášťany: 

 

Požadavek dle ÚP Skutečnost 
koeficient zeleně minimálně 35 % 

plochy pozemku 
skutečnost je 35,0 % 

 

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

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

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

Nejblíže k pozemkům pro výstavbu areálu Business Park - R1 
Chrášťany prochází lokální biokoridor (LBK 47). Tento biokoridor je veden 
v jižní části Rudné z lokálního biocentra (LBC 47) v katastrálním území 
Nučice podél ulice Jinočanské v městě Rudné do interakčního prvku Horka 
(VKP 130) Z něj biokoridor pokračuje severním směrem po  hranici Rudné a 
Chrášťan k nádraží Rudná u Prahy, kde se propojuje přes zahrady do LBC za 
nádražím.  

Funkčnost tohoto biokoridoru nebude výstavbou komerčního areálu 
Business Park - R1 Chrášťany nikterak narušena. 
 

Významné krajinné prvky 

Důležitou funkci, biologickou i estetickou, plní v typické zemědělské 
krajině s vysokým stupněm zornění zejména významné krajinné prvky. 
V daném případě se jedná o: 

VKP 130  Horka - mezní porosty podél cesty na hranici katastrů Rudná, 
Chrášťany a Jinočany, které dotváří kompoziční členění krajiny.  

 
Natura 2000 

Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ 
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Chrášťan nedotýkají. V okolí pozemků pro 
areál Business Park - R1 Chrášťany se tyto prvky nevyskytují a posuzovaný 
záměr na ně nebude mít vliv. Tato skutečnost byla doložena vyjádřením 
Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, ze dne 20.11.2007. 
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Ochranná pásma 
V blízkém okolí staveniště (pozemku pro výstavbu nového areálu 

PWBC se vyskytují tato ochranná pásma: 

• vzdušné vedení VVN 110kV - ochranné pásmo 12 m od krajních 
vodičů 

• vzdušně vedení VN 22kV - ochranné pásmo  
• ochranná pásma podzemních inženýrských sítí 
• ochranné pásmo - páteřní radiový směrový spoj - České 

Radiokomunikace 
• ochranné pásmo lesa  

- ochranné pásmo lesa (š. 50 m) od stávajícího pozemku č. 398 
(pozemek určený k plnění funkce lesa - PUPFL) zasahuje na 
jihozápadní pás pozemku areálu (šířka cca 10 - 15m). Tato část 
areálu je ponechána jako zelená plocha, částečně sem zasahuje 
přírodní retenční nádrž R3. V ochranném pásmu nejsou postaveny 
žádné nadzemní objekty s výjimkou příjezdové komunikace 
z III/00512, která tímto lesem prochází. Dále prochází nad tímto 
pozemkem nová trasa přeložky vzdušného vedení VVN. Tyto 
stavební objekty si vyžádají vykácení některých stromů v nezbytném 
rozsahu. Náhradní výsadba bude realizována přímo na pozemku č. 
398 v uvolněném pásu pod původním vedením VVN a dále na 
pozemku vlastního komerčního areálu. 

  Vyhodnocení kácené zeleně je popsáno a řešeno v dendrologickém 
posudku, který je uveden v příloze tohoto oznámení  

Žádná jiná ochranná pásma se v okolí staveniště nevyskytují.             V 
souvislosti s výstavbou areálu Business Park - R1 Chrášťany vzniknou 
nová ochranná pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody a 
kanalizace.  
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B.II.2. VODA 
Zdroj vody 

Přípojka pitné vody bude napojena na stávající zásobní řad v obci 
Chrášťany Pe160 (provozovatel VaK Beroun). Voda bude akumulována 
v zemním jednokomorovém vodojemu o objemu cca 60 m3, který bude 
vybudován v areálu poblíž vrátnice u hlavního vjezdu. Součástí vodojemu 
bude podzemní armaturní komora, kde bude kromě uzavíracích armatur 
osazena automatická tlaková stanice (ATS). 

Pitná voda bude rozvedena do všech areálových komunikací, tak aby 
pomocí přípojek byly zásobeny všechny haly včetně vrátnic. Uložení potrubí 
bude dle vypracovaného rozložení potrubí v uličním profilu (uložení 
kanalizace, vodovodního potrubí a plynu). 

Výstavba areálového vodovodu bude přizpůsobena etapizaci výstavby 
areálu. 

 

Bilance potřeby vody 
a) spotřeba vody pro sociální zařízení 

Spotřeba vody pro sociální zařízení a čajové kuchyňky jednotlivých 
objektů je uvedena v následující tabulce a odpovídá počtu administrativních a 
skladových (výrobních) pracovníků v jednotlivých halách. 
 

Spotřeba vody (m3/den) 
Stavební objekt 

sklady administrativa 
HALA A  2,3 2,7 

HALA B  2,3 2,7 

HALA C 3,4 3,6 

HALA D 3,4 3,6 

HALA E 3,4 3,6 

HALA F 3,4 3,6 

HALA G  3,4 3,6 

HALA H 3,4 3,6 

HALA I 1,1 1,6 

HALA J 2,1 2,5 

Vrátnice 0,0 0,2 

Celkem  28,3 31,2 
Celkem  59,5 

Dle odhadu počtu zaměstnanců v areálu byla stanovena denní 
potřeba vody cca 59,5 m3/den. 
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Toto množství je možno bez problémů od dodavatele zajistit. 

 
b) spotřeba vody pro technologii 
 Výrobní technologie, s níž je pro haly uvažováno, představuje lehkou 
nerušící výrobu – balení výrobků, montáž a podobně, která nevyžaduje pro 
technologické účely použití vody. 

Se spotřebou technologické vody není v areálu uvažováno.  

 
c) potřeba vody pro požární účely 
Zásobování požární vodou 
Vnitřní odběrní místa  

Vnitřní požární voda bude zajištěna osazením vnitřních odběrných míst 
tvořených hadicovými systémy typu D 25 s 30-ti metrovou tvarově stálou 
hadicí, s průměrem hadice 25 mm. Hadicové systémy budou rozmístěny tak, 
aby byla zabezpečena dostupnost do všech míst jednotlivých požárních 
úseků objektu. 

V požárních úsecích, které budou chráněny SHZ se nemusí rozvody 
vnitřní požární vody zřizovat. 

 

Vnější odběrní místa 
Pro požární zásah je dle ČSN 73 0873 zapotřebí zajistit venkovní 

požární vodu požárními hydranty, situovanými ve vzdálenosti max. 100 m od 
objektů a umístěném na vodovodním potrubí Js 200 mm, popř. vodní nádrží  
o velikosti 72 m3, situované ve vzdálenosti max. 300 m od jednotlivých vstupů 
do objektů, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu.  

Venkovní požární voda pro bude zajištěna v retenčních nádržích R1 až 
R3, v nichž bude zajištěn stálý požadovaný objemu vody. Poblíž retenčních 
nádrží budou vybudována čerpací místa pro požární vozidla.  

Retenční nádrže jsou umístěny v areálu tak, aby byl splněn požadavek 
na maximální vzdálenost od jednotlivých vstupů do objektů, kterými se 
předpokládá vedení požárního zásahu. 
 
 

B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 
Spotřeba surovin a materiálů 

Komerčního areál Business Park - R1 Chrášťany bude, obdobně 
jako jiné obdobné areály a jako haly A a B již realizované výstavby areálu 
PWBC Chrášťany, využíván převážně ke skladování a lehké výrobě a bude 
pronajímán jednotlivým nájemcům, kteří budou muset jednoznačně splňovat 
požadavky pronajímatele. Jedním ze základních pravidel je požadavek na 
nepoužívání nebezpečných látek, jejichž skladování a manipulace s nimi by 
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vyžadovala speciální opatření a mohla by ohrozit kteroukoliv složku životního 
prostředí nebo zdraví lidí. 

Vzhledem k tomu, že konkrétní nájemci jednotlivých hal nejsou dosud 
známi, není ani možno v tomto oznámení stanovit množství a druhy surovin a 
materiálů, které budou v areálu používány a skladovány. 

Lze však konstatovat, že veškerá manipulace s materiály bude 
prováděna uvnitř hal a zboží bude skladováno v originálních spotřebitelských 
obalech. Při manipulaci s ním a přípravě zakázek pro expedici bude 
v některých případech velkoobchodní balení na paletách rozbalováno a zboží 
bude baleno do menších expedičních balení, avšak stále v uzavřených 
spotřebitelských obalech. 

V případě montážních prací půjde nejčastěji o kompletaci a montáž 
výrobků z jednotlivých plastových nebo kovových dílů dodávaných 
v kontejnerech nebo jiných přepravních obalech. Po kompletaci budou 
smontované výrobky baleny do spotřebitelských obalů a následně do obalů 
expedičních.  

 
Spotřeba energií 
a) zemní plyn 

Způsob vytápění hal s administrativními vestavky a skladovými a 
výrobními prostory byl již popsán v kapitole B.I.6. 

Vytápěcím médiem pro vytápění jak administrativních částí, tak i hal, 
bude zemní plyn. Administrativní vestavky budou vytápěny teplovodně 
plynovými kotli, při čemž pro každý vestavek bude zřízena samostatná malá 
technická místnost pro vytápění (kotelna) s instalovaným výkonem do 100 
kW (2 kotle, každý o výkonu do 50 kW). 

Skladové a výrobní prostory hal budou vytápěny (temperovány) 
infrazářiči a teplovzdušnými plynovými agregáty. 

 

Spotřeba zemního plynu je následující: 
Zásobování zemním plynem 
Spotřeba tepla a ZP pro : 
ÚT a přirozenou výměnu vzduchu v halách 
ÚT a přirozenou výměnu vzduchu ve vestavcích 
Větrání a klimatizaci ve vestavcích 

spotřeba tepla jen pro ÚT……………………………….  17 750 GJ / rok 
spotřeba tepla pro větrání ……………………………...  10 750 GJ / rok 
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Ohřev TUV pro spotřebu v halách 
Ohřev TUV pro spotřebu ve vestavcích 

spotřeba tepla pro TUV haly……………………………….   535 GJ / rok 
spotřeba tepla pro TUV vestavky ………… ………….….   300 GJ / rok 

 
Zemní plyn o průměrné výhřevnosti 34 MJ/Nm3 a účinnosti spalování 90%: 

maximální hodinová potřeba ZP……………………….       539 Nm3/ hod * 

 

předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro ÚT ………     580 000 Nm3/ rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro větrání .…     352 000 Nm3/ rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro TUV ….…       28 000 Nm3/ rok  

 

Celkem činí předpokládaná spotřeba ZP …………...  960 000 Nm3/ rok 

* včetně předpokládaného příkonu ZP pro VZT (klimatizace a nucené větrání) 
- není zde započten příkon pro ohřev TUV (celkem současných cca 350 -
400 kW), který bude řešen vždy přesměrováním instalovaného příkonu pro 
ÚT a VZT do ohřevu TUV 
 

Napojení areálu na zemní plyn 
Plynovodní přípojka pro areál Business Park - R1 Chrášťany bude 

napojena na středotlaký přivaděč plynu v obci Chrášťany. 
V oplocení areálu bude vybudován pilíř s osazením hlavního uzávěru 

plynu, plynoměrem a případným regulátorem. V areálu budou rozvody 
provedeny jako nízkotlaké, příp. středotlaké dle budoucího návrhu spotřebičů. 
Plynovodní potrubí bude umístěno do komunikací v souběhu s potrubím 
vodovodním a kanalizačním. 
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b) elektrická energie 
Spotřeba elektrické energie (pro variantu s klimatizovanými kancelářemi) 

Soudobý příkon Ps (kW) 
Stavební objekt 

sklady výroba administrativa 
HALA A  120 100 112 

HALA B  120 100 112 

HALA C 135 112,5 128 

HALA D 135 112,5 128 

HALA E 135 112,5 128 

HALA F 135 112,5 128 

HALA G  135 112,5 128 

HALA H 135 112,5 128 

HALA I 61,5 51,25 56 

HALA J 102 85 96 

SHZ, nádrž, stroj.     50 

Vrátnice     10 

Celkem  1 213,5 1 011,25 1 024 
Celkem  3 429 kW 

V případě, že kanceláře nebudou klimatizovány, poklesne celkový 
soudobý příkon areálu na 2 857 kW. 

 

Přípojka elektrické energie, Areálové rozvody VN 
Z výsledků bilancí vyplývá, že areál bude nutno vybavit 

velkoodběratelskými trafostanicemi se třemi transformátory o výkonu 1600 
kVA. Budování transformátorových stanic navrhujeme v souladu 
s plánovanou etapizací projektu: 

1. etapa - vybudování rozpínací stanice ČEZ Distribuce, areálové 
rozvodny VN, trafostanice se dvěma kobkami pro transformátory a s instalací 
jednoho stroje 1600 kVA, stanice bude integrována do objektu vrátnice u 
vjezdu A 

2. etapa - instalace druhého transformátoru do připravené kobky 
trafostanice v objektu vrátnice  

3. etapa - realizace vysunutého transformátoru v některé z hal 3. etapy 
výstavby 

Měření spotřeby el. energie je navrženo jako podružné, umožňující 
měřit spotřebu celé haly i jednotlivých pronajímatelných sekcí. 
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Ze stávajících sítí VN budeme moci odebírat 1,5 - 2,0 MW, což postačí 
na třetinu až polovinu skladových hal v případě klimatizovaných kanceláří 
nebo na první 2 etapy v případě neklimatizovaných kanceláří. 

Další navýšení bude možné až po dostavbě nové rozvodny 110/22 
v Chýni, kterou mají u ČEZu zařazenou do plánu investic s dokončením 
v roce 2010. 

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

Navrhovaný areál Business Park - R1 Chrášťany bude napojen na 
stávající komunikace III/0058 a III/00512. Tyto veřejné komunikace budou 
užívány pro příjezd a odjezd vozidel areálu – v 1.etapě bude sloužit pouze 
severní vjezd A, po dostavbě 3. etapy areálu a rekonstrukci silnice III/00512 
bude využíván i západní vjezd B. 

Vzhledem k omezení rušivých vlivů dopravního zatížení, vyvolaného 
obsluhou areálu, na okolní zástavbu obce Chrášťany a města Rudná, byla 
navržena následující trasa dopravní obsluhy nákladními automobily : 

- příjezd do areálu  

• z jižních a východních směrů - po stávajícím tranzitním pražském 
rychlostním okruhu (R1) ve směru od Barrandova, pravým odbočením 
směr Chrášťany, stávajícím nadjezdem u Třebonic přes okruh, dále 
jižním obchvatem obce Chrášťany  

• ze severních a západ.směrů - po dálnici D5 pravým odbočením na 
tranzitní pražský rychlostní okruh (R1) nebo po tomto okruhu jižním 
směrem na odbočku Ořech, Řeporyje, pravým odbočením přes 
stávající nadjezd a dalším odbočením zpět na okruh v opačném 
severním směru a dále po okruhu stejnou trasou jako z jižních a 
východních směrů 

• po zprovoznění vjezdu z kom. III/00512 a nové mimoúrovňové 
křižovatky s tranzitním pražským okruhem (R1) u obce Jinočany 
odbočením z obou směrů R1, dále po komunikaci III/00512 ve směru 
Jinočany – Chrášťany a pravým odbočením do areálu 

 
- odjezd z areálu 

• pravým odbočením z areálu na komunikaci III/0058 (jižním obchvatem 
Chrášťan) a pravým odbočením na rychlostní tranzitní pražský okruh 
(R1) směr Barrandov. Vozidla, pokračující severním nebo západním 
směrem budou pokračovat ke stáv. odbočce Ořech, Řeporyje, pravým 
odbočením přes stávající nadjezd a dalším odbočením zpět na okruh 
v opačném severním směru a dále po okruhu severním směrem nebo 
odbočením na D5 západním směrem 

• po zprovoznění vjezdu z kom. III/00512 levým odbočením směr 
Jinočany, obchvatem kolem obce Jinočany na plánovanou 
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mimoúrovňovou křižovatku s tranzitním pražským okruhem (R1) a dále 
oběma možnými směry po okruhu. 

Tyto trasy dopravní obsluhy, požadovanou zejména pro nákladní 
automobily, minimalizují rušivé vlivy dopravního zatížení na okolní zástavbu, 
protože vyloučí průjezd obcí Chrášťany a městem Rudná. Dodržování 
používání této trasy bude zajištěno dopravním značením a provozním řádem 
navrhovaného areálu. Podle zkušeností investora, který je vlastníkem a 
provozovatelem areálu ve Zličíně a v Chrášťanech (PWBC), používají 
uživatelé skladových hal vlastní nákladní automobily a nákladní automobily 
smluvních dopravců, kteří jezdí do areálu pravidelně. Tito dopravci budou 
seznámeni s požadovanou trasou a v případě jejího nedodržování budou 
provozovatelem areálu penalizováni. 
 

Řešení vjezdu do areálu 
Vjezd A do areálu z veřejné komunikace je navržen v severní části 

areálu v cca polovině délky. Navržena je styková křižovatka tvaru T. Stávající 
komunikace III/0058 je rozšířena jižním směrem tak, aby celková šířka 
vozovky umožnila vybudování středního odbočovacího pruhu (levé odbočení 
do areálu ve směru od okruhu) a krajního zpomalovacího odbočovacího a 
zařazovacího pruhu (odbočení vpravo od Rudné, odbočení vpravo z areálu 
směrem na okruh). 

Délka středního odbočovacího pruhu ve směru od Chrášťan je 
navržena tak, aby umožnila zastavení dvou kamionů v tomto pruhu, 
čekajících na odbočení vlevo do areálu, při současně možném průjezdu po 
komunikaci III/0058 v obou směrech.  

Řešení křižovatky bylo konzultováno s MěÚ Černošice - odbor 
dopravy, SÚS Kladno a Policií ČR.  

Odbor dopravy MěÚ Černošice požaduje ve svém vyjádření ze dne 
10.12.2007 úpravu silnic III. třídy (III/00512 a III/0058) v Chrášťanech tak, aby 
jejich technický stav odpovídal předpokládanému nárůstu dopravy, ke 
kterému dojde při výstavbě a zprovoznění areálu. Jedná se zejména o úpravu 
šířkového uspořádání, druhu vozovky, její únosnosti a zpevnění krajnic. 
Způsob řešení těchto požadavků bude podrobně rozpracován v projektové 
dokumentaci. 
 

Rozhledové poměry 
Vjezd A do areálu z veřejné komunikace je navržen jako styková 

křižovatka tvaru T s možností pojíždění ve všech směrech. V současnosti se 
areál nachází mimo obec (značka začátek, resp.konec obce je mezi 
křižovatkami se silnicemi II/605 a III/00512). Do budoucna je vhodné přemístit 
značky začátek, resp. konec, obce před navrhované napojení areálu.  

Při splnění tohoto předpokladu je na hlavní větvi (III/0058) uvažována 
max.návrhová rychlost v1=50 km/h. Na vedlejší větvi (areál) je uvažována 
max.návrhová rychlost 20 km/h, na křižovatce bude osazena dopravní 
značka P4 „dej přednost v jízdě“. 
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Výpočet rozhledových poměrů: 
 Rychlost na hlavní větvi: 

 v1 = 50 km/h ………….. Dz1 = 40 m (dle ČSN 736101) 
 strana rozhledového trojúhelníka má hodnotu x1 = 40 m 
 Redukovaná rychlost na vedlejší větvi: 
 v2 = 0,75 x 20 km/h = 15 km/h 

   Dz2 = 0,417 x 15 + (0,393 x 152) / 100 x 0,56 = 7,88 m 
 strana rozhledového trojúhelníka má hodnotu x2 = 7,88 m 
  t2 = 1,5 + (8 x 7.88 – 3 x 15) / 15 = 1,5 + 1,202 = 2,702 sec = 
čas k zastavení vozidla 
 Posouzení ujeté dráhy na hlavní větvi v čase potřebném k zastavení 
na vedlejší větvi: 
 x‘1 = 2,702 x 13,89 = 37,54 m < x1 = 40 m …. Návrh vyhovuje 

Vjezd B bude zřízen až v rámci vybudování 3. etapy výstavby areálu a 
bude umožňovat vjezd a výjezd na silnici III/00512 směrem na budoucí 
severní obchvat Jinočan s následným napojením na Pražský okruh R1. Po 
realizaci výstavby celého areálu a uvedeného obchvatu Jinočan může tento 
vjezd B představovat hlavní vjezd do celého areálu, čímž bude 
minimalizována dopravní trasa mezi areálem Business parku a rychlostním 
okruhem R1. Tento vjezd B bude procházet pruhem lesoparku vedeným 
podél východního okraje silnice III/00512 v místě, kde je vytvořen průsek pro 
vedení VN, takže kácení zeleně pro tyto účely bude minimální a bude plně 
nahraženo novou výsadbou. 

V případě, že nebude možno vjezd B vybudovat s vyústěním na silnici 
III/00512, existuje alternativa vybudování vjezdové komunikace přes 
pozemek navazující zóny NV ležící jižně od areálu Business centra a 
zaústění této komunikace přímo na připravovaný obchvat Jinočan, který by 
v časovém horizontu roku 2010, kdy se s výstavbou 3. etapy Parku a vjezdu 
B počítá, měl být již dokončen a zprovozněn, včetně navazující MÚK 
Jinočany na R1. 

 
Šířkové poměry 

Komunikace vedoucí do areálu je navržena v šířce 8,0 m (šířka 
jízdního pruhu v křižovatce na vedlejší větvi je 3,5 m). Šířky jízdních pruhů 
v křižovatce na hlavní větvi jsou 3,5 m (pruh pro odbočení vlevo, průběžný 
pruh), popřípadě 4,0 m. K usměrnění dopravy jsou navrženy „dopravní stíny“ 
(značka V13a). 
 

Vnitroareálové dopravní a komunikační řešení 
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Hlavní areálová účelová komunikace od vjezdu A na pozemek je 
navržena jako obousměrná dvoupruhová, dimenzovaná pro těžkou nákladní 
dopravu (šířka 8 m). Tato komunikace vede mezi halami A a B jižním směrem 
od vjezdu  až k jižní hranici areálu. Paralelně s touto komunikací je navržena 
další ve směru sever – jih mezi halami C a D (F a G, I a J). 

Na tyto komunikace jsou kolmo napojeny jednotlivé areálové účelové 
komunikace, střídavě obsluhující parkoviště OA a zásobovací a manipulační 
plochy. Zásobovací a manipulační plochy jsou dimenzovány pro provoz 
přívěsových a návěsových souprav délky 18 m při kolmých stáních u fasád 
skladových budov. 

Podél páteřní komunikace je navržen oboustranný chodník. Na tyto 
chodníky budou napojeny nové chodníky, vedené podél parkovišť OA mezi 
budovami ke vstupům. 

Parkoviště osobních automobilů je navrženo pro vozidla kategorie O2 
s dimenzí parkovacích stání 2,5x5 m, stání pro vozidla osob se sníženou 
schopností pohybu mají šířku 3,5 m. Nová parkovací stání navazují na již 
vybudovanou komunikaci jižně od haly B v rámci 1. etapy výstavby. 
Parkovací stání podél severní a západní stěny haly C jsou přerušena 
pravidelně rozmístěnými plochami zeleně se stromy. 

Pro vlastní vykládání a nakládání vozidel OA, NA, TIR je navržena 
manipulační plocha jižně od haly C pro kolmé najetí k zásobovacím vratům, 
vybaveným těsnícími límci a vyrovnávacími můstky. Úroveň venkovních 
manipulačních ploch je snížena o 1,2m pod úroveň podlahové plochy haly. 
Zásobování dodávkami a pick-upy z úrovně komunikace v úrovni podlahy 
haly je umožněno u západních štítové fasády haly. 

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

Areálový provoz je navržen se sníženou rychlostí v celém areálu (od 5 
do 20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního 
vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro jednotlivé vlastníky 
(nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou vnitroareálovou dopravu. 

 
Dopravní plochy 

Pojízdné komunikace budou kryty betonovou dlažbou šedé barvy.  

Parkovací stání osobních automobilů budou kryta betonovou dlažbou 
antracitové barvy s šedými pruhy, oddělujícími jednotlivá parkovací stání. 
Chodníky budou kryty betonovou dlažbou barvy pískovcové. 

Materiály a barevnost odpovídají již realizovanému areálu PWBC 
v Chrášťanech. 

 
Vnitroareálová (závodová) doprava je navržena převážně pomocí 
motorových (doplňkově ručních) vysokozdvižných vozíků. U těchto vozíků 
bude uvažováno s pohonem elektrickým (akumulátorovým). Celkový počet 
vozíků stanoven následovně: 
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• 1. etapa  -  8 - 12 vozíků 
• 2. etapa  -  8 - 12 vozíků 
• 3. etapa  - 10 – 15 vozíků 

Celkově bude tedy v areálu navrhováno cca 26-39 vysokozdvižných 
vozíků s tím, že budou provozovány ve vnitřním skladovém prostředí 
v jednosměnném až dvousměnném provozu. Denní využitelnost vozíků min. 
60-70% v rozsahu pracovní směny (nutno počítat nerovnoměrné ztrátové 
časy příjezdu a odjezdu vozidel, přistavení a manipulace vozidel). 
 
Bilance dopravy v klidu  

Výpočet základního počtu stání - Pz  je uveden v následující tabulce. 
 

Druh provozu Jednotka Počet 
jednotek 

1 stání / 
počet 

jednotek 

Pz – 
Základní 

počet stání 
Sklady, nerušící 

výroba 
zaměstnanec 248 3 83 

Administrativa 
s malou 

návštěvností 

m2/čistou užitnou 
plochu 

8 580 35 245 

Celkem    328 

 

Základní počet stání celkem: Pz = 328 
Skutečný počet stání celkem: Pp = 328 

Z tohoto počtu byl stanoven minimální požadovaný počet stání pro 
vozidla osob se sníženou pohyblivostí (dle vyhlášky min. 5%, tj.  min. 17).              

Navržený počet 22 stání - vyhovuje 
Počet stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu odpovídá 

požadavkům vyhlášky č. 369/2001 Sb.  
 

Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy areálu Business park – 
R1 Chrášťany 

Četnost dopravního zatížení, stanovená v této dokumentaci, vychází 
ze sčítání dopravy, provedeného investorem v areálu ZBC Zličín v březnu 
2005. Přepočty, stanovené pro navrhovaný areál v Chrášťanech jsou 
uvedeny v Tabulce ploch a kapacit areálu, která je součástí této 
dokumentace. Souhrn četností pohybů je uveden v následující tabulce :  

  

Typ vozidel Počet vjezdů vozidel do areálu – cílový rok 
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za hodinu za den za týden za rok 
Osobní 53 640 3 200 166 400 

Užitkové: pick-up, 
dodávkové 

10 120 610 31 720 

Nákladní (TNA) 3 35 175 9 100 
Celkem 66 795 3 985 207 220 

V tabulkách je uveden počet vjezdů do závodu, počet jízd tedy bude 
dvojnásobný. 

Z hodnot četností dopravního zatížení areálu vyplývá, že počet těžkých 
nákladních automobilů a kamionů, obsluhujících areál, je minimální 
(průměrně 3 TNA/hodinu pro všechny etapy výstavby). Tento nízký počet 
vyplývá z povahy provozu skladových budov jako velkoobchodů, kam je zboží 
přiváženo relativně malým počtem TNA a je dále rozváženo větším počtem 
dodávek a pick-upů (průměrně 10 dodávek/hodinu pro celý areál). Rozvoz 
drobného zboží probíhá často i osobními automobily, jejichž počet je zahrnut 
v celkovém počtu OA. 

Vyhodnocení vlivu této dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, 
tedy především hluku a emitovaných škodlivin, bylo vyhodnoceno akustickou 
a rozptylovou studií, které jsou uvedeny v příloze oznámení. Jejich výsledky 
jsou shrnuty v kapitole D. Výstupy jsou uvedeny v následující kapitole B.II. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí komerčního areálu Business Park – R1 v Chrášťanech 
bude jeho provozem ovlivněno pouze minimálně, a to emisemi 
z nízkoemisních plynových vytápěcích zdrojů a z automobilového provozu 
osobní a nákladní dopravy do areálu. 

Z hlediska posouzení vlivů na ovzduší je kromě množství emisí 
rozhodující i umístění areálu. V současné době se v bezprostředním okolí 
navrhované lokality pro navrhovanou výstavbu areálu žádná obytná zástavba 
nenachází, nejbližší obytné domy jsou situovány až za silnicí III/00512 
v obytné části obce Chrášťany. Zástavba Chrášťan nejblíže k posuzovanému 
areálu je tvořena obchodními, skladovými a výrobními areály různých firem 
ve stávající průmyslové zóně obce. Tato stávající zástavba vytváří účinnou 
barieru mezi stávající obytnou zástavbou a nově navrhovaným areálem R1 
Parku. 

Navíc převažující větry jsou západní, tedy emise z areálu jsou 
odváděny převážně na východ k Pražskému okruhu. 

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

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

  

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
Plynové kotle v administrativníh vestavcích a infrazářiče a teplovzdušné 
agregáty skladových a výrobních prostor 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou teplovodní plynové kotle 
Protherm, umístěné v každém z  administrativních vestavků jednotlivých hal 
areálu, a to v technických místnostech pro vytápění (malých kotelnách), 
z nichž každá bude mít jmenovitý příkon v součtu obou kotlů do 100 kW. 
Každá z kotelen bude mít jeden společný komín pro oba kotle vyvedený nad 
střechu haly. 

Dalšími bodovými zdroji budou výdechy plynových infrazářičů a 
teplovzdušných jednotek, které budou umístěny ve skladových částech hal a 
budou sloužit k temperaci těchto prostor na požadovanou teplotu.. Typy, 
počty a umístění těchto zařízení byly popsány v kapitole B.I.3. 

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

Z údajů o předpokládané spotřebě plynu, garantovaných hodnotách 
emisí ve spalinách a počtu jednotlivých typů vytápěcích zařízení byly 
stanoveny celkové emise škodlivin. V rozptylové studii, která je přílohou 
tohoto oznámení, bylo počítáno v souladu s platnou metodikou s hodnotami 
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emisí odpovídajících emisním limitům, tedy s hodnotami výrazně vyššími, než 
je skutečnost. 

Emise CO těchto zdrojů jsou pod 10 mg/m3 spalin. 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel 
povinen plnit povinnosti dle ustanovení § 12 zákona, tj. mimo jiné 
prostřednictvím oprávněné osoby zajistit účinnosti spalování, měření 
vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest způsobem stanoveným v 
nařízení vlády č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší (platí od 1.1.2008) a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, 
tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
 
Kategorie zdroje 

Podle zákona č.86/2002 Sb. jsou jednotlivé zdroje  o výkonu do 
200 kW malým zdrojem znečišťování ovzduší. Vzhledem k tomu, že každá 
kotelna i infrazářič bude mít samostatný výdech a že tyto výdechy není 
možno vzhledem k dimenzím haly spojit do jednoho společného komína, 
bude se jednat o malé zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Emisní limity 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb. stanovuje emisní limity 

pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky. 

V bodě 1 této přílohy jsou v tabulce uvedeny mimo jiné i emisní limity 
pro spalovací zařízení spalující plynná paliva v členění zdrojů podle jejich 
jmenovitého tepelného výkonu. 

 

Jmenovitý 
tepelný 
výkon 
(MW) 

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

Referenční 
obsah 
kyslíku    
(% O2) 

 Tuhé 
znečišťující 
látky 

Oxid 
siřičitý  
SO2 

Oxidy 
dusíku 
jako 
NO2 

Oxid 
uhelnatý 
CO 

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku ΣC 

 

≥ 0,2 MW 
< 1 MW 

50 35 200 
 

100 nestanoven 3 
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Lze však uvést, že navrhované kotle, infrazářiče i teplovzdušné 
soustavy ve skladových objektech s rezervou splňují emisní limity platné pro 
střední zdroje znečišťování ovzduší. 

Celková roční spotřeba zemního plynu bude v areálu 960 000 m3 

zemního plynu za rok. Z výše uvedeného množství zemního plynu se uvolní 
následující množství emisí: 
 

Škodlivina Emise [t/rok] Emise [g/s] 
NOx 1,8432 0,3413 

CO 0,3072 0,0569 

CxHy 0,0614 0,0114 

SO2 0,0092 0,0017 

Tl 0,0192 0,0036 

 
Jiné stacionární zdroje emisí v areálu provozovány nebudou 

 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
 Vlastní skladový areál Business park – R1 Chrášťany nebude 
plošným zdrojem znečištění ovzduší. 

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

Za plošný zdroj znečišťování lze označit parkoviště automobilů v 
areálu závodu. Emise z automobilové dopravy jsou diskutovány v následující 
kapitole – liniové zdroje, do níž jsou zahrnuty jak zdroje z parkovišť v areálu, 
tak i na komunikacích. 
 

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

Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů 
po přilehlých komunikacích. Silně frekventovaná je jak komunikace druhé 
třídy č.II/605 Praha – Chrášťany – Rudná – Beroun, procházející centrem 
obce Chrášťany na sever od posuzované lokality, tak zejména dálnice D5 
Praha – Plzeň – Rozvadov, vedená v této části přibližně paralelně se silnicí 
II/605 o několik set metrů severněji. Rovněž frekventovaný Pražský okruh R1, 
který prochází východně od dotčených pozemků je významným zdrojem 
znečištění ovzduší emisemi z dopravy. 

Snahou investora, projektanta i zpracovatele oznámení bylo navrhnout 
optimální příjezdové a odjezdové trasy obslužné dopravy areálu tak, aby co 
nejméně zatěžovaly obytnou zástavbu. Obdobně byly navrženy dopravní 
trasy pro již realizované areály (např. Business Center Zličín a PWBC 
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Chrášťany) a dle zkušeností investora se daří tyto trasy dodržovat. V případě 
Business parku – R1 v Chrášťanech  je poloha vybrané lokality z dopravního 
hlediska mimořádně výhodná, neboť umožňuje přímý výjezd vjezdem A na 
silnici III/0058 ústící na Pražský okruh. Jedinou nevýhodou je skutečnost, že 
MÚK Chrášťany neumožňuje obousměrný vjezd a výjezd na R1, proto do 
doby vybudování MÚK Jinočany je nutno dodržovat trasy s otočkou 
nákladních vozidel na MÚK Řeporyje. Jedná se však pouze o dočasné řešení 
prakticky pro roky 2009 a částečně 2010. 

Pro nákladní dopravu bude naprosto vyloučen průjezd městem Rudná 
(Masarykovou ulicí), a to i v případě výjezdu na Plzeň nebo příjezdu od 
Plzně. Eventuelní nedodržení těchto předpisů dopravci bude citelně 
penalizováno, v případě opakovaného porušení bude důvodem ke zrušení 
smluvních vztahů. Stejná pravidla platí i ve stávajícím Business Parku Zličín a 
PWBC Chrášťany, který je provozován rovněž firmou Amesbury. 

Množství emisí z automobilové dopravy související s provozem areálu 
PWBC je dáno počtem nákladních a osobních automobilů, které do závodu 
přijíždějí v současnosti a které bude zvýšeno výstavbou 2. etapy. Podle údajů 
investora se předpokládá množství vozidel uvedené v kapitole B.I.4. 

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

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

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

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
• oxidy dusíku (NOx) 
• oxid dusičitý (NO2) 
• oxid siřičitý (SO2) 

• suma uhlovodíků (CxHy)
• methan 
• propan 
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• oxid uhelnatý (CO) 
• tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

• 1,3-butadien 
• styren 
• benzen 
• toluen 
• formaldehyd 
• acetaldehyd 
• benzo(a)pyren 

Výpočet emisí z dopravy do závodu a ze závodu byl proveden pro oxid 
dusičitý, PM10 a benzen pro cílový stav výstavby areálu Business Parku – R1 
Chrášťany.. Vypočtené hodnoty byly použity jako vstupní data pro výpočet 
rozptylové studie.  

Uvedená čísla jsou maximální a odpovídají plnému provozu areálu při 
realizaci všech 3 etap výstavby areálu. Pro kvantifikaci emisí z dopravy 
v dané oblasti umístění závodu a jeho bezprostředního okolí uvažujeme 
následující vstupy. 

Na parkovištích se pak bude za den pohybovat cca 640 OA 120 LNA a 
35 TNV. Každý automobil, který přijede do areálu, ujede po areálu cca 500 
metrů a jedenkrát nastartuje: 

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

Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem: 
Celkový počet automobilů na parkovišti bude 35 TNV a 120 LNA a 640 

OS za den. Toto je víceméně nejhorší možný stav, lze předpokládat, že počty 
automobilů, které budou jezdit po areálu, budou spíše menší. Emise jsou 
spočítány následujícím způsobem: 

Tedy uvažujme 35 TNV a 120 LNA a 640 OS za den. Pokud opět 
vyjdeme z programu MEFA 2002  lze konstatovat, že při pojezdu tohoto počtu 
automobilů za den se v průměru uvolní 239 g emisí NO2 za den a 2,7 g 
benzenu, pokud budeme uvažovat pojezd po areálu cca 500 metrů.  

Emisní faktor pro TNV automobil:  1,89 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro TNV automobil:  0,013 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro LNA automobil:  1,13 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro LNA automobil:  0,0096 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 

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

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od 
Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho  
ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této 
rozptylové studie. 
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Ty jsou stanoveny  u NO2 na 0,82 g na jeden start pro LNA a 4,19 pro 

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

(0,82 *120) + (4,19 *35) + (1,19 *640) =  1007 g emisí za den na start všech 
automobilů pro NO2. 

 

(0,054 *120) + (0,123 *35) + (0,074 *640) =  58,145 g emisí za den na start 
všech automobilů pro benzen. 

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

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 
V areálu Business park – R1 Chrášťany budou vznikat pouze 

splaškové a dešťové odpadní vody. Technologické vody vznikat nebudou – 
nepředpokládá se, že by v areálu byla provozována výroba, která by byla 
zdrojem odpadních vod. 

 

a) Dešťové vody 

Odvedení dešťových vod ze střech 

Veškeré dešťové vody ze střech v logistickém areálu budou svedeny 
do retenčních nádrží. Odsazená dešťová voda bude především využívána 
k závlaze zelených ploch v areálu. K tomuto účelu bude u každé retenční 
nádrže vybudována čerpací stanice závlahových vod. Nádrže budou mít tvar 
přirozených nádrží s vysvahovanými břehy. Tvar nádrží lze přizpůsobit 
volnému prostoru a potřebnému objemu. Kromě akumulační funkce budou 
plnit také funkci estetickou. 

Vzhledem k tomu, že výstavba areálu bude probíhat ve 3 etapách, byla 
zvolena varianta se třemi retenčnímu nádržemi. Velikost nádrží je dána 
potřebným retenčním objemem na dešťové odpadní vody a požadovaným 
retenčním objemem na požární vodu v areálu. Objem požární vody bude 
minimálně 150 m3 , nutný objem pro retenci dešťových vod je cca 1500 m3. 
RN1, která bude vybudována v první etapě výstavby a bude současně sloužit 
pro akumulování předčištěných dešťových vod z manipulačních ploch, bude 
mít retenční objem 2000 m3  .  

V každé nádrži bude vybudován odběrný objekt, který bude sloužit 
k odběru vody do čerpací stanice závlahových vod (u každé retenční nádrže) 
a k odběru požární vody do výtokových stojanů v objektu (případné napojení 
při požáru). Na odtoková potrubí v nádrži budou osazeny sací koše. 

Nádrže budou upraveny tak, že spodní část, která bude sloužit pro 
retenci požární vody bude vybudována s nepropustnými stěnami a dnem. 
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Ostatní břehy nádrže budou z propustných materiálů, aby umožnily částečný 
vsak akumulované vody. 

Návrh retenčních nádrží vychází z předpokladu, že do těchto nádrží 
budou svedeny dešťové vody ze střech a manipulačních ploch (přes 
odlučovač ropných látek). Dešťová voda z ploch zeleně nebude za běžného 
deště do nádrží odtékat. Pro případ přívalových dešťů jsou však i tyto zelené 
plochy započteny do odvodňované plochy (koef. odtoku 0,1). 

 Celkový průtok dešťových vod při dvouletém přívalovém dešti 
byl vypočten a dosahuje 1 454 l/s. 

Retenční nádrže tedy budou sloužit k záchytu dešťových vod a k jejich 
postupnému vsakování, takže dešťové vody zůstanou z převážné části na 
dotčených pozemcích, jak je požadováno obecním úřadem Chrášťany i RŽP 
Černošice. 

Pro případ déletrvajícího období větších srážek je uvažováno se 
dvěma variantami řešení retenčních nádrží. 

Varianta 1 - retenční nádrže s bepečnostním přepadem do Dalejského 
potoka 

Retenční nádrže budou propojeny gravitačním potrubím, kterým bude 
voda nad vymezenou maximální hladinou odtékat bezpečnostním přelivem do 
Dalejského potoka. 

Nutný objem ret. nádrží:    1,454 m3/s x (15 x 60) s = 1 309 m3 
Návrh i s rezervou na případný větší přívalový déšť nebo pro případ, 

že by nádrže byly ještě z části zaplněné po předchozím dešti je proto cca 3 x 
1 500 m3 = 4 500 m3. 
Varianta 2 - retenční nádrže bez bepečnostního přepadu do Dalejského 
potoka 

Nutný objem retenčních nádrží pro zachycení dešťových vod mimo 
vegetační období (listopad - březen):  

90 865 m2 x cca 0,57 m x 35 % = 18 128 m3  
(objem lze upřesnit dle skutečného průměrného ročního srážkového úhrnu - 
nebude se však lišit o více než 10 % od tohoto výpočtu). 

Pokud by se vybudovaly retenční nádrže o objemu cca 18 000 m3, 
nebyl by nutný přepad do Dalejského potoka. 

Ve vegetačním období by se veškerá voda z retenčních nádrží 
využívala pomocí rozstřiku. Podmínkou je mít vždy na konci vegetačního 
období (konec října) prázdné nádrže. Ty jsou pak schopné zachytit veškeré 
srážky až do konce mimovegetačního období (březen). Po té bude voda 
postupně opět využívána k zálivce, aby cca v květnu byly opět nádrže 
prázdné a poté se pravidelně vyprazdňovaly tak, jak bude srážková voda 
přitékat. 
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 Odvedení dešťových vod z parkovacích a manipulačních ploch 
nákladních automobilů 

Dešťové vody z manipulačních ploch, které by mohly být znečištěné 
oleji nebo ropnými látkami z parkovacích míst pro kamiony, budou odvedeny 
samostatnou kanalizací do sběrné akumulační nádrže. Nádrž bude podzemní 
betonová o objemu cca 500 m3. Z této nádrže bude odpadní voda čerpána na 
odlučovač ropných látek a olejů a po vyčištění bude natékat do retenční 
nádrže RN1. 

 
Bilance dešťových vod 

Výpočet odtoku z areálu Business parku – R1 Chrášťany při 
návrhovém dešti. 

Maximální návrhový déšť 160 l/(ha.s), 10 minut 
 

Plocha Plocha 
(m2) 

Koef. 
odtoku 

Redukovaná 
plocha (m2) 

Odtok 
(l/s) 

HALA A 4753 0,90 4278 68 
HALA B 4753 0,90 4278 68 
HALA C 5341 0,90 4807 77 
HALA D 5341 0,90 4807 77 
HALA E 5341 0,90 4807 77 
HALA F 5341 0,90 4807 77 
HALA G 5341 0,90 4807 77 
HALA H 5341 0,90 4807 77 
HALA I 1825 0,90 1643 26 
HALA J 2725 0,90 2453 39 

SHZ-nádrž, strojovna 314  283 5 
VRÁTNICE 192  173 3 

Zast. plocha celkem 46608     
areál.komunik- v ploše NV 43318 0,70 30323 485 
areál. komunik. v ploše ZM 722 0,70 505 81 
zeleň na terénu v ploše NV 44456 0,10 4446 71 
pás izol. zeleně na pozem. 

areálu (IZ,ZM) 13716 0,10 1372 22 

 138376  81770 1330 
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b) Splaškové odpadní vody 

V rámci komerčního areálu Business park R1 budou vznikat pouze 
splaškové vody ze sociálních zařízení pro zaměstnance a čajových 
kuchyněk. Množství těchto vod odpovídá spotřebě pitné vody v areálu, která 
pro posuzovanou činí průměrně 59,5 m3/den. 

Celý areál bude napojen na tlakovou kanalizaci obce Chrášťany, která 
by měla být uvedena do provozu v průběhu roku 2008. Tato kanalizace bude 
napojena na ÚČOV Praha. 

 
 

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

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

V této kapitole bude pojednáno o odpadech vznikajících ve fázi 
výstavby 2. etapy areálu Business parku R1 a následně při jeho provozu. 

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

Pozemek pro navrhovanou výstavbu areálu BP – R1 Chrášťany je 
v současné době nezastavěný a byl v minulosti využíván jako zemědělská 
orná půda. 

Na dotčeném pozemku se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
třeba demolovat. Dojde pouze k přeložkám trasy nadzemního vedení VN. 

 

Odpady vznikající při výstavbě 
Při výstavbě posuzovaného areálu vznikne řada odpadů, z nichž 

budou převládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů, 
obalové materiály, kovy, dřevo a  kabely. 

Dodavatel stavby, provádějící výstavbu nových objektů, musí mít 
zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady 
musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb., v platném znění.  

Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou MŽP č.381/2001 
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., 
č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb. č. 
188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno 
zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona 
č.314/2006 Sb., zařazeny následovně: 
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Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

15 - ODPADNÍ OBALY; 
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 
TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 - Obaly 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O Plastové obaly 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

15 01 04 O Kovové obaly 

17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 
ODPADY  

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 O Beton 

17 01 02 O Cihly 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 O Dřevo 

17 02 02 O Sklo 

17 01 03 O Plasty 

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a 
výrobky z dehtu 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 O Hliník 
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Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

17 04 05 O Železo a ocel 

17 04 07 O Směsné kovy 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 - Zemina, kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

17 06 - Izolační materiály 
17 06 03 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

17 09 - Jiné stavební a demoliční 
odpady 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

 Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel 
stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.41/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace 
vzniklých odpadů. 

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace 
stavby. 
Doporučené technické vybavení odpadového hospodářství, přehled 
navržených shromažďovacích nádob: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Doporučená nádoba na   
odpad 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Speciální kontejner 

15 01 02 Plastové obaly  Speciální kontejner 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek  

Velkoobjemový kontejner 

17 02 01 Dřevo Velkoobjemový kontejner 

17 02 02 Sklo Speciální kontejner 

17 04 07 Směsné kovy Ohradové palety 
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17 04 11 Kabely Speciální kontejner 

17 06 04 Izolační materiály  Speciální kontejner 

20 03 01 Směsný komunální odpad Kontejner 1 100 l 

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné 
ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu. 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu 
s požadavky vyhlášky č.41/2005 Sb., o podobnostech nakládání s odpady. 
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný 
počet shromažďovacích nádob tak, aby byl zajištěno jejich vyhovující 
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.  

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn 
proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je 
povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu 
stavebního odpadu. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu  zakrytou plachtou, bránící úniku 
tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, 
je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  
 
Způsob nakládání s odpady : 

Kód   odpadu Název druhu 
odpadu 

Nakládání s odpady 

   17 02 01 Dřevo Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 

   17 02 02 Sklo Recyklace  

   17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

   17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona     
ke zneškodnění 

   17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona     
ke zneškodnění 

   20 03 01 Směsný 
komunální odpad 

Odvoz na skládku komunálních           
odpadů 

 

Odpady vznikající při provozu 

Nakládání s odpady ve fázi vlastního provozu areálu se bude řídit 
platnou legislativou v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
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terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, případně vyhláškou MŽP č.376/2001 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. 

V období provozu objektu bude nakládání s odpady zajištěno 
v souladu s legislativou, platnou v době provozu. Veškeré náležitosti 
nakládání s odpady budou projednány s příslušným správním orgánem před 
uvedením objektu do provozu. Vnitřně bude režim nakládání s odpady 
upraven interní směrnicí pro tuto oblast. 

Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna 
shromaždiště a shromažďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na 
nebezpečný odpad), které budou vyhovovat požadavkům platné legislativy (v 
současné době § 5, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady). Objekt bude vybaven dostatečným počtem dobře 
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady 
budou přednostně využívány. 

K odvozu a odstranění odpadů budou využívány služby oprávněných 
osob, které budou mít příslušné souhlasy správních orgánů k provozování 
zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.  

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a 
pokud produkuje více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun 
ostatních odpadů za kalendářní rok, podávat také pravidelně hlášení o 
produkci a způsobu nakládání s odpady. V případě, že bude produkovat více 
než 10 t nebezpečného, nebo více než 1000 tun ostatního odpadu, musí 
zpracovat Plán odpadového hospodářství původce. K nakládání 
s nebezpečnými musí být od příslušného úřadu obce s rozšířenou působností 
vydán platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládáním 
s odpady se rozumí jejich shromažďování, sběr, třídění, přeprava či 
skladování.  

V období provozu objektu budou vznikat vzhledem k charakteru 
objektu především odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 - 
Komunální odpady včetně složek s odděleného sběru. Dále budou vznikat 
odpady z údržby objektu (např. Zářivky, Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky, Baterie a akumulátory).  
 
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly: 

• Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty, 
biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně a nebezpečný odpad, 
objemný odpad a směsný odpad, 

• Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve 
sběrných nádobách, jejichž typ a množství bude nutno dohodnut 
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a 
odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.  

• Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně 
jako způsob využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude 
upřesněn s oprávněnými osobami tak, že vytříděný využitelný odpad 
bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány 
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního 
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odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné 
skládce komunálního odpadu, 

• Odpady z  kanceláří, recepce apod. budou tříděny na papír, plasty, 
sklo, baterie a akumulátory, odpadní tiskařský toner a ostatní směsný 
odpad. Takto vytříděné složky budou přepraveny na centrální sběrná 
místa, 

• Odpady z úklidu parkovacích stání (smetky a obsah odpadkových 
košů) budou ukládány do sběrných nádob na směsný komunální 
odpad, 

• Odpady z údržby a oprav budov jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné 
obaly, apod., budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů 
a kategorií. Nebezpečné druhy odpadů budou shromažďovány 
v souladu s § 5, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivá 
shromažďovací místa budou řádně označena katalogovým číslem a 
názvem odpadu a opatřena příslušnými Identifikačními listy 
nebezpečného odpadu, 

• Odpady z údržby zeleně v areálu budou shromažďovány odděleně a 
předávány k využití jako biologicky rozložitelný odpad, 
 
Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u 

původce (provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností odpadů, 
včetně možnosti, využít v souladu s § 38, zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění možnosti zpětného odběru (výbojky a zářivky,  
akumulátory). Tyto zpětně odebírané výrobky mohou být vraceny na místa 
zpětného odběru a mohou být vyloučeny z odpadového toku původce. 
 
Kód odpadu Kód Název druhu odpadu 

08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující 
nebezpečné látky 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly - tříděný sběr 
využitelných složek 

15 01 02 O Plastové obaly - tříděný sběr využitelných 
složek 

15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 06 O Směsné obaly 

15 01 07 O Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných 
složek 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek (z úklidu či údržby – obaly od SAVO, 
barev apod.) 

15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

20 01 21 N Zářivky 

20 01 33 N 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 
160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující 
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tyto baterie 

20 01 35 N 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 200121 a 200123 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad (údržba 
zeleně) 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 07 O Objemný odpad 

 
Shromažďovací nádoby 

Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní 
technické požadavky: 

• odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo 
popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo 
používaných pro jiné druhy odpadů, 

• zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou 
shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory 
a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, 

• odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

• zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 
znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy 
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí. 

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího 
prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární 
bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy. 

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit 
zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, které splňují technické 
požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů. 
 

Shromažďovací nádoby na využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo) 
V podmínkách původce je vhodné zvolit třídění papíru, plastů a skla. 

Na každý druh odpadu bude vyčleněna jedna barevně odlišená (papír – 
modrá, plast – žlutá, sklo – zelená) shromažďovací nádoba o objemu 1100 l. 
Z počátku je optimální zvolit frekvenci svozu 1 x týdně a v případě potřeby 
(dříve naplněné nádoby) jí zvýšit.  

 
Shromažďovací nádoby na nebezpečné odpady 

Jako shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být použity 
např. ocelové nebo plastové sudy o objemu přiměřenému množství a velikosti 
shromažďovaných nebezpečných odpadů. Při shromažďování nebezpečných 
odpadů, je vhodné podložit pod shromažďovací prostředky záchytné vany, 
aby bylo zabráněno případnému nežádoucímu úniku nebezpečných odpadů.  



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 85

V podmínkách původce je vhodné třídit minimálně tyto nebezpečné odpady: 
 

• Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – shromažďovat 
např. v umělohmotné krabici, 

• Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami – shromažďovat např. v 
umělohmotném nebo v kovovém sudu, 

• Zářivky – shromažďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici, , 

• Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory – 
shromažďovat např. v papírové nebo umělohmotné krabici, 

• Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 
látky – shromažďovat na vhodném uzavřeném místě. 

Většina nebezpečných odpadů bude vznikat v technických a 
kancelářských částech budovy. Do těchto částí je nutné umístit vhodné 
shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad, případně zřídit jedno 
centrální shromaždiště na nebezpečné odpady.  

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo 
shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být 
umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. 

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být 
uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu 
a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího 
prostředku. Na všechny vznikající (i potencionálně) odpady musí být vydán 
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.     
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
 
Hluk a vibrace 
a) hluk 

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

První skupinu tvoří stacionární zdroje, tedy vytápěcí, větrací a 
klimatizační zařízení instalovaná uvnitř objektů, případně na střechách hal. 

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

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

V okolí se budou projevovat pouze nástřešní klimatizační jednotky pro 
klimatizaci kancelářských vestavků a ventilátory pro větrání skladových a 
výrobních prostor. Z několika variant v úvahu připadajících zařízení byla 
zvolena ta zařízení, jejichž akustické výkony byly nejmenší při zachování 
požadovaných výkonových parametrů. 

Hluk ze stacionárních i mobilních zdrojů jak ve vlastním areálu, tak i na 
příjezdových komunikacích byl kvantifikován v akustické studii. Rozhodujícím 
parametrem pro hodnocení hluku je splnění hygienických limitů na hranici 
chráněného venkovního prostoru, tedy u nejbližší okolní obytné zástavby. 
Z hlediska hodnocení hluku je rovněž významné, že areál bude v provozu 
pouze v denní době (cca 12 provozních hodin) a v noční době bude uzavřen 
a nebude zdrojem hluku. 

V blízkém okolí areálu Business parku – R1 se nenachází obytná 
zástavba, nejbližší stávající obytné domy jsou až za silnicí II/00512 
v Chrášťanech. Rovněž obytná zástavba obce Jinočany jižně od areálu je 
dostatečně vzdálena a mezi hranicí areálu a touto zástavbou jsou dosud 
volné plochy zóny pro nerušící výrobu a sklady, na nichž je uvažováno 
s výstavbou dalších skladových objektů. 

Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě se zaměřením na 
obytnou zástavbu a výsledky výpočtu hladin hluku v okolí areálu Business 
parku R1 včetně vlivu autodopravy jsou diskutovány v kapitole D.I.3 – vliv na 
hlukovou situaci. Výpočet je proveden v akustické studii, která je přílohou 
tohoto oznámení. 

V této akustické studii je uvažováno se zdroji hluku z provozu areálu – 
především chladícími jednotkami a ventilátory na střeše objektu Ve studii je 
uvažováno i s nákladní a osobní dopravou související s provozem areálu, a to 
jak uvnitř areálu, tak i na příjezdových komunikacích. Výpočet zahrnuje 1. 
i 2. etapu výstavby a pro popis stávajícího stavu byly využity výsledky 
posledního sčítání dopravy na veřejných komunikacích z roku 2005, které 
nebyly v době zpracování oznámení EIA pro 1. etapu ještě k dispozici. 

 
b) vibrace 

Vibrace (chvění) vznikají při chodu vysokoobrátkových strojů, které se 
však v komerčním areálu Business park - R1 Chrášťany nebudou vyskytovat. 

Není předpoklad, že by tento komerční areál byl zdrojem vibrací 
postihnutelných v jeho okolí. 
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Po přechodnou dobu budou vibrace vznikat v průběhu výstavby 
areálu, zejména komunikací, při nichž se používají pro hutnění vibrační 
mechanizmy. 
 

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 V komerčním areálu Business park R1 - Chrášťany nebudou 
instalována zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní systém ekologické stability krajiny 

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

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

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

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

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

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako 
soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro 
přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky.  
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V daném širším území se vyskytují některé prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), vlastní výstavbou posuzovaného areálu však 
nebudou dotčeny.  

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

 

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

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

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

  
Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle 

kvalitativních ukazatelů: 

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

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

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

 

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

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

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 

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

Území obce Chrášťany leží v nevelké vzdálenosti od západního okraje 
hlavního města Prahy. Poloha obce v silně urbanizovaném zázemí města 
Prahy v prostoru jedné z významných urbanizačních os Praha – Beroun a 
navíc v těsné blízkosti důležitých dopravních tras – expresního silničního 
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okruhu kolem Prahy a počátku dálnice D5 (vedoucí na Plzeň a dále do SRN), 
která má na tento expresní okruh přímé napojení, činí z  obce Chrášťany 
potenciálně velmi zajímavou lokalitu. 

Ráz krajiny je v této části území určován postupně se měnícím 
poměrem zemědělského a komerčního využití, při čemž blízkost hlavního 
města a dobré dopravní napojení po silniční síti i městskou hromadnou 
dopravou (konečná stanice metra Zličín) jednoznačně vede k rostoucímu 
podílu urbanizovaných ploch. Významná je rovněž velmi intenzívní obytná 
výstavba převážně rodinných domků a tato „satelitní městečka“ vznikají 
v katastrech prakticky všech obcí kolem Prahy. S ohledem na optimální 
rozvoj daného území v širším smyslu je třeba najít vhodný kompromis mezi 
obytnou zástavbou a ostatní výstavbou tak, aby nedocházelo k nežádoucím 
ínterferencím a aby současně byla zachována schopnost přirozené 
regenerace krajiny. Toho je možno dosáhnout udržením a posílením 
jednotlivých prvků územního systému ekologické stability krajiny, vytvářením 
zelených ploch, vysazováním dřevin a rovněž i tvorbou a obnovením 
zaniklých vodních ploch, kterých je v daném území značný nedostatek.  

Je třeba si uvědomit, že v tak těsné blízkosti Prahy se tlakům na 
komerční zástavbu prakticky nelze ubránit, ale je třeba ji vhodným způsobem 
regulovat a umísťovat na plochy, které pro obytnou zástavbu nejsou vhodné. 
Jednou z takových ploch je právě zvolená lokalita ležící v těsné blízkosti 
Pražského okruhu (R1).  

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

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

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

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

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává 
zachována a je nutno vytvářet podmínky pro co nejúčinnější ochranu 
životního prostředí zejména před negativními vlivy dopravních staveb (hluk, 
emise). Toho lze dosáhnout především budováním ochranných 
protihlukových valů a zelených pásů podél komunikací. S těmito opatřeními 
se počítá v budoucnu i podél trasy dálnice D5 v Rudné i Chrášťanech, a to 
v místech, kde vliv této exponované dopravní tepny na obytnou zástavbu 
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není dostatečně eliminován.. Tato opatření slouží jak pro ochranu přírody, tak 
i pro ochranu obyvatelstva před hlukem a emisemi z tranzitní dopravy. 

Vlastní záměr investora – firmy Amesbury - provést výstavbu 
komerčního areálu Chrášťany v lokalitě průmyslové zóny, spočívající 
v realizaci výstavby 10 univerzálních hal bude mít z hlediska ochrany 
životního prostředí pouze minimální negativní vliv a lze konstatovat, že na 
kvalitě a schopnosti regenerace přírodních zdrojů v daném území se 
prakticky neprojeví.  

Skladová technologie a zařízení pro nerušící výrobu (montáž, balení a 
pod.) bude instalována do nových hal, které budou vystavěna prakticky bez 
nutnosti zásahů do stávající zeleně (jedná se o v současnosti neobdělávané 
pole) – viz biologický a dendrologický průzkum). Navíc, po dokončení 
výstavby celého areálu, dojde i k dokončení navržených sadových úprav, 
které budou součástí projektové dokumentace a v jejich rámci bude vysazeno 
více než 100 stromů, jejichž sortiment bude vybrán s ohledem na dané 
stanoviště. 

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

Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z 
uvedených zájmů reprezentován. Na místě staveniště je zemědělská půda a 
nejsou k dispozici žádné údaje ani záznamy o tom, že by se zde v minulosti 
vyskytovaly nějaké stavby.  

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

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

V případě navrhované stavby se jedná o lokalitu umístěnou na 
současných zemědělských pozemcích jihovýchodně od zástavby obce 
Chrášťany v těsné blízkosti Pražského silničního okruhu, tedy v místě 
exponovaném hlukem z dopravy. Nejedná se o území hustě zalidněné, 
v nejbližším okolí zájmové lokality se nevyskytuje obytná zástavba.  

Nejbližší obytné rodinné domky jsou situovány v Chrášťanech za jižní 
průmyslovou zónou, tedy v trojúhelníku tvořeném silnicí II/605 a II/0058. Jižně 
od navrhovaného areálu ve vzdálenosti několika set metrů se nachází 
nejprve průmyslová a na ni navazující nová obytná zástavba obce Jinočany. 
Starší obytná zástavba je soustředěna do centrální části obce. 
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Obec Chrášťany, na jejímž území je navrhována výstavba areálu 
PWBC, je tvořena převážně zástavbou rodinných domků, kterých je zde cca 
215. Obec má rozlohu 416 ha a žije zde cca 600 obyvatel. Na území obce 
probíhá obytná i komerční zástavba, podél jižní strany silnice 605 je 
v západní obce rozsáhlá zóna komerčních areálu a průmyslových podniků, ve 
východní části pak vznikly nové moderní obchodní areály firem Protherm, 
Viessmann, Scania a další. Východně od Chrášťan již na území hlavního 
města se nachází jedna z největších obchodních zón v České republice 
(Shopping park Zličín – Avion). Rovněž stávající areály firmy Amesbury, 
investora komerčního areálu Business park – R1, se nacházejí v 
Chrášťanech (areál PWBC) a v blízkém okolí (Business park Zličín je 
situován nedaleko východní hranice obce Chrášťan). 

Území, na kterém se má uskutečnit výstavba nového komerčního 
areálu Business park - R1 Chrášťany leží podle schváleného územního plánu 
sídelního útvaru Chrášťany v zóně pro nerušící výrobu a sklady.  
 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  

Dané území je v současné době zatěžováno především silniční 
dopravou, která se negativně projevuje zejména v místech, kde 
frekventované komunikace procházejí nechráněnou obytnou zástavbou. 
Příkladem je silnice č.II/605 v Chrášťanech a Rudné a dálnice D5 
procházející severně kolem Rudné a Chrášťan. Proto je třeba realizovat 
opatření, která tyto negativní dopady zmírní. Dálnice je jak v Rudné, tak i 
v Chrášťanech odstíněna pouze částečně, proto je i v rozvojových plánech 
obcí uvažováno s protihlukovými stěnami a zelenými pásy, které významným 
způsobem sníží hladiny hluku u blízké obytné zástavby. Výstavba takovýchto 
opatření je mimořádně nákladná a naráží i na majetkoprávní vztahy, proto se 
jedná o problémy, jejichž řešení je dlouhodobé.  

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

Stávající komplikovanou dopravní situaci by významným způsobem 
měly zlepšit významné dopravní investice, které jsou navrhovány mimo 
vlastní území obce Chrášťany. 

Nejvýznamnější je připravované doplnění MÚK Třebonice na SOKP 
o úplné napojení silnice II/605 na okruh. Toto napojení nebylo v souvislosti s 
výstavbou okruhu severním směrem realizováno.Původní koncepce byla 
přehodnocena a připravovaná stavba již umožňuje napojení do všech směrů. 
To znamená nejen doplnění ramp, ale i částečnou přestavbu stávající MÚK. 

Druhou významnou silniční stavbou je dokončovaná nová MÚK 
Jinočany, která umožní na území hl. m. Prahy propojení na Jeremiášovu 
ulici a přímý (mimo Řeporyje) přístup na stanici metra B Stodůlky. Územní 
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plán obce Jinočany v návaznosti na tuto MÚK navrhuje severní obchvat sídla, 
který umožňuje jak napojení od Chrášťan (III/00512), tak od Rudné a Nučic 
(III/00516). 

Ve vlastním území obce Chrášťany je připravována výstavba 
komunikace vedené severně souběžně s dálnicí D5, která umožní nové 
napojení obce Chýně od silnice III/00513 na stávající II/605 mimo průjezd 
centrální částí Chrášťany. 

Další stavbou, sledovanou ve  změně č. 2 ÜP Chrášťany, která byla 
schválena v říjnu 2007, je kruhový objezd na výše zmíněné křižovatce II/605 
a III/0058 a krátký úsek (cca 200 m), umožňující připojení páteřní komunikace 
obytné zóny Mezicestí. Do této křižovatky je též napojena komunikace areálu 
Horka 

 
Staré ekologické zátěže 

Vzhledem k umístění areálu na bývalý zemědělský pozemek 
využívaný pro pěstování obilí, lze konstatovat, že se zde staré ekologické 
zátěže s největší pravděpodobností nevyskytují.  
 

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

 
 

C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

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

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

 Této pozici odpovídají následující základní charakteristiky: 
 

Průměrný počet letních dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet ledových dnů v roce 30 - 40 

Průměrný počet mrazových dnů 100 - 110 
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Průměrný počet dnů se srážkami 1,0 mm a více 
v roce 

90 

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

12,5 

Průměrný počet dnů se sněžením v roce 30 – 40 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 
v roce 

40 

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

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

Průměrný počet jasných dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet zamračených dnů v roce 120 – 130 

Průměrný roční úhrn srážek 533 mm 

Průměrné trvání slunečního svitu 1 600 hodin 

Průměrná teplota vzduchu 8 - 9 °C 

 Oblast Chrášťan, Jinočan, Rudné a Nučic leží na plošině, mírně 
svažité k jihu a jihozápadu, jejíž plochý reliéf narušují mělká erozní údolí 
Radotínského potoka, a zejména Loděnice a jejích přítoků, mezi něž patří i 
Krahulovský potok. Údolí Krahulovského potoka omezuje plochý relief území 
na jihu a jihozápadě, tok Radotínského potoka omezuje území na východě. 
Zájmovém území leží na mírně vyvýšené plošině v blízkosti nejvyšší kóty 
dané oblasti - Horka 401,2 m. Tento vrchol není v krajině téměř vůbec patrný. 
 Rozptylové podmínky jsou poměrně dobré, s ohledem na rychlost a 
směr převládajících větrů (JZ,Z) vůči  popsané pozici území.  Přehled o 
odhadovaných směrech a rychlostech větru podává připojená tabulka - 
celková růžice v hladině 10 m nad terénem: 
 

Třída 
rychl. 
větru 

           
   S 

          
  SV 

 
    V 

 
   JV 

 
    J 

 
  JZ 

 
    Z 

 
  SZ 

 
CALM 

 
CELK. 

součet  15 8  10 8 10  19  18  9  3 100,0 

CALM. - bezvětří, čísla vyznačují četnost směru větru v procentech 
 Z tabulky je patrné převládající jihozápadní a západní proudění, 
oblast je poměrně dobře ventilovaná, s minimálním podílem bezvětří. 
Charakterem větrné růžice lze oblast členit spíše k dobře až velmi dobře 
ventilované oblasti Hostivic  
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2) Kvalita ovzduší 
Oblast Chrášťan a Jinočan, stejně jako celý okres Praha – západ patří 

k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Celková úroveň kvality životního 
prostředí, hodnocená syntézou sedmi faktorů hygienické vhodnosti (SO2, 
polétavý prach, jiné plynné škodliviny, zápach zemědělského a průmyslového 
původu, hluk z pozemní a letecké dopravy) a dvou vybraných faktorů pohody 
(krajinářská hodnota, ohrožení vegetace imisemi) byla hodnocena  jako 
prostředí narušené, tj. III. třídou kvality. Na zhoršených podmínkách se 
značnou měrou podílí kvalita ovzduší. 

Vyhodnocení imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi NO2 a 
benzenu: 
 Bezprostředně v řešené oblasti není umístěna měřicí stranice kvality 
ovzduší. Pro popis kvality ovzduší byly proto převzaty modelové hodnoty, 
zpracované s využitím výsledků automatizovaného imisního monitoringu 
(AIM) a z rozptylové studie pro Středočeský kraj, která je pravidelně 
aktualizována. Kvalita ovzduší je srovnatelná z podmínkami v okrajových 
částech Prahy – např. Praha – Řeporyje. Na znečištění ovzduší se podílí 
zejména liniové dopravní zdroje – dálnice D5 a poměrně hustá a intenzivně 
využívaná dopravní síť  

Základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je tedy automobilová 
doprava po dálnici D 5 Praha – Plzeň. V blízkosti této komunikace jsou 
nejvyšší vypočtené imisní koncentrace. Příspěvek ostatních zdrojů 
znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují 
na úrovni od 30 do 37 µg/m3, což jsou hodnoty na úrovni od 90 do 97 % 
platného imisního limitu 40 µg/m3. Lze tedy konstatovat, že i v blízkosti 
komunikace D 5 pro průměrné roční koncentrace určitá imisní rezerva je. 

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze 
konstatovat následující. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové 
koncentrace dosahují hodnot na úrovni 0kolo 130 µg/m3, a v blízkosti 
dálnice 160 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Tedy imisní limit je dodržen. 

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

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních škodlivin. 
Komerční areál PWBC Chrášťany je pouze malým zdrojem těchto škodlivin a 
bude vybaven nízkoemisním zdroji spalovacími zemní plyn pro vytápění. 
Kromě vytápěcích zdrojů a související autodopravy nebude areál jiným 
zdrojem škodlivin. 
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imisní limit [µg.m3] 
roční 

 
škodlivina hodinový 

zdraví lidí ekosystémy 
Oxidy dusíku -  30 

oxid dusičitý 200 - 40 

oxid uhelnatý 10 000**) - - 

PM10 50 40, resp. 20*) - 

*) od 1.1.2010   **) osmihodinová hodnota 
 

C.II.2  Voda 
Území bývalého okresu Praha - západ spadá do povodí Vltavy (číslo 

hydrologického pořadí 1-12-01, tj. Vltava od Berounky pod Rokytku). 
Ta je také hlavním a největším tokem, který daným, územím protéká. 

Údolí Vltavy je však od lokality pro výstavbu komerčního areálu Business 
park – R1 Chrášťany poměrně vzdáleno.  

Vlastním zájmovým územím, v němž se stavební pozemek pro 
navrhovanou výstavbu komerčního areálu nachází, neprotéká žádný  vodní 
tok a významnější vodní toky se nenacházejí ani v širším okolí. Je to dáno 
plochým reliéfem krajiny bez větších výškových rozdílů a rovněž skladbou 
podloží, které je málo propustné.  

V okolí se vyskytují menší vodní toky – potoky, které zde většinou 
pramení. Přímo v obci Chrášťany pramení Dalejský potok, který se stáčí 
k východu, kde protéká chráněným územím Prokopského údolí a ústí do 
Vltavy. V minulosti byla na tomto potoce v provozu řada mlýnů, dnes toto 
údolí slouží jako rekreační oblast a vede zde i naučná stezka. V případě, že 
bude zvolena varianta odvodu vody z retenčních nádrží areálu do vodoteče, 
bude Dalejský potok sloužit pro odvod přebytečných dešťových vod 
z retenčních jezírek vybudovaných v areálu. 

Dalším vodním tokem v okolí posuzovaného areálu je Jinočanský 
potok, který pramení v Jinočanech. Na území Prahy vtéká pod Zbuzany a 
vlévá se zprava do Dalejského potoka. Délka toku Jinočanského potoka je 
cca 3,1 km a plocha povodí je cca 5,9 km2. 

V Dalejském potoce je od roku 2000 prováděno měření jakosti vody ve 
čtyřech profilech. Z porovnání vybraných parametrů v jednotlivých obdobích 
2001, 2002-2003 a 2004-2005 vyplývá, že se celková kvalita vody nad 
Řeporyjemi v průběhu let výrazně mění především v kyslíkových 
parametrech. Množství rozpuštěného kyslíku klesá (z třídy kvality I na třídu 
III) a CHSK i BSK rostou – zvyšuje se znečištění (z III. na IV. třídu). Imisní 
limity přípustného znečištění povrchových vod dle nařízení vlády 61/2003 Sb. 
splňuje podle charakteristické hodnoty vybraných ukazatelů do roku 2003 
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pouze nerozpuštěné látky. Ve všech obdobích vyhovuje hodnota 
rozpuštěného kyslíku, ale i tak je nutno konstatovat jeho klesání. Dusík a 
fosfor překračují limity několikrát. Zdrojem dusíku a fosforu v povrchových 
vodách jsou zemědělská hnojiva, vody z praní obsahující fosforečnanové 
prací prášky, špatný odtok z ČOV (pokud nemá zařazenou technologii na 
odstraňování fosforu, nebo při haváriích) a černé výusti ze septiků a žump. 
Lze také konstatovat, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nevyhovujících 
naměřených hodnot, že kvalita vody se v tomto profilu od roku 2001 neustále 
zhoršuje. 

Na další části toku Dalejského potoka po soutoku s Jinočanským 
potokem z porovnání kyslíkových parametrů v jednotlivých obdobích 2001, 
2002-2003 a 2004-2005 vyplývá, že rozpuštěný kyslík nepatrně klesá a BSK 
a CHSK mírně narůstají. Obojí poukazuje na postupné navyšování 
znečištění, které je v celém sledovaném období hodnoceno třídou III. Ještě 
výraznější je postupné zhoršování koncentrací obou forem dusíku z třídy I až 
na třídu III. Podobně je na tom i celkový fosfor. Nerozpuštěné látky se také 
postupně navyšují, stále ale spadají do I. třídy kvality. Imisní limity 
přípustného znečištění povrchových vod splňují v roce 2001 všechny vybrané 
parametry. V průběhu sledovaného období se všechny parametry zhoršují a v 
období 2004-2005 splňují limit pouze nerozpuštěné látky a kyslík. Od roku 
2001 do roku 2005 přibývá ukazatelů, které limit nesplňují - kvalita vody se 
zhoršuje. 

Obecně lze shrnout, že Dalejský potok je nejvíce zatížen fosforem a 
toxickými polychlorovanými bifenyly, pocházejícími pravděpodobně z černých 
skládek. Hodnoty PCB překračují imisní limity po celé délce Dalejského 
potoka. Tok má vyšší hodnoty pH než 8 (limit 6-8). Tok nemá problémy 
s hodnotami nerozpuštěných látek. Nejhorší kvalita vody byla stanovena v 
profilu Řeporyje. 

Dalejský potok je spolu s přilehlým povodím od Hlubočep až po 
Řeporyje v celkové délce asi 5,5 km chráněnou přírodní rezervací 
(Prokopské údolí), jak z hlediska přírodně biologického, tak z hlediska 
geologického. 

Jinočanský ani Dalejský potok nejsou zařazeny mezi významné vodní 
toky dle přílohy č.1 k vyhlášce č.470/2001 Sb. kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 
správou vodních toků. 

Z dalších vodních toků ve vzdálenějším okolí uvádíme: 

Radotínský potok je levobřežním přítokem Berounky, a je 
významným vodohospodářským tokem. Vodoteč pramení u obce Ptice ve 
výšce 405 m n.m., a ústí do Berounky v Radotíně ve výšce 194 m n.m. 
Znečištění odpovídá třídě III. Základní hydrologická data jsou v následující 
tabulce:  

Krahulovský potok je levobřežním přítokem Loděnice. Vodoteč 
pramení u obce Mezouň ve výšce 412 m n.m., a ústí do Loděnice v obci 
Loděnice ve výšce 260 m n.m. Znečištění odpovídá třídě III. Při horním toku 
má vodoteč pouze minimální průtok a občasný charakter. Vodoteč je 
dotována výtokem z bývalých železnorudných dolů. Plocha povodí dosahuje 
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7,192 ha. Hydrografická data Krahulovského potoka jsou k dispozici pro profil 
při soutoku s Loděnicí: 

V samotném zájmovém území výstavby se nenachází žádná vodoteč 
nebo vodní plocha. Území stavby posuzovaného záměru se nachází mimo 
záplavové území. 

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

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

Provedený hydrogeologický průzkum v rámci 1. etapy výstavby areálu 
PWBC byl zaměřen na zjištění úložných a hydrogeologických poměrů a na 
návrh odvodnění zájmového území. Bylo provedeno celkem 6 vrtných sond. 
S výjimkou sondy S2, která byla provedena v místě navážky, byla u všech 
ostatních sond zjištěna do hloubky cca 0,95 m hlína humózní, hnědočerná, 
jílovitá, tuhá až měkká. Pod ní je do hloubky cca 1,6 až 1,7 m hlína sprašová, 
jílovitá, světle rezavá. 

Výstavba komerčního areálu Business park – R1 Chrášťany je 
navrhována do lokality, která je podle platného Územního plánu sídelního 
útvaru obce Chrášťany stabilizována jako polyfunkční plocha „území 
nerušící výroby a skladů“. Dané území je ve změně č.2 územního plánu 
označeno jako lokalita č. 3, která je určena k zástavbě daného funkčního 
využití. 

Rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business Park 
- R1 Chrášťany, popisovaného v tomto oznámení, je dle údajů z katastru 
nemovitostí 152 814 m2. Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle 
změny č.2 ÚPO Chrášťany v zóně VS (nerušící výroba a sklady), je 
138 376 m2. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaná stavba komerčního 
areálu  nachází na následujících pozemcích v k.ú. Chrášťany: 
 

Č. parc. Výměra 
(m2)  

Druh pozemku/BPEJ Způsob využití 

399/1 51 115 orná půda ochrana – ZPF 

399/29 501 orná půda ochrana – ZPF 

399/30 6 190 orná půda ochrana – ZPF 

399/31 12 378 orná půda ochrana – ZPF 

399/32 12 334 orná půda ochrana – ZPF 

399/33 12 568 orná půda ochrana – ZPF 
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399/34 32 663 orná půda ochrana – ZPF 

399/35 1 571 orná půda ochrana – ZPF 

399/36 2 811 orná půda ochrana – ZPF 

399/37 709 orná půda ochrana – ZPF 

399/38 73 orná půda ochrana – ZPF 

399/39 90 orná půda ochrana – ZPF 

399/55 19 811 orná půda ochrana – ZPF 

Celkem 152 814  

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

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

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

Pozemek je určen pro výstavbu komerčního areálu zahrnujícího vlastní 
skladovací a výrobní haly s administrativními vestavky v modulovém 
uspořádání, vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy a plochy zeleně 
včetně retenční nádrže – jezírka s veřejně přístupným parkem 

Z hlediska BPEJ se jedná převážně o následující bonitu: 20100 a 
22601.  

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

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

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

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

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

1. číslice = příslušnost ke klimatickému regionu 

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

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

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

26 = hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na různých břidlicích a jim podobných 
horninách;, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými 
vláhovými poměry až převlhčením. 
 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým 
stranám 

číslice svažitost expozice 
0 0 – 30 Bez sklonu 

1 3 - 70 Bez sklonu 

2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 

4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 

6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

číslice skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 

1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

4 středně skeletová hluboká až středně hluboká 

8 středně až silně 
skeletovitá 

hluboká až mělká 

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

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na 
místě. 

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

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

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

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

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

(původně zemědělsky využívaný pozemek pro pěstování obilí). 

 
 
C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území zařazeno do Pražské 
plošiny, resp. její části, Říčanské plošiny. Západní část Říčanské plošiny, 
označovaná jako Třebotovská plošina, má ráz mírně zvlněné pahorkatiny, 
členěné erozivně modelovanými, většinou plochými údolími vodních toků. 
Erozně - denudační relief se zarovnanými povrchy neogenních hornin je 
rozčleněn epigeneticky založenými údolími, které vznikly jako snaha o 
vyrovnání erozivní báze - toku Berounky jako odezva na neotektonické 
pohyby. Morfologicky dominantní je v širším okolí zájmové oblasti údolí 
Loděnice a jejích přítoků (Krahulovský potok), na východě území pak mělké 
údolí horního toku Radotínského potoka. Severním a východním směrem 
nabývá terén charakter pouze mírně zvlněné plošiny, typický pro Hostivickou 
tabuli, ležící severně..  
 Souvislejší lesní porosty se v blízkém okolí nevyskytují, úzký pruh 
lesa se vyskytuje podél východního okraje silnice II/00512 v blízkosti 
západního okraje areálu. Menší zalesněné plochy jsou  zále severozápadním 
směrem v místní části Chrášťan – Mezicestí. Jedná se převážně o smíšené 
listnaté porosty - bukohabrové háje, které jsou typické zejména pro západně 
(ve vzdálenosti několika kilometrů) situované svahy údolí Loděnice. V ploše 
výstavby areálu se porosty dřevin vyskytují pouze na okrajích, jak bylo 
popsáno dendrologickým průzkumem.  
 Orograficky je území součástí  poberounské provincie a leží na jejím 
jihovýchodním okraji. 
 Reliéf  zájmové lokality je výrazně plochý, vertikálně málo členitý, s 
nadmořskou výškou okolo 390 m n.m., a velmi mírným sklonem směrem 
k severu k silnici č.II/605. Nejvyšším bodem je kóta Horka s nadmořskou 
výškou 401,2 m, nevýrazný vrchol širšího území, situovaný západním 
směrem od areálu parku. 
 

Geologická charakteristika 
Území stratigraficky náleží k ordoviku, ve vývoji dobrotivských vrstev, 

které se zde vyskytují v podobě tmavošedých břidlic, u nichž je časté příčné 
rozpukání. 

Z regionálně geologického hlediska řadíme území k paleozoiku 
barrandienu. Sedimenty paleozoika jsou zastoupeny zejména ordovickými 
uloženinami letenského souvrství, které tvoří střídání břidlic a drob. Dále na 
západě vystupují prachovce a jílovce zahořanského souvrství, na jihu, v údolí 
Krahulovského potoka  jsou zastoupeny jílovité břidlice vinického souvrství.  
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Sedimenty paleozoika barandienu (ordovik) jsou zejména na východě 
území překryty kvartérními deluviálními sedimenty, převážně spraši a 
sprašovými hlínami. Mocnost těchto pokryvných sedimentů je poměrně malá 
(1-2 m), neboť zde byly z větší části denudovány. 
 
Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry odpovídají v kvartéru málo propustnému až 
nepropustnému prostředí sprašových hlín a v podloží puklinovému prostředí 
břidlic, kde se podzemní voda váže na otevřené systémy puklin a nachází se 
na dotčeném pozemku v různých hloubkách. Propustnost těchto břidlic je 
nízká. Odtok povrchové a podzemní vody je severním a 
severoseverozápadním směrem. Z těchto důvodů je třeba věnovat pozornost 
povrchovému a podpovrchovému odvodnění a izolaci staveb. 

 

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

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

 
Členitost terénu a seismicita 

Terén vlastní lokality i jejího okolí je málo členitý, mírně se svažující k 
jihu. Nejvyšším místem v daném území je pozvolný vrchol Horka západním 
směrem od pozemku, v katastru Chrášťany, s kótou 401,2 m.n.m.  

Daná oblast nepatří mezi seismicky aktivní zóny. 
 
Surovinové zdroje 

V místě  navrhované stavby se žádný přírodní surovinový zdroj nebo 
jiné přírodní bohatství nenachází, lokalita leží mimo chráněné ložiskové 
území. 

V širším měřítku byla oblast Rudné a zejména blízkých Nučic 
(jihozápadním směrem) významnou oblastí s těžbou železných rud, která 
však již byla ukončena. 

V širším okolí se vyskytují chráněná ložisková území především pro 
těžbu vápence (Loděnice, Kosoř - Hvížďalka), stavebního kamene (Řeporyje) 
a kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu (Radotín – Špička). 
 
 
C.II.5  Flóra řešené lokality 

Pozemek pro navrhovanou dostavbu komerčního areálu PWBC se 
nachází v silně antropologicky pozměněné krajině a je součástí zemědělsky 
využívaných ploch v katastrech Chrášťan i navazujících ploch v Rudné a 
Jinočanech. V rámci zpracování oznámení záměru byl zpracován 
dendrologický průzkum a biologické hodnocení - průzkum flóry a fauny.  
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Inventarizace a zhodnocení současné zeleně je obsahem samostatné 
dokumentace “Inventarizace a ocenění dřevin potenciálně dotčených 
výstavbou logistického areálu Business Psark – R1 Chrášťany” (© Ing. 
Tomáš Pilař 11/2007), který je v plném rozsahu uveden v příloze tohoto 
oznámení EIA. 

V tomto posouzení se konstatuje: 
Hodnocená plocha je v současnosti využívána jako pole. Lokalita 

přiléhá k jižnímu okraji obce Chrášťany a je situována jižně od komunikačního 
napojení na Pražský okruh, respektive na silnici Chrášťany - Třebonice. 
Zájmové území je je vklíněno mezi výše zmíněné silnice a silnici Chrášťany - 
Jinočany. Posléze se tedy stane kamínkem v mozaice areálů lemujících 
Pražský okruh jehož realizace už započala v k.ú. Jinočany.  

Celý prostor je lemován pásem “zelených ploch” dle územního plánu, 
které budou pokračovat navrženými sadovými úpravami. Ze západu je plocha 
lemována stávajícím větrolamem, který bude respektován a bylo by logické 
spojit nezbytné pěstební zásahy s budováním celého areálu. Zájmová plocha 
není v současnosti prvkem libovolného souboru ekologicky významných 
ploch, ani prvků ÚSES. Stávající zeleň se nachází při okraji plochy a vesměs 
by neměla být záměrem dotčena, ale pouze její část je použitelná i v novém 
kontextu. Lze konstatovat, že v současnosti na ploše samotné stavby nejsou 
významnější přírodní prvky (stávající kulturou je orná půda), ale k ploše 
bezprostředně přiléhá relativně významný prvek, který je respektován jak 
ÚPD, tak navrženým projektem. Detaily jsou patrné na mapách a 
fotodokumentaci, které jsou součástí tohoto dokumentu. 

Inventarizace a zhodnocení současné zeleně konstatuje přítomnost 
vegetace spíše charakteru krajinné zeleně. S jedním relativně 
významným prvkem, ale ve špatném pěstebním stavu (větrolam). 
Všechny inventarizované prvky jsou mimo plochy výstavby a zpravidla 
petrifikovány územním plánem jako “zelené plochy”, tyto tedy budou dotčeny 
pouze bodově v místech vjezdů.  

Ze severu, východu a jihu je zájmová plocha lemována pásem 
travobylinných společenstev s rozptýlenými křovisky a stromy. Vyšší zeleň 
ale představuje jenom malou část vegetačního pokryvu. Porosty lze 
klasifikovat jejich příslušností ke svazu Arthenatherion, většinou jako málo 
diferencované a hodnotitelné a úrovni bazálních a odvozených společenstev. 
Relativně plošně významná jsou společenstva s dominantní Calamagrostis 
epigeos, které ale v několika případech přímo souvisí s ohniskem nitrofilní 
vegetace (Rubus idaeus, Armoracia rustikana, Urtica dioica). což nasvědčuje 
lokální depozici odpadní organické hmoty nebo průmyslových hnojiv. 
Floristicky zajímavější je vegetace v zářezu Pražského okruhu, který 
bezprostředně souvisí se zájmovým územím. Vzhledem k době terénního 
průzkumu lze popsat pouze charakter porostu jako převážně zapojený s 
identifikovanými taxony Calamagrostis epigeos, Agropyron repens, Dactylis 
glomerata., Arhenatherum elatior, Festuca sp. Aster novi-belgii, Dipsacus 
pilosus. 

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

Samo stanoviště je běžné, vyskytuje se na svazích zářezů a náspů 
komunikací silničních i kolejových, eventuelně na plochách agrárních lad. 
Stejně běžné jsou pak i druhy fauny vázané na stanoviště jako drobní 
hlodavci, ptáci hnízdící na zemi, hmyz. 

Při terénním průzkumu byl v zájmovém prostoru zaznamenáni pouze 
bažant obecný a zajíc polní. Lze ale předpokládat řadu běžných polních 
živočichů (zajíc polní, koroptev polní, hraboš polní, myšice křovinná, tchoř 
stepní, lasice kolčava). Prakticky u všech bude platit, že jejich výskyt bude 
vázán na okraje hodnoceného území, tedy mimo vlastní plochy výstavby. 

Ze západu je zájmové území lemováno stávajícím větrolamem, který je 
od zástavby oddělen ještě pásem “zelených ploch” dle územního plánu. 
Vzhledem k rozměru prvku lze větrolam pokládat za hnízdiště některých 
ptáků a vzhledem k množství produkované nekromasy za životní prostor 
dřevokazných druhů hmyzu. 

Z ornitofauny lze očekávat řídký výskyt běžných polních druhů, které 
se na zájmovou lokalitu dostávají z okolních pozemků: je to především 
vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), 
stehlík obecný (Carduelis carduelis),  skřivan polní (Alauda arvensis), rehek 
domácí (Phoenicurus ochruros) a straka obecná (Pica pica). Za potravou na 
toto území s velkou pravděpodobností občas zalétá jiřička obecná (Delichon 
urbius), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), poštolka obecná (Falco 
tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus 
frugilerus) a další druhy ptáků. 

 
Chráněné druhy živočichů a rostlin 
 Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné 
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom 
(§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody). 
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C.II.7  Krajina 
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 

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

Zájmové území určené pro realizaci výstavby areálu Business parku – 
R1 Chráštany  leží ve Středočeském  kraji, okrese Praha – západ, 
v katastrálním území Chrášťany, v blízkosti hranice s obcí Jinočany. 

Obytná zástavba se v těchto místech nevyskytuje a je soustředěna do 
centrální části obce a zejména podél silnice II/605 v Chrášťanech, postupně 
se však rozšiřuje i na další plochy dosud zemědělsky využívané. 

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

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

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

Architektonické řešení nových objektů areálu Business parku R1 svým 
měřítkem, tvarem i barevností odpovídá obdobným stavbám komerčních 
areálů, jakých se v oblasti v širším měřítku vyskytuje větší množství a probíhá 
či je plánována výstavba dalších. Lze tedy říci že v tomto ohledu.není 
v zásadním kontrastu a nenarušuje stávající krajinný ráz. Navrhované řešení 
umožňuje vybudovat novou, moderní architekturu, splňující veškeré 
požadavky technologie i pracovního prostředí a přitom zachovat celkový 
architektonický ráz průmyslové zóny.  K oddělení vlastního areálu od okolní 
krajiny slouží zelené plochy v jeho okolí, významné jsou i rozsáhlé plochy 
zeleně ve vlastním areálu na plochách mezi jednotlivými halami, kde je 
počítáno s výsadbou více než 100 stromů. Lze tak dosáhnout relativně 
dobrého organického začlenění stavby do zdejší krajiny.  
 
 
C.II.8  Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící 
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního 
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují 
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komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s 
cílem udržení rovnováhy. 
 Původní rostlinná společenstva jsou dubohabrové háje, podél vodotečí 
luhy a olšiny. Z regionálně fytogeografického hlediska se jedná o 
termofytikum, fytogeografický obvod - České termofytikum, fytogeografický 
okres Středočeská tabule, Bělohorská tabule. 
 Sosiekoregion II/16 Pražská plošina, biochora II/11/5 mírně teplých 
plochých pahorkatin. Reprezentační biocenóza - společenstvo dubo-
habrových hájů. 

 Vlastní zájmové lokalita s komerčním areálem Business park – R1  
Chrášťany se nedotýká bezprostředně žádného z prvků ÚSES.  

Hodnocená plocha je v současnosti využívána jako pole. Lokalita 
přiléhá k jižnímu okraji obce Chrášťany a je situována jižně od komunikačního 
napojení na Pražský okruh, respektive na silnici Chrášťany - Třebonice. 
Zájmové území je je vklíněno mezi výše zmíněné silnice a silnici Chrášťany - 
Jinočany. Posléze se tedy stane kamínkem v mozaice areálů lemujících 
Pražský okruh jehož realizace už započala v k.ú. Jinočany. Celý prostor je 
lemován pásem “zelených ploch” dle územního plánu, které budou 
pokračovat navrženými sadovými úpravami. 

Ze západu je plocha lemována stávajícím větrolamem, který bude 
respektován a bylo by logické spojit nezbytné pěstební zásahy s budováním 
celého areálu. 

Zájmová plocha není v současnosti prvkem libovolného souboru 
ekologicky významných ploch, ani prvků ÚSES. Stávající zeleň se nachází při 
okraji plochy a vesměs by neměla být záměrem dotčena, ale pouze její část 
je použitelná i v novém kontextu. 

Lze konstatovat, že v současnosti na ploše samotné stavby nejsou 
významnější přírodní prvky (stávající kulturou je orná půda), ale k ploše 
bezprostředně přiléhá relativně významný prvek, který je respektován jak 
ÚPD, tak navrženým projektem. Detaily jsou patrné na mapách a 
fotodokumentaci, které jsou součástí biologických průzkumů uvedených 
komplexně v příloze tohoto oznámení.. 

Z prvků ÚSES v širším okolí můžeme jmenovat zejména tyto: 

V nejbližším okolí posuzovaného záměru se nevyskytují prvky ÚSES 
regionální úrovně. Nejbližšími prvky regionálního ÚSES jsou regionální 
biocentra RBC Škrábek, které je vzdáleno 5,5 km jižně od posuzovaného 
záměru o rozloze cca 40 ha a je tvořeno lesními kulticenózami, akátinami, 
dubohabřinami a senixerotermními a xerotermními trávníky a lesy, RBC 
Řeporyje, které je vzdáleno 4 km na jihovýchod od posuzovaného záměru o 
rozloze cca 30 ha a je tvořeno lesním vegetačním typem, RBC Břevská 
rákosina, vzdáleno 3,5 km severně od posuzovaného záměru a je tvořeno 
bylinnou vodní a pobřežní vegetací, rákosinami, ostřicovými mokřady a 
mokřadními a pobřežními křovinami a lesy. 

Kostru lokálních ÚSES v k.ú. Jinočany tvoří 3 navržená lokální 
biocentra a 4 navržené lokální biokoridory. 
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V relativně blízkém okolí uvažovaného záměru je dle návrhu změnu č. 
2 územního plánu sídelního útvaru Jinočany navrženo LBC 50 Humna, do 
kterého vstupuje po severní straně k.ú. LBK 50 a ze kterého vystupuje 
navržený LBK 51 U trati pod cestou – Oupor. LBK 51 a v jihozápadní části 
k.ú. Jinočany se kříží s navrženým LBK 48 před navrženým LBC 61 a dále je 
veden jižním směrem k obci Zbuzany. LBK 48 dále pokračuje západním 
směrem k Dobříči. Od místa křížení s LBK 50 dále pokračuje východně LBK 
48, který přechází v LBK 49. ten pokračuje východním směrem a na něj 
navazuje navržené LBC 49. 

Interakční prvky jsou vymezeny jako nelesní doprovodná zeleň 
severně od obce Jinočany a navržené lesní společenstvo na horizontu k 
směrem k obci Dobříč. 

Navržené lokální prvky ÚSES: 
LBK 48 – stabilizovaný, z části funkční, LBK je veden na krajinné 

dominantě skalnatého hřebene „Na škrobech“ a u Jinočanského potoka 
přechází v LBK 49, biokoridor je navržen k vymezení a k založení. 

LBK 49 U trati pod cestou – Jinočanský potok - vychází z lokálního 
biocentra LBC 61 (severozápadně od Dobříče) a směřuje na území hl. m. 
Prahy, kde je zaústěn do nadregionálního biokoridoru NRBK K 177. 

Biokoridor je vymezen ve směru západ – východ. Jedná se o doprovod 
komunikace a ruderalizovaný travinnobylinný okraj Jinočanského potoka a 
jeho přítoku. Stupeň ekologické stability se pohybuje od 1 až výjimečně 3. 
Částečně funkční reprezentativní biokoridor je navržen k vymezení a k 
založení. 

LBK 50 - veden po horizontu k.ú. sídelního útvaru Jinočany na rozvodí 
území jako lesní společenstvo a představuje v návrhu plochu zalesnění 52 
ha, biokoridor je navržen k vymezení a k založení. 

LBK 51 U trati pod cestou – Oupor - propojuje lokální biocentra LBC 
62 u Chrášťan s LBC 63 přiléhající k jihozápadnímu okraji Zbuzan. Prochází 
ve směru sever – jih, ale na severním okraji se prudce lomí východním 
směrem ke Zbuzanům. Nefunkční reprezentativní biokoridor má ekologický 
stupeň stability 1, částečně 2, protože je převážně vymezen na orné půdě, 
částečně na postagrárních ladech a zahrnuje i porosty na mezích podél 
polních cest. Biokoridor je navržen k vymezení a k založení. 

LBC 49 – navržené lokální biocentrum na Jinočanském potoce v 
jihozápadní části k.ú. Jinočany v podobě navrhované retenční nádrže. 

LBC 50 Humna – navržené lokální biocentrum lesního charakteru, do 
kterého vchází ze severu LBK 50 a z něj vychází v jihozápadní části LBK 51, 
biocentrum je navrženo k vymezení a založení. 

LBC 61 U trati pod cestou Zarostlý lůmek - základem z části 
funkčního biocentra jsou porosty smrku, dubu, břízy, jasanu, borovice a 
modřínu. Biocentrum má ekologický stupeň 2+ až 3+. Je navrženo jeho další 
zalesnění. 

U západní hranice obce Chrášťany prochází lokální biokoridor (LBK 
47). Tento biokoridor je veden v jižní části Rudné z lokálního biocentra (LBC 
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47) v katastrálním území Nučice podél ulice Jinočanské v městě Rudné do 
interakčního prvku Horka (VKP 130) Z něj biokoridor pokračuje severním 
směrem po  hranici Rudné a Chrášťan k nádraží Rudná u Prahy, kde se 
propojuje přes zahrady do LBC za nádražím.  

Funkčnost žádného z uvedených prvků ÚSES nebude výstavbou 
areálu nikterak narušena.  

Lokální biokoridory mají ochranné pásmo o šíři 10 m od středu 
biokoridoru. 

Kromě opatření uvedených u jednotlivých prvků ÚSES je navrženo 
územním plánem doplňovat vysokou i nízkou zeleň do krajiny. Především 
podél stávajících i obnovených cest je nutné vysázet alespoň jednostranně 
vysokou zeleň, kterou je třeba udržovat. Dále je doporučeno oddělit 
zastavěná území obce od volné krajiny pásy vysoké zeleně, které zabraňují 
větrné erozi a zlepšují kontakt obce s volnou krajinou. 

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

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

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

 
 

C.II.9  Obyvatelstvo 
 Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu nového komerčního areálu 
Business Park – R1 Chrášťany se nachází na jihovýchodním okraji obce 
Chrášťany a v blízkosti jižního okraje katastru obce Jinočany. 

Jedná o lokalitu umístěnou na současných zemědělských pozemcích 
jihovýchodně od zástavby obce Chrášťany a severně od obce Jinočany. 
Nejedná se o území hustě zalidněné, v nejbližším okolí zájmové lokality se 
nevyskytuje obytná zástavba.  

Nejbližší obytné rodinné domky jsou situovány v Chrášťanech, za jižní 
průmyslovou zónou, zejména podél hlavní silnice II/605 a severně od ní.  
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Nejbližší obytná zástavba v Chrášťanech je od hranice budoucího areálu 
vzdálena několik set metrů severozápadním směrem. 

Obec Chrášťany, na jejímž území je navrhována výstavba areálu 
PWBC, je tvořena převážně zástavbou rodinných domků, kterých je zde cca 
215. Obec má rozlohu 416 ha a žije zde cca 600 obyvatel.  

Nejstarší zmínka o obci Chrášťany je z roku 1227, kdy byla jejich větší 
část majetkem Svatojiřského kláštera. Původní tvrz, připomínaná v roce 1545 
později pustla a byla i z části pobořena. V 18. století byla přestavěna na 
barokní zámek. Zámek je však jen jednoduchá patrová budova 
obdélníkového půdorysu.  

Obyvatelstvo se v obci živilo především zemědělstvím. Na staré návsi 
je několik krásných statků, které mají dochovaná průčelí domů. Obcí vedla 
stará cesta z Prahy směrem na Plzeň a na Norimberk. Tuto cestu využívala i 
první pošta. V obci je návesní rybník s kapličkou. 

V současné době na území obce probíhá obytná i komerční zástavba, 
podél jižní strany silnice 605 je v západní obce rozsáhlá zóna komerčních 
areálů a průmyslových podniků (Velkoobchod Ptáček a jiné), ve východní 
části pak vznikly nové moderní obchodní areály firem Protherm, Viessmann, 
Scania a další. Východně od Chrášťan již na území hlavního města se 
nachází jedna z největších obchodních zón v České republice (Shopping park 
Zličín – Avion). Rovněž stávající areál firmy Amesbury, investora 
posuzovaného komerčního areálu, Business park Zličín, je situován nedaleko 
východní hranice obce Chrášťan, na západní hranici je vybudován nový 
komerční areál PWBC.  

Obytná zástavba obce Jinočany je od hranice pozemku pro 
navrhovanou zástavbu komerčním areálem Business park R1 vzdálena cca 
500 m jižním směrem, avšak hranice k.ú. Jinočany prochází v blízkosti 
hranice komerčního parku R1, takže lze říci, že výstavba areálu, byť má být 
realizována výhradně na pozemcích Chrášťan, se obce Jinočan dotýká. Proto 
byly v tomto oznámení Jinočany uvedeny jako dotčená obec. V obci probíhá 
rozsáhlá obytná výstavba, a to i na jižním okraji směrem k navrhovanému 
areálu Business parku R1. Mezi touto zástavbou a posuzovaným areálem 
jsou dosud volné nezastavěné plochy, které jsou však II. změnou ÚP 
Jinočany určeny k zástavbě „zařízení komerčního charakteru, lehké výroby a 
skladů“. Tato budoucí zástavba tedy v budoucnu zcela oddělí posuzovaný 
areál od obytné zástavby Jinočan. 

Území, na kterém se má uskutečnit výstavba komerčního areálu 
Business park – R1 Chrášťany leží podle schválené změny č.2 územního 
plánu sídelního útvaru Chrášťany v zóně pro nerušící výrobu a sklady 
(lokalita č.3). 
 
Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zástavbě pozemku s kvalitní zemědělskou 
půdou, který byl v minulosti intenzívně zemědělsky využíván. Stavba 
nevyžaduje odstranění původních staveb ani kácení dřevin ve větším 
rozsahu, jiný zásah do hmotného majetku se nepředpokládá. Jediným 
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významným majetkem, který bude stavbou dotčen, je vlastní vrstva ornice, 
která se nachází na ploše zájmového pozemku. Tato ornice bude před 
zahájením terénních úprav sejmuta a použita převážně při sadových 
úpravách na vlastním pozemku po dokončení výstavby, případné přebytky 
budou použity pro zúrodnění pozemků určených Krajským úřadem po dohodě 
s obcí Chrášťany a Jinočany.  Vzhledem k rozsahu zelených ploch v areálu, 
je potřeba ornice dosti vysoká.  

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

Kulturní památky, archeologická naleziště 
V  lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná 

archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní 
památky.  

 

C.II.10   Jiné charakteristiky - Hluk 
Stávající doprava 

Jednou z hlavních charakteristik zatížení daného území a obcí 
Chrášťan, Jinočan i Rudné je automobilová doprava. Jedná se především o 
dopravu tranzitní, která obcemi projíždí a která tvoří významný podíl dopravní 
zátěže. Skutečnost, že nedaleko obou sídel procházejí kapacitní komunikace 
– dálnice D5 a Pražský okruh R1 sice významně snižuje podíl této tranzitní 
dopravy, avšak přesto velké množství osobních i nákladních automobilů 
projíždí po silnici druhé třídy II/605 ze Zličína nebo Pražského okruhu přes 
Chrášťany a Rudnou. Zátěž zejména této silnice č. 605 v obci Chrášťany a 
městě Rudná (Masarykovy ulice, hlavní dopravní tepny a současně i 
obchodní zóny města Rudné s oboustrannou obytnou zástavbou prakticky 
v celé délce od Dušník až po Hořelice), je velmi vysoká. 

Významná je i dopravní zátěž silnice III/0058, která tvoří jižní obchvat 
obce Chrášťany a současně slouží jako přivaděč dopravy na Pražský okruh 
R1. tato komunikace prochází mimo obytnou zástavbu a její parametry jsou 
pro napojení nového areálu dostačující. Naměřená ekvivalentní hladina hluku 
v místě začátku připojovacího pruhu na R1 dosahuje v odpolední dopravní 
špičce pracovního dne hodnoty 70 dB, celodenní hladina hluku je pouze 
nepatrně nižší. V měřícím bodě u křižovatky silnic III/0058 a III/00512, tedy u 
severozápadního rohu pozemku navrhovaného areálu byla naměřena 
ekvivalentní hladina hluku LAeq = 66,3 dB, v místě napojení místní 
komunikace od silnice III/0058 do centra Chrášťan byla naměřena hladina 
hluku rovná 58 dB a ve vlastním centru u obytné zástavby (vedle rybníčka) 
v centrální části Chrášťan dosahuje hladina hluku hodnoty 54 dB. Zde se 
projevuje hluk především ze silnice II/605, jejíž dopravní zátěž nebude 
navrhovaným areálem vůbec ovlivněna. 

Z tohoto důvodu nově schválená změna č.2 ÚP obce Chrášťany 
definovala nové plochy pro nerušící výrobu a sklady na lokalitách, jejichž 
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dopravní obslužnost je zajištěna přímým napojením na Pražský okruh, takže 
doprava z těchto lokalit nebude zatěžovat obytnou zástavbu. 

Dopravní zátěž silnice III/00512, která tvoří spojnici mezi Chrášťanami 
a Jinočany je ve srovnání s výše popisovanými komunikacemi výrazně nižší, 
avšak tato silnice v jižní části prochází obytnou zástavbou Jinočan. Z tohoto 
důvodu bude obec Jinočany stavět severní obchvat umožňující odvést 
veškerou tranzitní dopravu mimo obec. Tento obchvat bude obzvláště 
důležitý po zprovoznění MÚK Jinočany, protože tato křižovatka by do obce 
přivedla další tranzitní dopravu z Pražského okruhu R1. 

Navrhovaný areál, který je předmětem tohoto posuzování, bude 
v cílovém stavu (tj. po dokončení 3. etapy výstavby) vjezdem B napojen na 
silnici III/00512, tedy až v okamžiku úplného dokončení obchvatu Jinočan (na 
první část tohoto záměru „Okružní komunikace Jinočany“ probíhá 
v současnosti zjišťovací řízení - Jedná se o obslužnou komunikaci, která se 
napojuje na severním okraji obce Jinočany na silnici III. třídy 00512 Jinočany 
– Chrášťany cca 100 m od hranice obce. Komunikace je napojena na místní 
komunikaci cca 540 m severně od křížení ulic Žižkova a Hornická v obci 
Jinočany. Komunikace bude sloužit jako místní sběrná komunikace pro 
budoucí komerční výstavbu v severozápadní části obce. V budoucnu bude 
komunikace součástí obchvatu obce Jinočany s napojením na budovaný 
sjezd z rychlostní komunikace R1 mezi obcemi Jinočany a Zbuzany. 

Variantně je uvažováno s přímým napojením Business parku R1 
Chrášťany na obchvat Jinočan spojkou vedenou přes komerční zónu na 
východní straně v blízkosti R1. 

 

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

Realizace investičního záměru je situována do lokality pro nerušící 
výrobu a sklady obce Chrášťany – lokalita č.3. 

V současné době je území Chrášťan vystaveno zvýšené hladině hluku 
a imisnímu zatížení, což je dáno malou vzdáleností od frekventované 
komunikace I. třídy – Pražského okruhu R1, II. třídy č.605 a III. třídy č. 0058 – 
nájezdu na Pražský okruh.. V severní části obce Chrášťany se významně 
projevuje i hluk z dálnice D5. 

Tato situace se významněji nezmění až do doby případné realizace 
obchvatu města Rudné a obce Chrášťan, který by odvedl tranzitní dopravu 
mimo obytnou zástavbu až na sever od dálnice D5. S touto přeložkou je 
počítáno i v připravované 3.změně ÚP Rudné, avšak termín realizace ani 
způsob financování této stavby není v současné době stanoven. 

Ve II. změně ÚP Chrášťany a ÚP Jinočany se s řadou investičních 
dopravních akcí počítá. (Byly již popsány v kapitole B.) Jejich společným 
cílem je odvedení dopravy (zejména nákladní) mimo obytné zóny jednotlivých 
obcí. Lze tedy říci, že dané území je vystaveno značné zátěži hlukem a 
emisemi zplodin z výfukových plynů, avšak tato zhoršená situace se 
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projevuje především v blízkosti hlavních dopravních tahů. Nelze tedy 
paušálně říci, že kvalita životního prostředí je v celém území silně zhoršená. 

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

Plánované dopravní stavby a protihlukové bariéry, navrhované 
v místech, kde frekventované komunikace procházejí v blízkosti obytné 
zástavby, společně s pásy izolační zeleně a dalšími prvky ÚSES mohou tuto 
situaci významně zlepšit. Rozhodující je, aby nedocházelo k dalšímu 
zvyšování dopravní zátěže v místech, která leží v blízkosti obytné zástavby. 
Proto je třeba komerční zóny a logistické areály stavět v místech, která 
umožňují bezproblémový a přímý výjezd na silnice dálničního typu (R1, D5, 
R6 a další). Tato hlediska změny ÚP jednotlivých obcí důsledně zohledňují a 
územní plány jsou podrobovány procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(SEA). Na základě tohoto posouzení jsou pak vymezeny vhodné lokality a 
stanoveny regulativy a opatření, která je nutno splnit při jejich zástavbě. 
Jedním z významných regulativů je koeficient zeleně, který v zástavbě zóny 
pro nerušící výrobu a sklady musí dosahovat hodnoty minimálně 35 %. 
Omezena je rovněž výška objektů (v daném případě 12,5 m), čímž je 
zabráněno výstavbě výrazných dominant narušujících krajinný ráz. Objekty 
skladových hal jsou navíc částečně kryty stromy vysazovanými v pásech 
izolační zeleně podél jednotlivých areálů. 

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

Na druhé straně blízkost hlavního města, jehož východní okraj přímo 
navazuje na obec Chrášťany, vytváří tlak na komerční využití pozemků u 
obce. Z tohoto důvodu také byla v 10/2007 schválena 2.změna územního 
plánu, kterou se vymezila k již dříve schváleným průmyslovým lokalitám zóna 
pro nerušící výrobu a sklady (lokalita č.3) v jihovýchodní části katastru 
obce. Do těchto zón je vhodné umístit sklady nebo průmyslovou výrobu,  
která je šetrná vůči životnímu prostředí a nebude představovat zátěž pro 
obyvatelstvo okolních obcí. 

Dostavba komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany ovlivní 
dané území jen minimálními vstupy – emisemi z plynového vytápění hal a ze 
související automobilové dopravy. Významnější je vliv vlastních dopravních 
tras, kudy bude vedena automobilová doprava do areálu. Této skutečnosti si 
jsou investor, projektanti i zpracovatelé oznámení dobře vědomi, a proto byly 
tyto dopravní trasy navrženy zcela mimo průjezd kolem obytné zástavby obce 
Chrášťany i Jinočany. Dodržování těchto dopravních tras je akcentováno i 
dopravním značením. Do doby vybudování MÚK Jinočany, která bude 
umožňovat oboustranný vjezd i výjezd na Pražský okruh, bude třeba 
dodržovat dopravní trasy s otáčením vozidel jedoucích ve směru na Plzeň, 
Karlovy vary a Chomutov na MÚK Řeporyje. Po dokončení vjezdu B 
(případně alternativní komunikace průmyslové zóny jihovýchodním směrem 
na budovaný severní obchvat Jinočan s přímým napojením na R1) bude vliv 
na obytnou zástavbu Chrášťan zcela eliminován. 
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH 
VÝZNAMNOSTI 

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

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

Kategorie 
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo  x  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci  x  

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

D.I.5. Vliv na půdu  x  

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

  x 

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

D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 

D.I.8. Vliv na krajinu  x  

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

 
Vysvětlivky:  

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

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

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

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti, celý 
komerční areál Business Park – R1 Chrášťany bude používat technologie 
šetrné vůči životnímu prostředí a rovněž zástavba areálu s vysokým podílem 
zeleně bude provedena s ohledem na zachování všech složek životního 
prostředí v neporušeném stavu. 
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. Jedná se o komerční areál určený pro skladování a pro nerušící 
výrobu (balení, montáž a pod.), která představuje minimální emise škodlivin 
do ovzduší, nezpůsobuje ve svém okolí nadměrný hluk a neprodukuje jiné 
odpadní vody, než splaškové. Doprava do závodu představuje sice určitou 
dopravní zátěž místních komunikací, ale s ohledem na její vedení mimo 
vlastní obec Chrášťany a Jinočany, nebude zatěžovat obyvatelstvo obou obcí 
hlukem ani emisemi nad míru danou platnou legislativou. Z hlediska vlivů na 
půdu by sice bylo možno považovat zábor zemědělské půdy uvedeného 
rozsahu za významný vliv, nicméně s ohledem na skutečnost, že areál bude 
umístěn do územním plánem přesně definované průmyslové zóny, v níž není 
s dalším využitím lokality pro zemědělské účely počítáno, nelze vliv na půdu 
považovat za podstatný. V případě, že by na tomto pozemku nebyla 
realizována výstavba areálu Business parku R1, byl by využit pro výstavbu 
jiného investora s obdobným zaměřením. Rozhodující je tedy skutečnost, že 
veškerá ornice z pozemku bude před zahájením výstavby sejmuta, a nedojde 
tedy k jejímu znehodnocení, nýbrž využití pro zelené plochy v okolí. 

Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo je možno považovat výstavbu nového areálu se 942 pracovními 
místy za velmi pozitivní. 
 

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

Zdravotní rizika pro obyvatele vlastní obce Chrášťany, v jejímž 
katastru má být nový areál Business Park – R1 podle záměru investora 
postaven, i pro obyvatele okolních obcí, zejména bezprostředně sousedící 
obce Jinočany, jejichž stávající obytná zástavba je dostatečně vzdálena od 
areálu, jsou prakticky nulová.  

Investor tohoto komerčního areálu, firma AMESBURY, provozuje 
v současné době obdobný areál v Business parku Zličín a areál PWBC 
Chrášťany, takže vstupy a výstupy do složek životního prostředí uvažované 
v tomto oznámení jsou podloženy skutečností odvozenou dle stávajících 
areálů a přepočítanou na kapacity nového záměru. 

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

Dopravní trasy  budou vedeny mimo obytnou zástavbu Chrášťan po 
komunikaci III/0058 na Pražský rychlostní okruh, takže budou obyvatelstvo 
zatěžovat hlukem a emisemi pouze v minimální míře. Po dokončení III. etapy 
výstavby a vybudování druhého vjezdu bude doprava do areálu využívat 
obchvatu Jinočan a MÚK Jinočany umožňující oboustranný vjezd a výjezd na 
R1. 

Z výsledků rozptylové studie, uvedené v příloze tohoto oznámení, 
vyplývá, že zdroje komerčního areálu Business Park – R1 Chrášťany se 
svými vstupy do životního prostředí projeví ve svém okolí pouze minimálně a 
v žádném případě nedojde u nejbližší obytné zástavby k negativnímu 
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ovlivnění nad míru danou předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí, a 
to ani v součtu se stávajícím zatížením. 

Nové skladové a výrobní haly jsou určeny pro skladování, balení a 
montáž výrobků neobsahujících nebezpečné látky, které by jakýmkoliv 
způsobem mohly ohrozit životní prostředí ani zdraví obyvatel. 

Sociálně ekonomické důsledky výstavby nového areálu lze hodnotit 
rovněž jednoznačně kladně, protože realizací této výstavby dojde k vzniku 
nových 942 pracovních míst v cílovém stavu, a tím i k vytvoření po všech 
stránkách odpovídajícího pracovního prostředí a sociálního zázemí pro 
zaměstnance areálu, a to jak v administrativě, tak i ve skladech a lehké 
výrobě. Pracovní podmínky i mikroklimatické podmínky pracovišť, větrání, 
vytápění a chlazení i kvalita sociálních zařízení budou plně odpovídat 
požadavkům platných předpisů a budou spíše nadstandardní.  

Ze sociálně ekonomického hlediska je významná i skutečnost, že firma 
Amesbury je dlouhodobě perspektivním a stabilním zaměstnavatelem, 
vytvářejícím optimální pracovní i sociální podmínky pro své současné 
zaměstnance. Totéž požaduje i od nájemců, jimž své haly, nebo jejich 
jednotlivé moduly, pronajímá. 

Po realizaci výstavby areálu, která proběhne ve třech etapách, dojde 
k jejímu postupnému zaplňování novými zaměstnanci v návaznosti na 
pronájem jednotlivých hal a modulů až do cílového stavu 3. etapy, který 
odpovídá deseti halám s celkem 942 pracovníky ve skladech (výrobě) a 
administrativě. Lze očekávat, že zde naleznou perspektivní pracovní 
uplatnění kromě obyvatel obou nejbližších obcí – Chrášťan a Jinočan – i 
obyvatelé ze širšího okolí. Část pracovníků bude tedy nepochybně dojíždět i 
z okolních obcí, k čemuž je možno využít husté sítě integrované veřejné 
dopravy PID MHD Praha. Zastávky autobusů PID jsou situovány 
v dochůzkové vzdálenosti několika minut od nového areálu Business Parku 
R1, takže zaměstnanci nejsou nuceni používat vlastní osobní automobily. Lze 
očekávat, že někteří zaměstnanci budou k dopravě využívat i jízdní kola. 
Kromě běžné linkové dopravy předpokládá investor i zavedení vlastní 
smluvní dopravy, kterou již v současnosti provozuje mezi terminálem metra 
Zličín a oběma stávajícími komerčními areály (BCZ a PWBC). Nový areál 
bude do tohoto systému zcela jistě zahrnut. 

Kvalita životního prostředí v obci Chrášťany a Jinočany, městě 
Rudná ani v nejbližších okolních obcích se v důsledku výstavby nového 
komerčního areálu Busines Park - R1 Chrášťany nezmění, protože 
vyvolaná doprava nebude kolem obytné zástavby těchto obcí projíždět. 

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

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

 Investor si je vědom nutnosti respektovat platné předpisy a nařízení a 
je zde důvodný předpoklad, že  při provozu nového závodu nebude docházet 
ke kontaminaci složek životního prostředí (půdy, vody). V areálu nebudou 
používány žádné nebezpečné látky.ve smyslu Nařízení vlády č.258/2001 Sb. 
kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a 
chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává 
Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek. 

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

 

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

Business Park - R1 Chrášťany jsou rodinné domky v centrální části Chrášťan. 
Tyto domy jsou od areálu BP – R1 dostatečně vzdáleny a navíc z větší části 
odstíněny stávající zástavbou převážně skladových a obchodních 
provozoven.  

Vlastní areál závodu tyto obyvatele prakticky vůbec neovlivní. Projevit 
se může spíše vliv související automobilové dopravy, který povede 
k nepatrnému navýšení stávající osobní dopravy na silnici II/605. Vzhledem 
k tomu, že nákladní a dodávková doprava a převážná část osobní dopravy 
bude vedena po komunikacích přímo na Pražský okruh R1 mimo obce 
Chrášťany, Jinočany a Rudnou, nedojde k negativnímu ovlivnění obyvatel 
těchto sídel.  

Počet těžkých nákladních automobilů a kamionů přijíždějících do 
nového areálu v cílovém roce 2010, tedy po dokončení třetí etapy, bude 
maximálně 35 aut/den (tj. 70 jízd obousměrně). Počet dodávkových a lehkých 
nákladních automobilů nepřekročí 120 aut za den. Počet osobních 
automobilů bude záviset především na počtu zaměstnanců, kteří budou do 
závodu dojíždět svými auty. Parkovací plochy u závodu jsou dostatečně 
dimenzovány. Provoz reálu bude pouze v denní době, cca 12 hodin za den. 

Vlivy areálu Business Parku – R1 Cjrášťany na kvalitu ovzduší a na 
hlukovou situaci v nejbližším okolí byly zhodnoceny hlukovou a rozptylovou 
studií. Z výsledků těchto studií vyplývá, že provoz areálu neovlivní své okolí 
negativně nad míru povolenou platnou legislativou. 
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Počet obyvatel ovlivněných výstavbou a provozem nového komerčního 
areálu PWBC Chrášťany tedy nepřesáhne několik desítek obyvatel 
nejbližších obytných domů v okolí, a to v centrální části obce Chrášťany. 
Toto navýšení dopravy a následných  negativních vlivů bude zcela 
zanedbatelné a stěží postřehnutelné, protože tato zástavba je od areálu 
dostatečně vzdálena a odstíněna. 
 U dalších vzdálenějších objektů v okolí zájmové lokality se 
nepředpokládá, že by je měla stavební činnost či provoz areálu Business 
parku Chrášťany ovlivnit. 
 

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

Business parku – R1  v Chrášťanech, do něhož bude umístěna technologie 
skladování a lehké výroby – balení, montáže a pod.  

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

Realizací záměru dojde k vzniku nových malých zdrojů znečišťování 
ovzduší – plynových kotelen, plynových teplovzdušných agregátů a 
infrazářičů.  

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

Hluk ze související dopravy nepřekročí přípustné denní limity a 
způsobí jen mírné navýšení stávajícího hlukového pozadí, a to jen 
v nejbližším okolí areálu. V noční době nebude areál v provozu. 

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

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na 
obyvatelstvo. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 119

 

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

zábor původně zemědělského 
pozemku, ornice bude využita 
podle požadavků RŽP 
převážně pro sadové úpravy 
areálu Business parku R1 a 
veřejné zeleně u areálu 

Sociální a ekonomické 
vlivy 

přímé, trvalé Příznivý vliv na zaměstnanost, 
zlepšení pracovního prostředí 

Emise z plynových 
kotelen a agregátů 

přímé, trvalé Malý zdroj znečišťování, 
nízkoemisní hořáky 

Hluk z dopravy a 
technologie (VZT, 
chlazení) 

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

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

Nový komerční areál Business park – R1 Chrášťany vytápěn 
plynovými kotli pro administrativní vestavky a infrazářiči a teplovzdušnými 
agregáty typu MONZUN pro skladové a výrobní části. Instalované výkony 
jednotlivých zdrojů i kotelen, vybavených vždy 2 kotli, jsou pod 100 kW. 
Jedná se tedy o malé zdroje znečišťování ovzduší. Vzhledem k umístění 
jednotlivých spotřebičů nelze technicky zajistit společný odvod spalin, proto 
se nejedná o střední zdroj znečišťování ovzduší. 

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

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

provozu areálu Business Parku – R1 Chrášťany byla vypracována 
rozptylová studie, která je celá uvedena v příloze  tohoto oznámení.  

Tato rozptylová studie zahrnuje celkový vliv závodu na ovzduší po 
realizaci posuzované výstavby se zahrnutím nových zdrojů 
znečišťování ovzduší z plynových kotelen, teplovzdušných agregátů, 
infrazářičů a automobilové dopravy, a to pro cílový stav po dokončení 
výstavby 3. etapy, tedy celkem 10 univerzálních hal. 
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Při stanovení emisí z plynové zdrojů byly podkladem výrobcem 
garantované emisní koncentrace a předpokládaná roční spotřeba zemního 
plynu převzatá ze studie a rozpracovaného projektu k územnímu řízení. 
V rozptylové studii však bylo v souladu s platnou metodikou počítáno 
s emisemi odpovídajícími emisním limitům, které jsou výrazně vyšší než 
garantované emise. Proto i výsledky rozptylové studie jsou tímto způsobem 
nadhodnoceny a ve skutečnosti budou emisní, a tedy i imisní koncentrace 
nižší než hodnoty vypočtené. 

Pro stanovení emisí z automobilové dopravy byly výchozím podkladem 
předpokládané počty jízd osobních, dodávkových a nákladních automobilů do 
areálu a určené dopravní trasy, jejichž dodržení bude vyžadováno provozním 
řádem areálu a zakotveno ve smlouvách firmy Amesbury s jednotlivými 
nájemci. Uvažován byl maximální stav, skutečnost bude, zejména v počtu 
osobních automobilů, pravděpodobně poněkud nižší. Údaje o provozu 
vycházejí ze zkušeností se stávajícím areálem v BCZ Zličín, který investor 
provozuje. Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem 
MEFA 2002, viz kapitola B.III.1. Do výpočtu byly dále zahrnuty emise 
vznikající při studeném startu automobilů. 

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

Tyto faktory jsou stanoveny pro NO2 na 1,19 g na jeden start.  
Posouzení vlivu areálu na ovzduší bylo provedeno v  jednotlivých 

výpočtových – referenčních – bodech uzlové sítě, které slouží i pro 
grafické zakreslení izočar znečištění. 

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

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

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

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Chrášťany.. 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících 

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

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

 

třída 
stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 
rychlosti větru 

(m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

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

1,7        5        11 

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

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

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

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

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

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a 
IV, kdy dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu 
teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném 
větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. 
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V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu 
teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu 
promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země 
vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně 
zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto 
rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

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

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

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

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

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

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

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

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 
% NO2 a celých 90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr 
kp, jehož hodnota závisí na třídě stability atmosféry. Zároveň platí, že i po 
dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve formě NO.  
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Před shrnutím závěrů rozptylové studie uvádíme ještě přehled hlavních 
použitých pojmů: 

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

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

Maximální koncentrace 
• největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané 

rychlosti větru. 

Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty 
• jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. 

Tak dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny. 

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

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

z komína  [MW]. 

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

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

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

ohledem zvrstvení. 

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

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

Pro její výpočet se používá řada převážně empirických vzorců. 
 

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

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

Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty 
jsou uvedeny v mikrogramech/m3 (µm-3). 
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Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě 
[mg*hod/m3 za rok. 

Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních 
hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro 
NO2 je stanoven na úrovních, jenž jsou uvedeny v následujícím přehledu 
imisních limitů.  

Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006 
Sb., které byly zpracovány na základě direktiv EU. 

 
 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 125

 
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na 

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

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

Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik 
látek, měřených v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům 
je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území jsme použili 
klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha.Klasifikace se 
provádí dle 5 tříd. 
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Vyhodnocení imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi NO2 a 
benzenu: 

Jak již bylo uvedeno v kapitole C., zásadní vliv na imisní zatížení má 
automobilová doprava po komunikacích D5 a R1 .  Imisní zatížení v lokalitě je 
významné a podél předmětných komunikací za stávajících podmínek hraničí 
s imisními limity. základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je 
automobilová doprava po dálnici D 5 Praha – Plzeň. V blízkosti této 
komunikace jsou nejvyšší vypočtené imisní koncentrace. Příspěvek ostatních 
zdrojů znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. 

Stávající imisní koncentrace v dané lokalitě byly uvedeny v kapitole 
C.II.1. V následujícím textu jsou uvedeny výsledky výpočtů rozptylové 
studie (celá studie včetně grafických výstupů je uvedena v příloze tohoto 
oznámení). 
 

Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů posuzovaného areálu: 
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 

z provozu areálu budou na úrovni do 10 µg/m3. Nejvýznamnější vliv budou 
mít parkoviště. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím pak bude 
na úrovni do 0,9 µg/m3. V místech obytné zástavby Chrášťan jsou nejvyšší 
vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 na úrovni do 6 µg/m3 a 
příspěvky k průměrným ročním koncentracím na úrovni do 0,6 µg/m3.   
 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím  benzenu se 
pohybují na úrovni do 0,055 µg/m3. v nejzatíženější části areálu a na 
úrovni do 0,025 µg/m3 v Chrášťanech. 

Ze závěrů výpočtů imisních koncentrací vyplývá, že: 

• Stávající imisní zatížení v lokalitě je z hlediska krátkodobých 
koncentrací benzenu i NO2 výrazné. Nicméně imisní limity jsou pro tyto 
škodliviny dodržovány. 

• Celkové imisní zatížení je pak pro průměrné roční koncentrace dáno 
prostým součtem stávajících a nově vypočtených hodnot. Pro 
průměrné roční koncentrace NO2 lze očekávat imisní zatížení na 
úrovni 39 µg/m3. Tedy 1 µg/m3 pod hladinou imisního limitu. Pro 
benzen pak  celkové imisní zatížení lze předpokládat na úrovni 2,025 
µg/m3. Tedy cca 40% imisního limitu. 

• Maximální hodinové koncentrace NO2 z nových zdrojů jsou na úrovni 
10 µg/m3, a tedy na úrovni, kdy nemohou navýšit  stávající maximální 
vypočtené koncentrace. 

• Příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v Chrášťanech bude tedy 
málo významný a za výše uvedené podmínky lze výstavbu 
logistického centra, z hlediska vlivu na ovzduší, povolit. 
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Význačný zápach 

Komerční areál Business park – R1 Chrášťany nebude zdrojem 
zápachu. Nebudou zde skladovány látky uvolňující pachy a rovněž výroba 
zde prováděná nebude tyto látky produkovat (balení, montáž a pod.) 
 
 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
 
 

D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 
Hluk, vibrace 

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem 
z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Obcí Chrášťany a 
městem Rudnou prochází frekventovaná silnice II.třídy č.605, která je 
v těchto místech prakticky paralelní s dálnicí D5 Praha – Plzeň. Jak již bylo 
uvedeno v kapitole C, obě uvedené komunikace jsou silně frekventované, při 
čemž hlukovou situaci v severní části obou obcí ovlivňuje zejména dálnice 
D5, v centrální části podél průjezdné komunikace II/605 pak především 
tranzitní doprava na této komunikaci. Vzhledem ke kategorii této silnice nelze 
administrativními zásahy obcí dopravu jakkoliv omezovat. Proto je ve výhledu 
uvažováno s vybudováním obchvatu Chrášťan i Rudné, na nějž by byla 
veškerá doprava mimo místní dopravní obsluhy převedena. Realizace tohoto 
obchvatu je však záležitostí vzdálenější budoucnosti. Rovněž silnice III/0058, 
jižní obchvat Chrášťan a přivasděč dopravy na Pražský okruh R1 ve směru k 
Barrandovu je silně frekventovaná, avšak prochází mimo obytnou zástavbu. 
Na tuto komunikaci bude nový areál v první fázi výstavby napojen, v rámci 3. 
etapy se počítá s vybudováním vjezdu B na spojnici Chrášťany – Jinočany, 
tedy silnici III/00512. Tato silnice však musí být před napojením areálu 
zrekonstruována a případně rozšířena, a to podle požadavků odboru dopravy 
MÚ Černošice. V době, kdy bude areál dostavěn a zprovozněn i vjezd B, 
bude již v provozu severní obchvat Jinočan a nová MÚK Jinočany, 
umožňující obousměrný vjezd i výjezd na Pražský okruh. 

Stávající dopravní situace si je investor velmi dobře vědom, a proto 
přizpůsobil řešení dopravy do komerčního areálu snaze o úplné vyloučení 
průjezdu nákladní dopravy kolem obytné zástavby Chrášťan i okolních obcí. 

Dopravní trasy do areálu jsou z tohoto důvodu striktně vedeny zcela 
mimo centrum Chrášťan i město Rudnou a povedou jen krátkým úsekem 
obce Chrášťany mimo obytnou zástavbu a následně se napojí přivaděčem na 
Pražský okruh. Dodržování těchto tras bude od všech dopravců zajíždějících 
do areálu přísně vyžadováno, případné nedodržení bude pokutováno, 
v opakovaných případech by mělo za následek ukončení nájemního vztahu. 
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Na základě stanovených dopravních tras a předpokládaných počtů 
vozidel zajíždějících do areálu byly sestaveny tabulky, které odpovídají 
hodnotám uvedeným v kapitole B. tohoto oznámení.  

Pro výpočet rozptylové a hlukové studie byly použity hodnoty dopravní 
zátěže dané dopravní obslužností areálu Business Parku – R1, a to pro cílový 
stav. Každé vozidlo, zajíždějící do areálu, je počítáno 2x, tedy příjezd a 
odjezd. Vyhodnocen byl i vliv parkovišť, která budou v rámci areálu 
vybudována. 

Jak již bylo výše uvedeno, veškerá nákladní doprava z areálu PWBC 
bude vedena mimo město Rudnou na Pražský okruh.  U osobní dopravy a 
dodávek předpokládá investor cca 80 % dopravy vedené na Pražský okruh, 
zbývajících 20 % přes město Rudnou (Masarykovou ulicí). Toto je jediný 
nárůst dopravy, který realizace záměru způsobí ve městě Rudné. Veškerá 
doprava do areálu bude probíhat v denní době, v noční době bude areál 
uzavřen a bez provozu (pouze s ostrahou). 

Z hlediska hluku z průmyslových zdrojů lze konstatovat, že zdroje 
hluku uvnitř hal díky vysoké vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště i 
okenních prvků a vrat jednoznačně nezpůsobí navýšení stávajících hladin 
hluku u nejbližší obytné zástavby, která je od hranice areálu závodu 
dostatečně vzdálena. Z hlediska hluku z vlastních objektů v areálu jsou 
nejvýznamnější zdroji nástřešní chladící jednotky a větrací ventilátory.  

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

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby  
areálu Business Parku – R1 Chrášťany nebudou v chráněném 
venkovním prostoru stávající obytné zástavby překročeny hygienické 
limity dané nařízením vlády č.148/2006 Sb., a to v denní ani noční době. 
V noční době bude areál zcela uzavřen a bez provozu, nebude tedy zdrojem 
hluku (s výjimkou eventuálního omezeného provozu větracích zařízení). 

V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v 
okolí závodu k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobené 
nákladními automobily se zeminou a provozem stavebních mechanizmů. 
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti areálu závodu od obytné zástavby lze 
opět konstatovat, že hygienické limity pro období výstavby budou splněny. 
 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V komerčním areálu Business parku – R1 Chrášťany nebude umístěn 
žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl 
projevovat v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou 
známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce.  
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Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, trvalé minimální nepříznivý vliv, u nejbližší 
stávající obytné zástavby se neprojeví 

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

Zástavbou původně zemědělského pozemku – pole – dojde na 
vlastním pozemku pro výstavbu areálu Business Park – R1 Chrášťany ke 
změně odtokových poměrů. V současné době se vsakují dešťové vody na 
celé ploše pozemku, po výstavbě jednotlivých objektů a zpevněných ploch se 
vsakování omezí z větší míry na zelené plochy, jejichž podíl však v areálu 
Business Park – R1 Chrášťany je poměrně vysoký a dosahuje v souladu 
s platným územním plánem a požadavky obce Chrášťany 35 % celkové 
plochy pozemku.  

Řešení odvodu dešťových vod je navrženo tak, aby docházelo k co 
největšímu vsakování, a tím i zpomalení (omezení) odtoku vod do retenčních 
nádrží, které budou v areálu zřízeny celkem 3 (po jedné v každé etapě 
výstavby. Navržené řešení vychází z provedeného výpočtu a bude zpřesněno 
na základě hydrogeologického průzkumu a vsakovacích zkoušek a bude 
podrobně popsáno v projektové dokumentaci. VAriantně je dosud navržena 
velikost retenčních nádrží, a to v závislosti na tom, zda bude či nebude 
zvolena varianta s odtokem přebytečných dešťových vod z retenčních jezírek 
do recipientu – Dalejského potoka. 

Dešťové vody jsou odváděny ze střech hal do vsakovacích drenáží a 
přebytečné vody z těchto drenáží jsou vedeny do retenčních jezírek 
K vskování vody dochází tedy jak na zelených plochách, tak i ve vlastních 
retenčních nádržích. Voda z těchto nádrží bude přednostně používána pro 
zálivku zelených ploch, při čemž dojde k jejímu dalšímu vsakování.Lze tedy 
konstatovat, že vliv záměru na odvodnění oblasti je tedy minimální a 
navrhované řešení bude dále projednáváno s referátem životního prostředí 
MÚ Černošice a orgánem povodí Vltavy. 

 
Vliv na změny hydrologických charakteristik 

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

Postupným zastavováním jednotlivých pozemků v dosud nezastavěné 
lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v daném území a 
ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. 
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Z hlediska reálně zastavěných a zpevněných ploch v rámci posuzovaného 
záměru se jedná o vliv malý a málo významný, v kontextu celé oblasti, která 
je postupně zastavována, se může jednat o vliv významnější. Celková plocha 
průmyslového areálu Business Park – R1 Chrášťany není v porovnání 
s okolními nezastavěnými i zastavěnými pozemky tak veliká, aby její 
zástavba významně ovlivnila hydrologické charakteristiky daného území. 

 
Vlivy na podzemní vodu 

Stavba areálu Business Park – R1 Chrášťany nebude mít na 
podzemní vodu žádný významný vliv. 

 
 
Vliv na jakost vody 

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

Vlastní etapa výstavby představuje významnější riziko ohrožení 
kvality vod. Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  
nastat zejména v souvislosti se stavebními pracemi. Vlastní lokalita pro 
výstavbu Business Park – R1 Chrášťany je dostatečně oddělena od 
vodoteče, takže nelze v žádném (ani havarijním) případě předpokládat její 
znečištění. Pro eliminaci tohoto rizika kontaminace podzemních vod úkapy 
ropných látek ze stavebních strojů jsou v doporučeních tohoto oznámení 
v etapě výstavby navržena následující  opatření: 

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

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

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

Vlastní provoz areálu neovlivní kvalitu vod podzemních nebo 
povrchových (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným 
pH, apod.).  Tyto látky se v areálu, s výjimkou dopravních prostředků, 
nebudou používat. V areálu nebude prováděna údržba vozidel, výměna olejů 
a podobně, tyto práce budou svěřovány odbornému servisu, smluvní dopravci 
si je budou zajišťovat ve svých provozovnách mimo areál Business Parku – 
R1 Chrášťany. 

Nové objekty budou zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet ke 
kontaminaci půdy a vody. V případě havarijního úniku menšího množství 
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ropných látek z dopravních prostředků bude vhodné použití sorpčního 
materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které 
by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá. 
 
 
D.I.5  VLIV NA PŮDU 
 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Veškeré navrhované zemní práce a stavební činnosti v rámci daného 
investičního záměru výstavby komerčního areálu Business Park – R1 
Chrášťany budou prováděny výhradně na pozemku zakoupeném investorem 
v průmyslové zóně pro nerušící výrobu a sklady, která je pro tento typ 
zástavby určena platným územním plánem obce Chrášťany, konkrétně 
schválenou změnou č.2 územního plánu. Investor má se současnými 
vlastníky pozemků uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na odkup 
pozemků. 

Pozemek, na němž je situována uvedená průmyslová zóna, a tedy i 
nový komerční areál Business Park – R1 Chrášťany, byl původně využíván 
pro zemědělské účely jako orná půda. Vzhledem k jeho umístění a 
k potřebám rozvoje obce budou pozemky vyjmuty ze ZPF a využity pro 
komerční výstavbu. Zemědělská činnost byla na těchto pozemcích ukončena. 

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

Daný investiční záměr tedy nebude mít žádný vliv na rozsah a způsob 
užívání půdy v okolí nového areálu. Okolní pozemky mimo průmyslovou zónu 
budou dále využívány pro zemědělské účely.  

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

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
Vzhledem k tomu, že výstavba komerčního areálu Business Park – R1 

Chrášťany má být realizována na původně zemědělsky využívaných 
pozemcích, není předpokládáno jejich znečištění z dřívější činnosti.  

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu 
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít 
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na 
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu 
přispěje to, že povrch ploch hlavních vnitroareálových komunikací (pro 
nákladní automobily) bude nepropustný a že bude dešťová voda z těchto 
ploch čištěna na lapolech (odlučovačích ropných látek - ORL). 
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Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním 

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

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

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

Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. 
 

 
Změny hydrogeologických charakteristik 

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

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

vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území 
výrazný negativní vliv.  

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s 
ukládáním odpadů. Tento předpoklad je podpořen informacemi o tom, jak je s 
odpady nakládáno v současnosti v obdobném areálu investora na Zličíně a 
PWBC Chrášťany.. 
 
D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít významný vliv na floru ani faunu v daném území 
v okolí areálu Business Parku – R1 Chrášťany. K vyhubení chráněných 
rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde. 

 
Vliv na flóru 

Sadové úpravy budou probíhat i po dokončení výstavby objektů, 
komunikací a zpevněných ploch v rámci každé z etap výstavby areálu, při 
čemž projekt sadových úprav bude před zahájením výstavby zpracován pro 
celý areál, takže celková koncepce zeleně v areálu bude jednotná. Na zelené 
plochy areálu budou harmonicky navazovat plochy izolační zeleně v jeho 
okolí. 
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Pozemek určený pro výstavbu je tvořen v současnosti neobdělávaným 
polem a nenacházejí se na něm žádné dřeviny, které by bylo nutno v rámci 
výstavby kácet. Vzrostlé dřeviny se nacházejí pouze na obvodu pozemku 
mimo vlastní navrhovanou výstavbu a nebudou stavbou až na malé výjimky 
dotčeny. 

Dendrologický průzkum a průzkum flóry a fauny, provedený v rámci 
zpracování tohoto oznámení, zahrnul veškeré dřeviny na dotčeném pozemku 
i jeho okolí. V rámci sadových úprav areálu je počítáno s výsadbou více než 
100 stromů, které bohatě nahradí dřeviny, které bude eventuelně nutno 
vykácet při přeložce vedení VN a výstavbě vjezdu B, který prochází pruhem 
lesa podél východního okraje silnice Chrášťany – Jinočany. Snahou investora 
i projektanta je v maximální možné míře omezit zásahy do stávající zeleně, 
proto je umístění vjezdu B navrhováno společné s vedením VN převážně ve 
stávajícím průseku.   

 

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

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

 

Kompozice a sadové úpravy 
Navrhované liniové výsadby stromů vytvoří spolu s objemem 

navrhované haly nové prostorové vztahy s významy uvedenými ve scénáři 
zeleně. 

V parkovištích jsou k výsadbě navrženy stromy se střední a velkou 
korunou. 

Areál je navržen s maximem travnatých ploch s ohledem na 
jednoduchost údržby areálu. 
 
Technologie výsadeb 

Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 
trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 

Po provedení hrubých terénních úprav bude rozprostřena vrstva 
humusu v tloušťce cca 25 cm. Terén bude upraven hrabáním, válením atd. 

Při realizaci sadových úprav nebude kladen důraz na výsadbu dřevin 
co možná nejvyššího vzrůstu.  
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Stromy budou při výsadbě kotveny třemi kůly, budou vysazeny do 
náležitých jam se 100% výměnou zeminy.  

Plochy budou zatravněny výsevem travním semenem v běžných 
agrotechnických lhůtách parkovou směsí, kdy technologie úpravy zeminy pro 
výsev bude konzultována s architektem.  
 
Sortiment dřevin 

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

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

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

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

dokumentace.  

Popis technologií výsadby, údržby a rozvojové péče zeleně je 
shrnut v následující tabulce. 
 
technologie 

prací 
komentáře k technologii rozvojová péče typy měrné 

jedn. 
založení 
trávníku 
parkového 

úprava terénu, odstranění 
nesourodých zbytků a odpadu, 
navážka ornice 15 cm, 
urovnání, hnojení minerálním 
hnojivem, uhrabání, výsev 
travního semene (směsi semen) 
, zapravení semene do půdy, 
uválcování, zavlažení;  

v prvním roce: kosení, 
jarní válcování, 
odplevelení 

trávník 
parkový je ve 
zdrcující 
většině v 
rovině 
respektive 
svahu do 1:5 
 

m2 

založení 
trávníku 
lučního 

úprava terénu, odstranění 
nesourodých zbytků a odpadu, 
urovnání, hnojení minerálním 
hnojivem, uhrabání, výsev 
travního semene (směs “Vlhké 
stanoviště”), zapravení semene 
do půdy, uválcování ,zavlažení; 
(technologie předpokládá 
ohumusování plochy min 15 cm 
v rámci ČTÚ) 

v prvním roce: kosení, 
jarní válcování, , poté 
kosení 1-3 x ročně;  

trávník luční 
je ve zdrcující 
většině v 
rovině 
respektive 
svahu do 1:5 

m2 
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technologie 
prací 

komentáře k technologii rozvojová péče typy měrné 
jedn. 

založení 
porostu 
keřů 3 nebo 
5 ks/m2 

chemické odplevelení, 
odstranění nesourodých zbytků 
a odpadu, navážka ornice 15 
cm, urovnání, hnojení 
minerálním hnojivem vyhloubení 
5L (0,005m3) jamky, výměna 
půdy 50%, výsadba keřů -2-3L 
kontejner se zásobním 
hnojením s dlouhodobou 
účinností, povýsadbový řez 
(pouze na jaře!), nakypření 
půdy, mulčování borkou či 
štěpkou. V případě výsadby 
směsi taxonů, realizovat vždy 
stejnorodé plošky cca 3-20 m2) 

v prvním roce:  
hnízdovité odplevelení 
(20%plochy), 
zavlažování (12x); v 
druhém roce: 
chemické odplevelení 
granulátem naširoko 
100%plochy, zálivka 
(8x) 

k3- 3 ks/m2, 
k5-5 ks/m2; 
k5 -výsadba 
v rovině; k3- 
výsadba 
50% plochy 
v rovině a 
50% ve 
svahu 1:5-
1:2 

m2 

založení 
biotopu 
vlhkomilnýc
h rostlin 

založení biotopu kombinovanou 
technologií výsadby trvalek 2 
ks/m2 a výsevem speciální 
směsi semen; zpevnění povrchu 
5 cm vrstvou kameniva 32-64 

v prvním roce 
selektivní pletí 
necílových rostlin, 
poté údržba kosou - 
pěkným rostlinám se 
snažíme vyhnout, 
ostatní posekáme cca 
1 x ročně zároveň s 
údržbou přilehlých 
trávníků 

všechny 
plochy ve 
svahu 0-1:5 

m2 

výsadba 
stromů 

výsadba do jam 0,5m3, stromy 
s balem, výměna půdy 50%, 
tříbodové kotvení, jutový obvaz 
kmene, instalace závlahové 
sondy, zásobní hnojení s 
dlouhodobou účinností, 
zahrnutí, vytvoření stromové 
mísy, zálivka, mulč 10cm 

v prvním roce:  
chemické odplevelení 
stromové mísy, 
hnojení min.hn., 
zavlažování (20x), 
obnova úvazků a 
bandážování kmene; 
v druhém roce:  
zálivka (12x), ve 
třetím roce: zálivka 
(6x) 

s16 - stromy 
o velikosti 
14-16; 18 - 
stromy o 
velikosti 16-
18 

ks 

Režim rozvojové péče je stanoven pro jarní termín výsadby, při 
podzimním  bude rozvojová péče přiměřeně přesunuta do dalšího roku. 

 
Vliv na faunu 

V biologickém hodnocení - © Ing. Tomáš Pilař, 10.2007 – je uvedeno, 
že nalezená společenstva jsou v daném prostorovém kontextu běžná, a proto 
s vysokou pravděpodobností nehostí vzácné nebo chráněné živočichy. Druhy 
chráněné nebyly při místním šetření zachyceny a byť jejich přítomnost nelze 
vyloučit (např. čmelák) pak půjde o zpravidla náhodnou přítomnost, nikoliv o 
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jejich nealternovatelný životní prostor. Realizací dálnice při východní hranici 
zájmového území vznikl další komplex ploch stepního a lesostepního 
charakteru na tělese komunikace (navíc s charakterem koridoru), takže lze 
předpokládat, že charakter refugia méně běžných taxonů budou plnit právě 
tyto plochy. Na ploše samotné dojde ke změně charakteru využití ploch, tedy 
k posunu charakteru biotopu od otevřené krajiny s dominující agrokulturou k 
biotopům spíše urbánního charakteru. Jak však prokázala realizace 
analogického areálu PWBC, provedené sadové úpravy představují poměrně 
lákavý biotop rychle obsazovaný širokým spektrem živočichů. Vlivy na flóru, 
faunu a ekosystémy nepřesahují meze změn plynoucích ze změny způsobu 
využití ploch a nezasahují mimo zájmové území. 
 
 
Poškození ekosystémů 

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

Při činnosti areálu  bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. 
pohyb zaměstnanců a vozidel), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové 
práce a péče o zelené plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř 
nevyskytují žádní savci (možný je výskyt zajíce a hlodavců, zcela výjimečně 
ježka), relativně bohatá je avifauna, která nachází útočiště zejména 
v křovinách a stromech podél železniční trati směrem na Zbuzany a podél 
komunikací (pruh lesa při východním okraji silnice III/00512.  V nově 
upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běžných 
pěvců, případně i drobných savců (např. plch či veverka), vázaných na 
porosty dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé a pohyb 
lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet. 

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

Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z 
dopravy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Emise  z 
dopravy v době 
provozu 

Přímé, 
dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, v okolí se nevyskytují 
žádná chráněná území či jiné prvky přírody, 
které by výstavba mohla narušit 

Emise 
z vytápění a 
technologie 

Přímé, 
dlouhodobé 

Emise z vytápění jsou minimální a 
s rezervou splňují emisní limity - minimální 
nepříznivý vliv (nízké imisní koncentrace) 
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Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv, čištění dešťových 
vod z komunikací v lapolech 

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

Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv, kompenzace 
sadovými úpravami areálu včetně výsadby 
dřevin  

 
 
D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 

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

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

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen 
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností 
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých 
přírodních podmínkách. Krajinný ráz je vytvářen souborem typických 
přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý 
prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz 
dané krajiny. 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
V současné době je předmětná lokalita pro výstavbu areálu Business 

Parku – R1 nezastavěná a je na ní pole.  
Zamýšlený areál je posazen jižně pod obec Chrášťany, před pohledy 

ze severu je krytý zástavbou, před pohledy ze západu větrolamem a při 
pohledu z východu lomem terénu na hraně zářezu Pražského okruhu. 
Jedinou pohledovou expozicí zůstává v současnosti pohled od jihu, tedy od 
Jinočan, tento není ale příliš významný, protože je omezen pouze na malé 
území. Další navazující plánovaná zástavba průmyslové zóny v katastru 
Jinočan tuto možnost dálkových pohledů od jihu zcela eliminuje.  

Lze dále předpokládat, že realizace izolační zeleně po obvodu areálu 
reálně odstíní stavbu ze všech pohledů. 

Posuzovaný investiční záměr dobře akceptovatelný a zapadá do 
kontextu řady analogických areálů budovaných podél rychlostních 
komunikací. 

Vizualizace areálu Business Park – R1 Chrášťany převzatá ze 
zpracované studie, je uvedena na titulní stránce tohoto oznámení a dále ve 
fotografické příloze. 
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Pro posouzení vlivu nového navrhovaného komerčního areálu  
Business Park – R1 Chrášťany na krajinný ráz a estetické parametry území je 
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů 
krajinného rázu území. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika 
pohledů  

 
1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací záměru nedojde 

k vytvoření nové významné charakteristiky území, protože jde o stavbu, 
kterých se v širším okolí jak v obci Chrášťanech, tak i ve městě Rudné 
(zejména v západní komerční zóně), Hostivici, Jenči a dalších ocích vyskytuje 
velké množství. Zcela obdobný areál je pak situován v lokalitě Business park 
Zličín, vzdálené pouze 2 km. Ve vlastní obci Chrášťanech jsou jednak starší 
obchodní a průmyslové areály východně od železniční trati a jižně od silnice 
II/605, dále pak několik nových moderních areálů firem Protherm, Viessmann, 
Scania a další. Určitá dominanta v dané lokalitě byla vytvořena výstavbou 
areálu PWBC 

Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz nových objektů 
včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, 
představuje moderní a architektonicky zajímavou stavbu a odpovídá i 
zásadám zástavby průmyslové zóny a platným regulativům území. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek – výstavba areálu 
Business Park – R1 Chrášťany v průmyslové zóně na okraji obce Chrášťan 
svým rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za 
nepříliš významný. Územní plán současně vymezuje kolem areálu pruhy 
izolační zeleně, které se z hlediska začlenění areálu do daného území projeví 
pozitivně. 

3. Dálkové pohledy – viz výše. 

 
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za  

akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě 
vylepšit.  

 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

Bezprostřední okolí průmyslové zóny v Chrášťanech ani širší okolí 
obce Chrášťan a Jinočan není ve větší míře využíváno k rekreačním účelům 
a výstavba komerčního areálu PWBC nebude mít žádný vliv na rekreační 
využití krajiny. Rekreačně je využíváno především území na západ od Rudné 
směrem k Berounu. 
 
 
 
D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské 
výtvory 
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Výstavbou komerčního areálu Business Park – R1 Chrášťany nebudou 

nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické 
památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se mimo vlastní areál. Na 
pozemku určeném pro navrhovanou výstavbu ani v jeho okolí se žádné 
stavby, které by mohly být dotčeny, nenacházejí.  

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

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

 Vliv na dopravu 
Výstavba areálu Business Park – R1 Chrášťany spočívá ve 

vybudování 10 nových moderních univerzálních hal v průmyslové zóně pro 
nerušící výrobu a sklady na jihovýchodním okraji obce Chrášťany. 

Umístění areálu v těsném sousedství Pražského okruhu je mimořádně 
výhodné, protože doprava generovaná areálem nebude vedena podél obytné 
zástavby žádné z obcí v okolí areálu. V první fázi bude pro vjezd a výjezd 
výjezd do areálu využíván jediný vjezd A na jižní obchvat Jinočan. Po 
dostavbě celého areálu  a výstavbě severního obchvatu Jinočan bude 
vystavěn vjezd B a areál bude dopravně napojen na novou MÚK Jinočany. 
Komunikace, na něž bude doprava z areálu přivedena, jsou kapacitně 
dostačující, bude však nutná rekonstrukce, případně rozšíření silnice 
III/00512, pokud na ni bude zbudován výjezd z areálu Business Park – R1 
Chrášťany. Alternativně je uvažováno s výstavbou komunikace průmyslové 
zóny vedené paralelně s přiléhající částí pražského okruhu a napojené na R1 
přímo v blízkosti MÚK Jinočany. 

Vzhledem k nutnosti nezvyšovat stávající intenzity dopravy na hlavní 
průjezdné dopravní tepně města Rudné – Masarykově ulici – byly dopravní 
trasy navrženy tak, aby nákladní doprava byla vedena zcela mimo Rudnou,a 
to i při směrování na Plzeň. Pokud jde o osobní dopravu, nebude v žádné 
případě představovat významné zvýšení stávající dopravy. 

  
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Vlastní realizaci záměru výstavby areálu Business Park – R1 
Chrášťany bude předcházet skrývka ornice a terénní úpravy. 

Po skončení stavebních prací budou dokončeny sadové úpravy celého 
areálu PWBC, což bude mít příznivý vliv na estetický vzhled celého areálu i 
na životní prostředí v jeho okolí.  
 
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Výstavba komerčního areálu v polyfunkční zóně pro nerušící výrobu a 
sklady vyžaduje vybudování přípojek médií a nové dopravní řešení křižovatky 
u vjezdu do areálu.  

Po vybudování kanalizace v Chráštanech bude areál napojen na tuto 
kanalizaci vlastní přípojkou. Tato skutečnost může příznivě ovlivnit urychlení 
výstavby této kanalizace – s jejím dokončením se počítá v průběhu roku 2008 
a areál Business Park – R1 Chrášťany nebude v žádném případě zprovozněn 
bez možnosti napojení celého areálu na kanalizaci.. 
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Vliv na estetické kvality území 

Stavba  je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na 
skladovou technologii, předpokládanou lehkou výrobu a na kancelářské 
prostory, které budou řešeny formou vestavků. Současně bylo snahou 
investora i projektanta vytvořit architektonicky i stavebně zajímavé objekty 
vhodně se začleňující do daného území a doplňující stávající zástavbu. 

Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze 
konstatovat následující: 

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

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

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

d) Areál je zasazen do zeleně, která bude mít izolační funkci vůči okolí 
a bude doplněna pruhy izolační zeleně v podél obvodu areálu.. 
 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá 

se žádný vliv na rekreační využití krajiny. 

 
Biologické vlivy 

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 
 

Možnost přeshraničních vlivů 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční 

vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční 
využití území je uvedeno v následující tabulce: 

 
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – vhodné dopravní 
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trasy 

Vliv na 
estetické 
kvality území 

dlouhodobý pozitivní vliv nové zeleně a obnova 
původní necitlivě zasypané vodní 
plochy 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH 
STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad 
těchto havárií minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován 
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude 
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí. 

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár, 
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní 
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání, 
vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky 
a chlazení a další. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a 
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi 
nízká. 

V areálu Business park – R1 Chrášťany nebudou používány látky, 
které jsou dle platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky. Toto 
zařazení vyplývá především z jejich fyzikálních a chemických vlastností, 
v některých případech i toxicity. Tyto látky, pokud je s nimi zacházeno 
v souladu s bezpečnostními předpisy, nepředstavují riziko pro okolí. 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Územně plánovací opatření 

• Dle stanoviska obecního úřadu Chrášťany je uvažovaná stavba 
„Business park – R1 Chrášťany“ v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací obce Chrášťany. (Kopie stanoviska ze dne 
3.12.2007 je v příloze tohoto oznámení). 

• Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Chrášťany a Stavebního 
´řadu Rudná, o obecných technických požadavcích na výstavbu (která 
stanovuje základní požadavky na územně technické řešení staveb) a 
dalším souvisejícími předpisy. V projektové dokumentaci i při realizaci 
stavby je nutné respektovat stanovenou míru využití a širší vztahy tak, 
aby byly dodrženy regulativy pro celé vymezené území.  

 
Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a 
kolaudace. 
 
 

Technická opatření pro ochranu vod: 

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

• Srážkové vody z komunikací před vypouštěním předčistit v zařízeních 
pro záchyt ropných látek. 

 

Technická opatření pro ochranu půdy: 

• Skrývku ornice provést v souladu s požadavky a pokyny referátu 
životního prostředí KÚ 

• Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební 
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. 
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Technická opatření pro ochranu ovzduší: 
• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 

volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a 
komunikací v nejbližším okolí. 

• Během provozu udržovat a kontrolovat technický stav všech 
vytápěcích zařízení tak, aby bylo zajištěno splnění emisních limitů a 
výrobcem garantovaných hodnot při vypouštění škodlivin do ovzduší. 
Plně respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb. ve znění novely 
tohoto zákona č.96/2004 Sb. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem: 

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

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.146/2006 Sb. 

 
Ostatní opatření: 

• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný 
návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou 
projednány s příslušnými orgány státní správy, návrh musí respektovat 
danou míru využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující 
minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční 
ploše. 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu 
oprávněnou osobou a likvidace splaškových vod. Důsledně 
rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy 
zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

                                                                                                                                        

Kompenzační opatření 
• Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat 

vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato 
zeleň plnila nejen estetickou, ale i protiimisní funkci. 

 
Preventivní opatření 

• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače 
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami . 
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• Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena 
uzemněním a hromosvodem. 

• Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, 
předpisy a vyhláškami. 

• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, 
provádět pravidelná školení pracovníků. 

• Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace, septiku a jiných 
zařízení. 

• K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace 
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru, 
součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární 
ochrany. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním 
značením. 

• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných 
norem. 

 

Následná opatření 
• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 

příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito 
řády budou seznámeni všichni zaměstnanci závodu. 
 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „Business park – R1 Chrášťany“ byly 

použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto 
Oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku byla 
zpracována hluková studie. Pro posouzení imisního přínosu z plynových 
kotelen a vytápěcích zdrojů skladových částí hal a dopravy byla vypracována 
rozptylová studie. V rámci zpracování oznámení byl proveden dendrologický 
průzkum stávajícího pozemku – inventarizace dřevin a jejich ocenění i 
celkové biologické hodnocení dané lokality z hlediska flóry, fauny a prvků 
ÚSES.  

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných 
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných 
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s 
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky 
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je 
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 
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Základním podkladem byla studie  vypracovaná generálním 
projektantem stavby  - firmou Atelier 6, s. r.o. na uvedenou stavbu. Dále byly 
využity podklady získané od investora o provozu ve stávajících areálech BPC 
Zličín a PWBC Chršťany. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se 
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů 
(Obecního úřadu Chrášťany, Obecního úřadu Jinočany, Stavebního úřadu 
Rudná, Krajského úřadu Středočeského kraje, Městského úřadu Černošice – 
RŽP a dalších) a prohlídka stávajícího areálu na Zličíně a v Chrášťanech i 
podrobný průzkum místa navrhované stavby. 
 
 
 
Právní normy: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č. 
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.), ve 
znění zákonů č.186/2006 Sb., č.212/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č. 230/2006 
Sb. 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády  č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,  
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší) 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 
509/2005 Sb. 
Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů, 
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podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace 
pachových látek, přípustné limity ohrožování zápachem a způsob jejího 
zjišťování 
Vyhláška č.42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 
seznamu stacionárních zdrojů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb, 
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve 
znění zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb., 
č.222/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., a č. 324/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  

Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou 
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení 
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a 
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.) ve znění 
zákona č.222/2006 Sb. 

Vyhláška č. 28/2007 Sb.,  kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.  
Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpečných  chemických látek pro životní prostředí 

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky 
č.12/2006 Sb.  

Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení 
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 
449/2005 Sb. 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně 
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o 
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií) – ruší zákon č.353/1999 Sb.) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb.,  č. 320/2002 
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb.,  č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné 
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb., 
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb. a č. 314/2006 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb.  

Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se 
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. mění vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu 
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 
254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve 
znění zákonů č.287/2005 Sb.  a č.444/2005 Sb. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 
Sb., č. 116/2004 Sb.,  č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a 
č.452/2005 Sb.  

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (zákon 
č.216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 
186/2006 Sb.).   

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb.,  (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve 
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 
Sb., č. 413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č. 
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342/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008) 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 
Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)  

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

Vyhláška č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  

Vyhláška č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území  
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 
Sb.  
 
Použitá literatura: 
 
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2005, ČHMÚ Praha 
2006 
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2000, 
ČHMÚ Praha 2001 
Opatření.obecné povahy Zastupitelstva obce Chrášťany, kterým se vydává 
změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Chrášťany ze dne 17.10.2007 na 
základě usnesení Zastupitelstva č.3/2007 ze dne 15.10.2007 
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová 
vozidla 
Příslušné ČSN 
Internetové stránky obce Chrášťany, obce Jinočany, KHS, ČHMÚ, atd. 
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V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité 
metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
 
Metody použité při hodnocení vlivů stavby: 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Emise 
z plynových 
zdrojů – kotelen 
a vytápění 
skladů 

Bilance Garantované emisní 
koncentrace výrobcem kotlů 

Imisní zatížení z  
vytápění a dopravy

Rozptylová 
studie - 
Metodika 
SYMOS 1997  

Větrná růžice, emise 
z plynové zdrojů, emisní 
faktory MEFA 2002, dopravní 
zátěž 

Hluk z provozu 
a dopravy 

Hluková studie  Podklady od projektanta a 
investora 

Fauna Místní šetření Literární podklady 

Flóra Dendrologický 
průzkum 

Literární podklady 

Vliv na jakost 
vod 

Bilanční výpočet 
splaškových 
odpadních vod 

Množství vypouštěných vod, 
znečištění odpadních vod,  

Vliv na půdu Bilance Podklady od projektanta a 
investora 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v 
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy 
stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z 
výstavby a provozu obdobných areálů. V daném případě bylo možno využít 
údaje ze stávajícího provozu a technologie v obdobném areálu téhož 
investora - Business park Zličín a PWBC Chrášťany (1.etapa, zkolaudovaná 
v 07/2007), protože jejich provoz je velmi obdobný provozu v novém areálu 
Business park – R1 Chrášťany.  
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 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu 
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů 
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Jedním z podkladů, které nebyly v době zpracování oznámení 
k dispozici, byly údaje o radonovém průzkumu a pedologickém průzkumu. 

Lze však jednoznačně konstatovat, že průběhu zpracování Oznámení 
se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by 
významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní prostředí. 

 

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho 
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu nového komerčního areálu 
v obci Chrášťanech v polyfunkční zóně pro nerušící výrobu a sklady (lokalita 
č.3), nedaleko jižní hranice katastru Chrášťan, směrem k obci Jinočany, 
v těsné návaznosti na Pražský silniční okruh R1. 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru obce Chrášťany  
(změna č.2) je předmětné území stabilizováno jako polyfunkční plocha 
„území nerušící výroby a skladů – lokalita č.3“, která je určena k zástavbě 
daného funkčního využití. 

Tato část území tvoří plochu pozemku výstavby komerčního areálu 
Business park – R1 Chrášťany, která je v tomto oznámení popisována.  

Uvedená lokalita je určena k zástavbě funkčního využití odpovídajícího 
záměru investora, a pozemek, který si investor zvolil, je pro daný záměr 
vhodný svým tvarem i rozměry. Má dobré dopravní napojení na silniční  
infrastrukturu – je situován v těsné blízkosti pražského okruhu R1, na který 
bude směrována veškerá obslužná nákladní doprava a převážná část 
dopravy osobní. 

Rovněž napojení pozemku na potřebná média je bezproblémové – 
budou pouze zřízeny jednotlivé přípojky. Přípojka splaškové kanalizace bude 
napojena na nově budovanou kanalizaci obce Chrášťany, která bude 
zprovozněna v polovině roku 2008, tedy v době, kdy ještě nebude dokončena 
ani první etapa výstavby areálu, takže po jejím zprovoznění bude areál 
Business Parku R1 na tuto kanalizaci napojen. 

V současné době prochází přes část dotčeného pozemku nadzemní 
vedení VN, které bude před zahájením výstavby areálu přeloženo. 

Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty 
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.  
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Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu 
(nulová varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s 
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky 
optimální varianta) 

1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, aniž by 

došlo k plánované výstavbě areálu Business park – R1 Chrášťany. 
Je velmi pravděpodobné, že by pozemek využil pro své investiční 

aktivity jiný investor, neboť se jedná o lokalitu v blízkosti hlavního města 
Prahy a svojí velikostí odpovídající požadavkům na komerční areály, v zóně 
pro nerušící výrobu a sklady, která není určena pro další zemědělské 
využívání. 

 
2. Varianta B – realizace stavby  

Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• stávající prostory v Business parku Zličín a PWBC Chrášťany jsou pro 
investora kapacitně nedostačující, proto se rozhodl pro výstavbu 
areálu Business park – R1 v Chrášťanech – popisovaný záměr 
představuje plánovanou výstavbu nového areálu s celkem deseti 
univerzálními halami pro skladování a nerušící výrobu; 

• navržené plochy pozemků v Chrášťanech jsou velikostí vhodné pro 
plánovanou dostavbu komerčního areálu; 

• výstavba areálu Business park – R1 Chrášťany na polyfunkční ploše 
pro nerušící výrobu a sklady v Chrášťanech není v rozporu s územně 
plánovací dokumentací obce; 

• existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě; 

• výhodná komunikační dostupnost pro pracovníky areálu i zásobování 

• možnost využití smluvní autobusové dopravy od stanice metra Zličín; 

• vytvoření nových pracovních příležitostí. 
 

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané 
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 
 

Záměrem investora, který popisuje toto oznámení, je výstavba  
komerčního areálu Business park – R1 Chrášťany v polyfunkční zóně – 
území pro nerušící výrobu a sklady. Tato průmyslová zóna je situována na 
jihovýchodním okraji obce Chrášťany v těsné blízkosti Pražského 
rychlostního okruhu R1, který umožňuje napojení areálu na dálniční síť bez 
nutnosti průjezdu kolem obytné zástavby. 

Hlavními objekty areálu je 10 univerzálních hal A až J určených pro 
skladování a nerušící lehkou výrobu montážního charakteru, balení výrobků a 
podobně. V halách budou zřízeny administrativní vestavky pro jednotlivé 
nájemce. Podle záměru investora má být areál budován ve třech etapách 
postupně v letech 2008 – 2010. 

Navrhovaná zástavba splňuje zásady prostorového uspořádání území 
dle změny č. 2 ÚPnSÚ Chrášťany: koeficient zeleně je požadován 
minimálně 35 % plochy pozemku. Podle zpracované studie bude 
koeficient zeleně této požadované hodnoty dosahovat, jak je v tomto 
oznámení doloženo – plochy zeleně mají celkovou rozlohu 48 450 m2. 

Rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business Park 
- R1 Chrášťany, popisovaného v tomto oznámení, je dle údajů z katastru 
nemovitostí 152 814 m2. Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle 
změny č.2 ÚPO Chrášťany v zóně NV (nerušící výroba a sklady), je 
138 376 m2. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Business Park – R1 Chrášťany“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v novelizovaném znění. 

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

V daném případě zastavěná plocha činí 46 608 m2 a počet 
parkovacích míst je 328. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území 
Chrášťany u Prahy.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Dotčenými obcemi jsou obec Chrášťany a obec Jinočany. 

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 154

dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Byly rovněž 
využity údaje ze stávajícího provozu v Praze – Zličíně a z provozu 1. etapy 
areálu PWBC Chrášťany, která byla zkolaudována v 07/2007. 

Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude 
mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z nových 
plynových vytápěcích zdrojů a automobilové dopravy.  

Umístění nového závodu do polyfunkční zóny vzdálené od stávající 
obytné zástavby, možnost vedení obslužné nákladní dopravy zcela mimo 
obytné území přímo na Pražský okruh R1 a použití venkovních chladících 
nástřešních jednotek s nízkým akustickým výkonem je optimální z hlediska 
omezení vlivu hluku na okolní obytnou zástavbu. 

Vlastní záměr výstavby areálu Business Park – R1 Chrášťany  
vyžaduje kácení vzrostlých dřevin jen v minimálním rozsahu na okraji 
dotčených pozemků pro přeložku vedení VN a případně pro vybudování 
vjezdu do areálu. V rámci výstavby budou realizovány rozsáhlé sadové 
úpravy a výsadba zeleně v celém areálu i v navazujících pruzích izolační 
zeleně v souladu se schválenou změnou č. 2 územního plánu obce 
Chrášťany.. Výsadba dřevin významně převýší počet vykácených stromů. 
V rámci výstavby budou zřízeny celkem 3 retenční nádrže pro dešťové vody, 
které významně omezí odtok vod ze střech hal a zpevněných ploch mimo 
vlastní areál komerčního parku. Zachycené vody budou využívány 
především, k zálivce zelených ploch v areálu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude prováděna na pozemcích, 
u nichž bude požádáno o vyjmutí ze ZPF a s vysokou bonitou půdy, bude 
před zahájením výstavby a terénních úprav provedena skrývka ornice, která 
bude následně využita pro sadové úpravy. Případné přebytky budou využity 
pro zúrodnění pozemků stanovených referátem životního prostředí po 
dohodě s obcí Chrášťany.  

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace 
území a při rozvoji území je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je 
použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové 
dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních 
opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí. Jedním 
z nejvýznamnějších opatření tohoto druhu bylo vybudování terénního valu 
podél západní hranice komerčního areálu, který tvoří tvořit hlukovou a 
pohledovou barieru mezi komerčním areálem a okolím. Tento zelený val 
bude protažen v rámci výstavby 2. etapy jižním směrem podél celé západní 
hranice areálu. 

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický 
dopad. Provoz v novém areálu Business Park – R1 Chrášťany  umožnění 
uplatnění celkem 942 pracovníkům v administrativních i dělnických 
profesích. 
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Zpracovatel Oznámení záměru „Business Park – R1 Chrášťany“ 

při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude 
přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z 
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací. 

Výstavbu komerčního areálu Business Park – R1 Chrášťany  
v polyfunkční ploše -  území pro nerušící výrobu a sklady - lze tedy 
doporučit k realizaci. 
 
 

 

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 

 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blažek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 
Investor – firma AMESBURY. – Prague West 6 s.r.o., Na 

Radosti 399, Praha 5 - plánuje výstavbu komerčního areálu „Business 
Park – R1 Chrášťany“ v polyfunkční ploše – území pro nerušící výrobu a 
sklady - v obci Chrášťany ve Středočeském kraji. Zájmová lokalita je 
umístěna na jihovýchodním okraji obce Chrášťany, v těsné návaznosti na 
rychlostní silniční Pražský okruh R1, a to v blízkosti hranice katastrálního 
území Jinočany. Proto jsou záměrem dotčeny obě obce: Chrášťany i 
Jinočany.  

 
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby: 

 
Obchodní firma – investor: 
 Sídlo: 

AMESBURY – Prague West 6 s.r.o. 
 AMESBURY Na Radosti 399 
 155 21  Praha 5 - Zličín 

Zástupce investora:  
Ing. Tomáš Kiefer 
telefon: 257 951 508 
IČO: 274 30 090 
DIČ: CZ27430090 

 

Oznamovatel a zpracovatel projektové dokumentace: 
Atelier 6, s. r.o. 
Rokycanova 30, 130 00  Praha 3 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. arch. Michal Nekola 
Telefon: 222 590 945 

 

V současné době byl dokončen schvalovací proces změny č. 2 
ÚPnSÚ Chrášťany, jejíž součástí je i změna předmětné lokality ze 
stávající plochy „orná půda“ na „NV“ (nerušící výroba a sklady) - 
lokalita č. 3. Tato změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem obce dne 
15.10.2007 a vydána formou opatření obecné povahy podle správního 
řádu dne 5. 11. 2007. 
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Navrhovaná lokalita je obklopena na západě, jihu a východě plochami 
ZM - přírodní mimolesní zeleň, na severu plochou ZI - izolační a doprovodná 
zeleň.  

Navrhovaná zástavba splňuje zásady prostorového uspořádání území 
dle změny č. 2 ÚPnSÚ Chrášťany: koeficient zeleně je požadován 
minimálně 35 % plochy pozemku. Podle zpracované studie bude 
koeficient zeleně této požadované hodnoty dosahovat, jak je v tomto 
oznámení doloženo – plochy zeleně mají celkovou rozlohu 48 450 m2. 

Rozloha pozemku pro výstavbu komerčního areálu Business Park 
- R1 Chrášťany, popisovaného v tomto oznámení, je dle údajů z katastru 
nemovitostí 152 814 m2. Z toho plocha, využitelná pro vlastní areál dle 
změny č.2 ÚPO Chrášťany v zóně NV (nerušící výroba a sklady), je 
138 376 m2. 

Zástavba areálu je tvořena 10 jednopodlažními univerzálními 
halovými objekty, využitelnými pro nerušící výrobu a skladování s dvou 
až třípodlažními administrativními vestavky. areálovými účelovými 
komunikacemi včetně vjezdů na veřejné komunikace, přípojkami 
inženýrských sítí a jejich areálovými rozvody a objekty retenčních nádrží a 
sadových úprav ozeleněných ploch areálu a přeložkami některých stávajících 
sítí, procházejících územím.  

Realizace výstavby bude probíhat postupně ve třech etapách. 
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               

„Business Park – R1 Chrášťany“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v novelizovaném znění. 

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

V daném případě zastavěná plocha činí 46 608 m2 a počet 
parkovacích míst je 328. 

. Výstavba 2. etapy vytvoří další pracovní příležitosti pro celkem 
942 pracovníků v administrativních a dělnických profesích. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území 
Chrášťany u Prahy.  

Z hlediska vlivů na životní prostředí je u komerčních areálů rozhodující 
především vyvolaná automobilová doprava, ostatní vlivy jsou méně 
významné.  

Vzhledem ke skutečnosti, že dané území je již značně zatěžováno 
především tranzitní dopravou, vedenou po silnici druhé třídy č.II/605, která 
prochází obytnou zástavbou Chrášťan i Rudné, je třeba veškerou nákladní 
obslužnou dopravu vést přímo na Pražský okruh, a to i ve směru na dálnici 
D5 na Plzeň. Z tohoto důvodu byly v oznámení záměru navrženy dopravní 
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trasy, které povedou zcela mimo obytnou zástavbu. Bylo zvoleno dopravní 
napojení areálu trasami vedenými východním směrem přivaděčem na 
Pražský okruh, z nějž je možný výjezd všemi požadovanými směry. Tyto 
dopravní trasy jsou v oznámení podrobně popsány a jsou zde uvedena i 
opatření, která jednoznačně zajistí jejich dodržování všemi dopravci. Tento 
způsob řešení umožní vést veškerou nákladní a převážnou část osobní 
dopravy do areálu zcela mimo město Rudnou. Obdobným způsobem je 
řešena i dopravní obsluha stávajícího areálu PWBC v Chrášťanech. 

V rámci zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí pro 
byl proveden biologický a dendrologický průzkum celé lokality pro 
navrhovanou stavbu, byla povedena inventarizace dřevin a jejich ocenění. 
Bylo konstatováno, že na pozemku se nevyskytují žádné chráněné stromy ani 
rostliny a že náhradní výsadba a sadové úpravy, s nimiž se během 
jednotlivých etap výstavby a po dokončení areálu počítá, výrazně zvýší počty 
dřevin na uvedeném pozemku. Pro záchyt dešťových vod budou postupně 
s pokračující výstavbou zřizovány retenční nádrže a voda v nich zachycená 
bude využívána pro zálivku zelených ploch. 

Součástí oznámení je rovněž hluková a rozptylová studie, zahrnující 
všechny zdroje hluku ve vlastním areálu i zdroje dopravní podél příjezdových 
tras. Na základě jejich výsledků bylo konstatováno, že výstavbou tohoto 
areálu nedojde ke zhoršení stávajícího zatížení hlukem a emisemi nad míru 
povolenou platnými předpisy a že příspěvek (zvýšení) tohoto zatížení bude 
pouze minimální. 

Provozem areálu budou vznikají kromě dešťových odpadních vod  
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. V současné době bylo 
v Chrášťanech započato s výstavbou obecní kanalizace, jejíž dokončení se 
předpokládá v 08/2008, takže v době zprovoznění první etapy výstavby 
areálu Business Park – R1 Chrášťany bude již celý areál napojen na tuto 
kanalizaci. Splaškové vody budou vedeny společně s vodami obce na ÚČOV 
Praha. 
 Se všemi odpady vznikajícími v areálu bude zacházeno tak, jak to 
předepisuje zákon - jejich skladování se bude řídit platnými předpisy a 
zneškodňování budou provádět odborné firmy, specializované na jednotlivé 
druhy odpadů. V areálu Business Park – R1 Chrášťany nebudou skladovány 
žádné nebezpečné látky. 
 Výstavba areálu Business Park – R1 Chrášťany nezpůsobí žádné 
nenapravitelné škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani 
k ohrožení chráněných druhu rostlin a živočichů. 
 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit 
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich, 
že výstavba areálu Business Park – R1 Chrášťany neovlivní životní prostředí 
ve svém okolí nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k 
ohrožení zdraví obyvatelstva. 
 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci 
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a 
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány a zástupci dotčených územně 
správních celků, zejména Obecním úřadem Chrášťany, Obecním úřadem 
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Jinočany, Stavebním úřadem Rudná, Krajským úřadem Středočeského kraje 
a Městským úřadem Černošice, referátem životního prostředí. Požadavky 
těchto orgánů a územních celků byly v oznámení zohledněny a v případě 
kladného ukončení zjišťovacího řízení budou zapracovány do projektů 
řešících jednotlivé stavební objekty a technologické vybavení areálu. 
 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se 
záměry firmy AMESBURY, který je investorem celého areálu, a mohou 
zodpovědně prohlásit, že výstavba tohoto komerčního areálu  se v daném 
území projeví převážně kladně a že se tento areál vhodně začlení mezi 
stávající i novou zástavbu, aniž by jakkoliv negativně ovlivnil život zdejších 
obyvatel i pracovníků ostatních firem v okolí. Kvalifikovaní i méně 
kvalifikovaní pracovníci z Chrášťan, Jinočan i okolních obcí, případně i 
z Prahy, zde mohou nalézt zajímavé a perspektivní zaměstnání. 

Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu Rudná je navrhovaná 
výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru 
Chrášťany (2. změna ÚP) a navrhované využití je plně v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 

 
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že 

zpracovatelé oznámení záměru „Business Park – R1 Chrášťany“ při 
svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude 
přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a 
stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.  

 
Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
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Inventarizace dřevin potenciálně dotčených výstavbou logistického areálu Kubr Chrášťany

Pro ohodnocení dřevin dotčených stavbou byla použita metodika ČÚOP 1993, doporučená pro tyto případy.  Předmětem hodnocení 

byly dřeviny kolem pole na jihovýchodě obce Chrášťany, kde je situována stavba  zamýšleného logistického areálu

Terénní průzkum byl proveden v listopadu 2007.  

V prostoru lze jasně odlišit cílenou výsadbu větrolamu podél silnice Chrášťany - Jinočany na západě zájmového území, který

je zdaleka nejvýznamějším prvkem. Ostatní výsadby jsou málo významné, ať již pro svojí  velikost  nebo zdravotní stav a

celkově lze konstatovat jejich praktickou neodlišitelnost od spontánně vzniklých porostů. Větrolam byl založen jako

trojité stromořadí po okrajích z lip a javorů a uprostřed z dubů. Bohužel nyní je ve stavu odpovídajícím neprovedeným

probírkám, dubová řada je patrná pouze ve stopách a v samotném složení se výrazně neprojevuje. Dřeviny krajních řad mají

výraznamně redukované koruny a zpravidla i sníženou vitalitu. Jednotlivé dřeviny mají silně omezenou prostorovou perspektivu.

Razatní probírky jsou nutné a i tak budou provedeny mnohem spíš "o půl jedné" než "za pět minut dvanáct". Prvek samotný

bude respektován a posílen přidružením pásu zeleně dle ÚPD. Podél části komunikace na severu zájmového území byla

založena alej bohužel z nepříliš vhodného taxonu (jeřáb ptačí ) a tak se prakticky neprojevuje. Měla by být obnovena z

vhodnějšího taxonu. Ostatní dřeviny jsou málo významné, ať již v prostorovém kontextu nebo absolutně.

Lokalizace jednotlivých dřevin je patrná z připojené mapky, taxační hodnoty dotčených dřevin jsou v inventarizační tabulce, 

klíč k interpretaci taxačních hodnot je uveden v legendě tabulky. Mapy i tabulka jsou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo hodnoceno 13 dřevin  nebo jejich skupin v celkové hodnotě 1 571 121 Kč, rozsah dotčení není

autorovi znám, ale bude nevelký, vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny na hranicích zájmového území a ty,  až

na vyjímky (zřízení vjezdů),  nebudou dotčeny.

Dokument tvoří 6 listů obsahujících text, tabulku a situační mapku.

Ing. Tomáš Pilař

autorizovaný architekt pro obor 

zahradní a krajinářská tvorba

Prokopa Velikého 504, Brandýs n/L 250 01

tel: 326 902 348; email: pilar@datura.czV Brandýse n/L 3. 12. 2007

mailto:pilar@datura.cz


inventarizace dřevin potenciálně dotčených výstavbou logistického areálu Kubr Chrášťany
metodika ČUOP 1993syntetická dataanalytická data
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5954115396,9p3,51s32022685%2/510%Rosa caninap1Ku
1Salix caprea
115%Swida sanquinea
1Sambucus nigra
2Sorbus aucuparia
1Rubus idaeus
1Malus domestica
140%Populus tremula
2Caragana frutex
1Crataegus laevigata
215%Prunus spinosa
210%Fraxinus excelsior
1Salix alba

786001155240,0p81s320655100%880%Salix albap2Ku
1Crataegus laevigata
210%Fraxinus excelsior
2Acer pseudoplatanus
3Quercus robur
1Salix caprea

3983115265,5p2,52s32035430%2,510%Acer pseudoplatanusp3Ku
130%Rosa canina
140%Salix alba x S. viminalis
1Crataegus laevigata
115%Salix caprea
2Fraxinus excelsior
2Sorbus aucuparia

2121115141,4z3261001s22463210Salix albas4Ku
93311562,2z254791s5345258Populus x canadensiss5Ku

2121115141,4z61s33369Salix albak6Ku
2969115197,9z81s32,52610Salix albak7Ku
3945115263,0z81s3,532710Salix albak8Ku
2969115197,9z81s222610Salix albak9Ku
2969115197,9z81s222610Salix albak10Ku

24340,212696,6p32špatné
jeřáby výrazně
alej, javory dobré,

s4
1,5/

3
1,5/

232210%<104/690%Sorbus aucupariap2
11-e

Ku
310%Acer platanoides
2Fraxinus excelsior

971156,4p11s3203222%180%Rosa caninap4
11-e

Ku
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2Fraxinus excelsior
1Ligustrum vulgare
115%Crataegus laevigata

14210780,214050752,8p9,53vedením 
místě křížení s el.
proředit, vyklučeno v
nutno dramaticky
zanedbané probírky,

s321/10667880%<201545%Tilia cordatape2
12-

Ku
2Acer pseudoplatanus
35%Quercus robur
2Fraxinus excelsior
1Populus nigra var . 'Italica'
345%Acer platanoides

12201115813,4p11e4210/1406720%1/260%Symphoricarpos albusp4
12-e

Ku
1Sambucus nigra
2Cerasus avium
3Acer campestre
2Prunus spinosa
120%Swida alba
2Fraxinus excelsior
1Populus tremula
1Crataegus laevigata
1Rosa canina
2Sorbus aucuparia
25%Laburnum anagyroides
1Malus domestica

287501100287,5p2,52s330,5115100%3100%Pinus sylvestrisp13Ku

1571121cena dřevin celkem
0cena bezprostředně dotčených dřevin



latinsko-český slovníček nalezených dřevin

druhtaxon

javor babykaAcer campestre
javor mléčAcer platanoides
javor klen (javor horský)Acer pseudoplatanus
čimišník křovitýCaragana frutex
třešeň ptačíCerasus avium
hloh obecnýCrataegus laevigata
jasan ztepilýFraxinus excelsior
stědřenec odvislýLaburnum anagyroides
ptačí zob obecnýLigustrum vulgare
jabloň domácíMalus domestica
borovice lesníPinus sylvestris
topol černý var. 'Italica'Populus nigra var . 'Italica'
topol osikaPopulus tremula
topol kanadskýPopulus x canadensis
slivoň trnitá, slivoň trnkaPrunus spinosa
dub letníQuercus robur
růže šípkováRosa canina
ostružiník malinový (maliník)Rubus idaeus
vrba bíláSalix alba
vrba - kříženecSalix alba x S. viminalis
vrba jívaSalix caprea
bez  černýSambucus nigra
jeřáb ptačíSorbus aucuparia
svída bíláSwida alba
svída krvaváSwida sanquinea
pámelník bílýSymphoricarpos albus
lípa malolistá, lípa srdčitáTilia cordata



legenda k tabelárnímu soupisu dřevin:

rozlišení jednotlivých inventarizačních souborů (pouze u větších průzkumů)lokalita
číslo pod kterým je daný strom (keř, porost) uváděn v přehledné mapce u víceetážových porostů přidán index příslušné etážepoř. čís.
typ prvku: s - strom, k - keř, p - porosttyp
botanické zařazení dřevinytaxon
poměrné zastoupení jednotlivých složek porostuzastoupení 
celková výška dřeviny ( měřena v metrech), u porostů dle potřeby udávána jako rozmezívýška (m)
průměr kmene stromů v 130 cm, pokud není uvedeno jinak (komentováno v poznámce) průměr kmene (cm)
pokryvnost porostupokryvnost
průměr korun soliter (uváděn v metrech) průměr koruny (m)
výměra porostů ( v m2) odečítána z mapyplocha (m2)
průměrná výška od které je objem koruny zavětven větvičkami posledních řádůzav. kor.
sadovnická hodnota (1 - 5,  5 - nejlepší)SH
perspektiva - vitalita (1 - 5, 5 nejlepší)P
e1- nadrůstavé dřeviny, e2 - úrovňové dřeviny, e3 - vrůstavé dřeviny, e4 - podrostové dřeviny, s-solitery, sr - stromy v rastru; etáž

hodnocení použito jako míra a charakter redukce koruny
komentuje okolnosti inventarizace a věci mimo rozsah tabulek; (vyv=xxx - výčetní výška ve které byl měřen průměr kmene poznámka

je jiná než 1,3 m; tžp - tvarovaný živý plot; "V" tlaková vidlice; "DH" - dřevokazné houby
kategorie dlouhověkosti dle metodiky ČUOP 1993 (1 -krátkověké, 2 - běžné, 3- dlouhověké dřeviny)KD
vypočten z průměruobvod kmene (cm)
rozdíl mezi výškou dřeviny a výškou zavětvení koruny (číselná rozmezí byla započtena jako průměr)výška koruny (m)
u soliter objem koruny vypočítaný jako elipsoid z výšky, zavětvení a průměru koruny, korunový objem - elipsoid (m3)

u porostů/skupin objem vypočtený jako deska z výšky, zavětvení a plochy 
korigovaný průměr kmene - průměr kmene použitý při výpočtech (vícekmeny nahraženy kmenem o stejném průřezu, kor. prům. kmene (cm)

v případech specifikovaných metodikou ČUOP 1993 dále upraven )
tvar koruny: k - kuželovitý, z - zaoblený, u - kulovitýt.k.
rozdíl výšky dřeviny a nasazení korunyvýš ka koruny
objem korun dle použité metodiky použitý pro výpočet (u kuželovitých korun počítáno jako kužel,  korunový objem ČUOP 1993 (m3)

u zaoblených korun jako půlkoule na válci, u kulovitých korun jako koule, u porostů jako deska)
cena vyplývající z použité metodikycena/ 1m3 kor. obj
korekce ceny z důvodu napadení dřevokaznými houbami nebo růstu ve zvláště nepříznivých podmínkáchkorekce ceny
výsledná cena dle citované metodikyvýsledná cena (Kč)
bezprostředně dotčeno stavbou  u soliter kácených z titulu stavby, uvedeno 100%, u porostů poměrná část porostu, bezp. dotčeno  (%)

u dřevin kácených z titulu pěstebních opatření uvedeno "PO" (odstranění není vynuceno samotnou stavbou, ale dřeviny nejsou 
integrovatelné do nových sadových úprav) 

cena dřevin nebo částí porostů dotčených stavbou cena bezp. dot. dřevin  (Kč)
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430/1430/1

4 2 1 / 84 2 1 / 8

399/40399/40

4 2 1 / 54 2 1 / 5

421/4
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399/36399/36

399/37399/37

406/11406/11
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2 4 5 / 1 12 4 5 / 1 1

40
1

40
1

399/28399/28

245/5245/5

399/42399/42

244244

243/1243/1

245/10245/10
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2 4 5 / 42 4 5 / 4
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zadavatel:

LI-VI Praha s.r.o.
Jana Želivského 8, Praha 3, 130 00

HIP:
Ing. Jiří Blažek

akce:

část:

Brandýs n/L 11/2007
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inventarizace a ohodnocení 

zastavovací studie
Chrášťany - "Kubr" 

kreslen současný průmět koruny
dřeviny soliterní stávající

LEGENDA PRVKŮ

stávající skupiny stromů

stávající porosty keřů

mailto:pilar@datura.cz
http://www.datura.cz


CHRÁŠŤANY - “KUBR” ZASTAVOVACÍ STUDIE OZNÁMENÍ EIA: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ORTOFOTOMAPA 1:2000 11/2007



CHRÁŠŤANY - “KUBR” ZASTAVOVACÍ STUDIE OZNÁMENÍ EIA: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY FOTODOKUMENTACE 1 11/2007

pohled do zájmového území z jižní hranice

pohled do zájmového území z deponie zeminy v jihozápadním cípu situace v okolí - pohled k západu

situace v okolí - panoramatický pohled k jihu



CHRÁŠŤANY - “KUBR” ZASTAVOVACÍ STUDIE OZNÁMENÍ EIA: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY FOTODOKUMENTACE 2 11/2007

pohled do zájmového území z jihovýchodního rohu

vegetace v zářezu dálnice - pohled k jihu

vegetace v zářezu dálnice - pohled k severu

drobný artefakt lidové tvořivosti na jižním okraji zájmového územípanoramatický pohled na lokalitu od severovýchodu

panoramatický pohled na větrolam na západní straně zájmového území



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 166

H.V. – Rozptylová studie 



Konzultant v oblasti
životního prost edíř

S
,  

ídlo:
Čebín 464
664 23 Čebín

Ovzduší, Rozptylové studie
odborné posudky, EIA

Analýzy  zdravotních rizik

Kancelá :

Brno 

ř
Staňkova 18 a

602 00

Tel/fax: 545 222 494, GSM: 723 495 422, E-Mail: jakub.bucek@seznam.cz, 
IČO: 657 80 639    

Mgr. Jakub Bucek

 
 
 
 

 

 

 

ROZPTYLOVÁ STUDIE 

{ 
Business Park - 
 R1 Chrášťany 

 
 

zpracoval :  Mgr. Jakub Bucek 
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání 
odborných posudků ve smyslu §15 zákona 86/2002 Sb. Číslo 
autorizace: 2085/740/02 

  
 

 

Brno prosinec 2007 

mailto:jakub.bucek@seznam.cz


 2 

 

OBSAH 

1. ÚVOD 3 

2. VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE 7 

2.1 vstupní podklady 7 

2.2 mapový list 7 

2.3 Meteosituace: 7 

3. VARIANTY VÝPOČTU : 7 

3.1 VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ 7 
3.1.1 Údaje o zdrojích 8 
3.1.2 Údaje o referenčních bodech 8 
3.1.3 Meteorologické údaje 9 

4. METODIKA VÝPOČTU 10 

4.1 Úvod 10 

4.2 Definice pojmů 12 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 13 

6. ZÁVĚR: 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

1. Úvod 

Tato rozptylová studie je zpracována jako součást Oznámení Business Park- R1 
Chrastany , pro posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě, dále pak  pro 
zhodnocení příspěvku k imisnímu zatížení Chrášťan z uvažovaného skladového areálu 
Business Park - R1 Chrastany na Jižním okraji obce. Pozemek pro výstavbu je vymezen 
na severu stávající komunikací III/0058 Chrášťany – Pražský okruh (R1), na západě 
stávajícím sousedním pozemkem 399/28, který přiléhá komunikaci III/00512 Chrášťany – 
Jinočany. Jižní hranice je tvořena stávající obecní polní cestou. 
  
Příjezd na pozemek je umožněn jednak ze severně ležící veřejné komunikace III/0058, 
jednak ze západně ležící stávající komunikace III/00512 Chrášťany – Jinočany. 
 
 Viz následující situace: 
 

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

Četnost dopravního zatížení, stanovená v této dokumentaci, vychází ze sčítání dopravy, 
provedeného investorem v areálu ZBC Zličín v březnu 2005. Přepočty, stanovené pro 
navrhovaný areál v Chrášťanech jsou uvedeny v Tabulce ploch a kapacit areálu, která je 
součástí této dokumentace. Souhrn četností pohybů je uveden v následující tabulce :  
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Typ vozidla   počet vjezdů/týden počet vjezdů/den počet vjezdů/hod. 
   
OA (osobní automobily)    3200   640   53 
 
LNA (pick-up, dodávky)      610     120     10  
 
TNA (nákl. automobily, kamiony)      175      35       3  
 

Uvedené četnosti dopravy vycházejí z předpokladu celotýdenního provozu areálu 
(pracovní dny)  

a průměrné 12 hodinové provozní doby areálu. 

Z hodnot četností dopravního zatížení areálu vyplývá, že počet těžkých nákladních 
automobilů a kamionů, obsluhujících areál je minimální (průměrně 3 TNA/hodinu pro 
všechny etapy výstavby). Tento nízký počet vyplývá z povahy provozu skladových budov 
jako velkoobchodů, kam je zboží přiváženo relativně malým počtem TNA a je dále 
rozváženo větším počtem dodávek a pick-upů (průměrně 10 dodávek/hodinu pro celý 
areál). Rozvoz drobného zboží probíhá často i osobními automobily, jejichž počet je 
zahrnut v celkovém počtu OA. 
 
které odpovídá číslům sčítacích úseků ve výše uvedené tabulce.  Emise pro výpočet 
rozptylové studie byly stanoveny pro rok 2010 a byly spočítány na základě metodiky 
MEFA 02. Jelikož bylo potřeba zohlednit i dopravní špičku, byly emise na komunikaci 
navýšeny 2,4 krát. Stejným způsobem tedy 2,4 krát byla ponížena provozní doba zdrojů 
emisí. V průměrných ročních koncentracích se z hlediska modelového nic nezmění, ale z 
hlediska maximálních hodinových koncentrací bude zohledněn i vliv špičkové hodiny. 
 
Parkoviště: 
 
Parkoviště osobních automobilů je navrženo pro vozidla kategorie O2 s dimenzí 
parkovacích stání 2,5x5m, stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu mají 
šířku 3,5m. Nová parkovací stání navazují na již vybudovanou komunikaci jižně od haly B 
v rámci 1. etapy výstavby. Parkovací stání podél severní a západní stěny haly C jsou 
přerušena pravidelně rozmístěnými plochami zeleně se stromy s velkou korunou. 
Pro vlastní vykládání a nakládání vozidel OA, NA, TIR je navržena manipulační plocha 
jižně od haly C pro kolmé najetí k zásobovacím vratům, vybaveným těsnícími límci a 
vyrovnávacími můstky. Úroveň venkovních manipulačních ploch je snížena o 1,2m pod 
úroveň podlahové plochy haly. Zásobování dodávkami a pick-upy z úrovně komunikace v 
úrovni podlahy haly je umožněno u západních štítové fasády haly. 
 
Na parkovištích se pak bude za den pohybovat cca 640 OA 120 LNA a 35 TNV. 
 
Každý automobil, který přijede do areálu, ujede po areálu cca 500 metrů a jedenkrát 
nastartuje: 
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Je důležité upozornit na skutečnost, že počet pojezdů automobilů po areálu je 
dvojnásobný oproti počtu automobilů, protože automobil přijede a zase odjede. Níže 
uvedené počty automobilů jsou již uvedeny jako pojezdy 
 
Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem: 
 
Celkový počet automobilů na parkovišti bude 35 TNV a 120 LNA a 640 OS za den. Toto je 
víceméně nejhorší možný stav, lze předpokládat, že počty automobilů, které budou jezdit 
po areálu, budou spíše menší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: 
 
Tedy uvažujme 35 TNV a 120 LNA a 640 OS za den. Pokud opět vyjdeme z programu 
MEFA 2002  lze konstatovat, že při pojezdu tohoto počtu automobilů za den se v průměru 
uvolní 239 g emisí NO2 za den a 2,7 g benzenu, pokud budeme uvažovat pojezd po 
areálu cca 500 metrů.  
 
Emisní faktor pro TNV automobil:  1,89 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro TNV automobil:  0,013 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro LNA automobil:  1,13 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro LNA automobil:  0,0096 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 
 
 
Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu automobilů, tu lze vypočítat  na 
základě dále uvedeného postupu. 
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od Hydrometeorological 
Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho  ČHMU ve Velké Británii. Emisní 
faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie. 
 
Ty jsou stanoveny  u NO2 na 0,82 g na jeden start pro LNA a 4,19 pro TNV a 1,119 OS. 
Obdobně tak pro benzen: 0,054 g na jeden start pro LNA a 0,123 pro TNV  a 0,074 Pokud 
budeme uvažovat start 7 TNV a 12 LNA za den, tak je celková emise dána vztahem: 
 
(0,82 *120) + (4,19 *35) + (1,19 *640) =  1007 g emisí za den na start všech automobilů 
pro NO2. 
 
(0,054 *120) + (0,123 *35) + (0,074 *640) =  58,145 g emisí za den na start všech 
automobilů pro benzen. 
 
Celková emise je pak dána součtem emisí z pojezdu po parkovišti a startů automobilů. 
 
 
Vytápění: 
 
Celý areál bude vytápěn zemním plynem. Zemní plyn se bude využívat pro vytápění a pro 
ohřev teplé vody užitkové. Vytápění objektů bude jednak teplovodní – kanceláře a 
hygienické prostory a jednak teplovzdušné - prostory skladů. 
Teplá voda užitková se bude připravovat z otopné vody – v zásobníkovém ohříváku – 
součást teplovodních plynových kotelen. 
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V následujícím přehledy jsou uvedeny roční spotřeby zemního plynu v jednotlivých 
skladových částech: 
 
Tepelné ztráty objektů byly stanoveny odborným odhadem z objemových charakteristik 
pro předpokládané výše uvedené parametry konstrukcí a podle předpokládaného 
stavebního řešení.  
 
Tepelná ztráta objektů je po jednotlivých objektech : 
 
Objekt „A“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 480 kW  
Objekt „B“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 480 kW 
Objekt „C“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „D“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „E“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „F“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „G“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „H“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 540 kW 
Objekt „I“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN …………….………. 250 kW 
Objekt „J“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ….……….……….. 420 kW 
 
Předpokládané spotřeby zemního plynu v areálu jsou následující: 
 
Zemní plyn o průměrné výhřevnosti 34 MJ/Nm3 a účinnosti spalování 90%: 
 
maximální hodinová potřeba ZP……………………….       539 Nm3 / hod * 
 
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro ÚT ………     580 000 Nm3 / rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro větrání .…     352 000 Nm3 / rok  
předpokládaná roční spotřeba  ZP  pro TUV ….…       28 000 Nm3 / rok  
 
 
Celkem činí předpokládaná spotřeba ZP …………...  960 000 Nm3 / rok 

Spaliny se budou z teplovodních kotelen odvádět pomocí vícevrstvého nerezového 
komínu s přirozeným tahem. Komíny musí mít účinnou výšku minimálně 10 m a musí být 
vyústěny nad střechu objektu min. 1 m . 
 
Celková roční spotřeba zemního plynu bude v areálu 960 000 m3 zemního plynu za rok. 
Z výše uvedeného množství zemního plynu se uvolní následující množství emisí: 
 

Emise [t/rok] Emise [g/s] 
ZP     

NOx 1,8432 0,3413 
CO 0,3072 0,0569 
CxHy 0,0614 0,0114 
SO2 0,0092 0,0017 
Tl 0,0192 0,0036 
 
Jiné stacionární zdroje emisí v areálu provozovány nebudou 
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2. Vyhodnocení imisní situace 

2.1 vstupní podklady  

 
Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady: 
 

 
• údaje o stávajících a výhledových intenzitách dopravy. 
• Projektová dokumentace k územnímu řízení 
• Projekt uvažovaného dopravního řešení v lokalitě. 

 
 
2.2 mapový list 

• Mapové listy 1:5 000 zahrnující hodnocenou oblast  
• Digitální mapu 1:25 000 zahrnující předmětné území 

 
2.3  Meteosituace: 

 
• osmisměrná větrná růžice zpracovaná ČHMU pro Rudnou 

 
 
Větrná růžice je uvedena v přílohách. 
 
 

3. Varianty výpočtu : 

   
 Výpočet byl proveden pro 2 varianty: 
 
Varianta 1: Vyhodnocení stávající imisní zátěže v Hostivicích 
Varianta 3: Vyhodnocení příspěvku k imisnímu zatížení v Chrášťanech vlivem 

uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší. 
. 
Výpočet byl proveden pro škodliviny PM 10, NO2 a benzen 
 
 
3.1 VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ 

Vstupní údaje tvoří tři soubory dat :  údaje o zdrojích 
    údaje o referenčních bodech 
    meteorologické údaje 
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3.1.1 Údaje o zdrojích 

Pro bodový zdroj zařazený do výpočtu byly zadány:  

• hmotnostní tok emisí 

• objemové množství exhalací 

• stavební výška výduchu 

• nadmořská výška 

• provozní hodiny zdroje 

• teplota spalin 

• umístění zdroje 
 

 
3.1.2 Údaje o referenčních bodech 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí uzlových   
bodů  v  počtu 2600  s  krokem  50  m (základní síť RB). 
 K tvorbě sítě referenčních bodů: 
 Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena 
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím účelem je pokrýt dané 
zájmové území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality 
škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.  
 Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie 
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah  hodnocených  vlivů, obvykle ve tvaru 
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních 
bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být 
v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je 
síť hustší). 
 Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek 
(„0“)a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob 
zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních  bodů závisí na úsudku 
zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je 
jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání 
souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot. 
 Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům 
přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému: 
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech 
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech 
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy) 
 
 Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních 
souborů vstupních dat nutných pro konstrukcí rozptylové studie, neboť pro zvolené 
referenční body jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého 
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obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé 
škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým 
podkladem hodnoceného zájmového území. 
Pozn.: Stejným způsobem jak je uvedeno se konstruují souřadnice emisních zdrojů 
v rámci  zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. 
 
3.1.3 Meteorologické údaje 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Rudnou 
 Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů 
větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů 
východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno 
do první třídy rychlosti směru větru. 
Pozn.:  Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr 

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

stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. 
 

Výpočet   očekávaných   imisních   půlhodinových    přízemních  koncentrací   byl 
proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  
 
TŘÍDY STABILITY: 

 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.  
II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu          
<-1,6,-0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1. 
III.  třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu      

<-0,6,+0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů 
 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném 
intervalu <+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability  je dominantní 
charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.  

V.  třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 
m a je limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1. 

 
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU: 
 
 1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1. 
 2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1. 
3.  třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1. 
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4. METODIKA VÝPOČTU 

4.1 Úvod 

 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, 
která byla vydána MŽP ČR v r.1998. 
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací 
(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin 
zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné 
koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se 
mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se 
stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a 
doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti 
větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 
rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd 
rychlosti větru vyplývají z následující tabulky: 
 
třída 

stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 

rychlosti větru (m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient 

teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky 

       1,7        5        11 

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

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. 
Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a 
tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu 
znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky 
popsané pomocí tříd stability I a II. 
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního 
záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon 
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před 
východem slunce. 
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede 
k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty 
s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do 
rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 
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Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází 
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 
třídě stability. 
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za 
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 
teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i 
přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky 
nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

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

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

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

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

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy  a  σz  (viz [12] 
Metodika, kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém 
intervalu. Pro NO2, NOx, prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 
1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.  

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

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

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 
90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na 
třídě stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů 
dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních 
hodnot koncentrací NOx pak má tvar 
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        c0  je původní krátkodobá koncentrace NOx 

        xL  je vzdálenost od zdroje 

        uh1  je rychlost větru v efektivní výšce zdroje 

Podle této metodiky prašné emise silně závisí na rychlosti větru. Při slabém větru do 
rychlosti zhruba 4 m/s jsou prašné emise prakticky nulové, při vyšších rychlostech větru 
nad 10 m/s velmi rychle vzrůstají. Nejvyšší rychlost větru, pro kterou se koncentrace 
prachu počítají, je 20 m/s. Při výpočtu se předpokládá, že prašný povrch je suchý, sypký a 
bez vegetace. Naproti tomu při výpočtu ostatních charakteristik prašnosti se již bere 
v úvahu doba během roku, po kterou se z povrchu nepráší, protože je z přirozených příčin 
vlhký nebo pod sněhem. Tato doba činí zhruba 1/3 roku. 
  
4.2 Definice pojmů 

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

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

Maximální koncentrace 
n největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti 

větru. 
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty 

n jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak 
dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny. 

 
Dávka znečišťující látky 

n integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3]. 
 

Tepelná vydatnost 
n tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína  

[MW]. 
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Teplotní zvrstvení 
n průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. 

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

Třídy stability 
n charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií so ohledem 

zvrstvení. 
Stavební výška zdroje 

n výška koruny komína nad úrovní okolního terénu. 
 

Efektivní výška zdroje 
n výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její 

výpočet se používá řada převážně empirických vzorců. 
 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 
 Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v příloze v tabulkách. 
 
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu vypočtenou 
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru 
při kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/ m3 (µg.m-3). 
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny 
v mikrogramech/m3 (µm-3). 
Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě [mg*hod/m3 za rok. 
Intervaly imisních půlhodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací 
nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 
mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond 
činní 8760 hodin). 
Imisní   situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových 
koncentrací. Imisní limit pro TOCs není stanoven, je pouze stanoven imisní limit pro 
benzen a ten je pro průměrné roční koncentrace 5  µg/m3. 
 
 
Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006, které byly 
zpracovány na základě níže uvedených direktiv EU. 
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LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě 
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní 
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován 
jinak, než je stanoveno. Je to pevná  hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která 
nesmí být překračována o  více než je mez tolerance (MT) , vyjádřenou jako podíl  
imisního limitu v procentech , o který může být tento limit  v období stanoveném zákonem 
o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy překročen 
 
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za 
podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.  
 
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených 
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a 
pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na 
území České republiky v roce 1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav 
Praha.Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka. 
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třída Význam Klasifikace 

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

čisté-téměř čisté 
ovzduší 

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

mírně znečištěné 
ovzduší 

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

Znečištěné 
ovzduší 

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

silně znečištěné 
ovzduší 

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně 
znečištěné 
ovzduší 

 
 
Vyhodnocení imisní zátěže vlivem stávajících zdrojů: 
 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: Zásadní vliv na imisní 
zatížení má automobilová doprava po komunikacích D5 a R1 .  Imisní zatížení v lokalitě je 
významné a podél předmětných komunikacích za stávajících podmínek hraničí s imisními 
limity.  
Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou vypočtené koncentrace v místě 
výstavby na úrovni do 150 µg/m3. Což odpovídá ¾  imisnímu limitu. Podél R1 je imisní 
zatížení v některých místech i na hraně imisního limitu 200 µg/m3.   
Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za stávajícího stavu dosahují  
platného imisního limitu a jsou okolo 38 µg/m3. Avšak imisní limit 40 µg/m3 překročen 
není. 
 
Průměrné roční koncentrace benzenu se v současné době podél komunikace pohybují 
v místě výstavby na úrovni do 2 µg/m3. Hodnota imisního limitu je 5 µg/m3. Tedy 
vypočtené koncentrace se budou pohybovat na úrovni 1/3 platného imisního limitu. 
 
Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů: 
 
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu areálu budou na 
úrovni do 10 µg/m3. Nejvýznamnější vliv budou mít parkoviště.Příspěvek k průměrným 
ročním koncentracím pak bude na úrovni do 0,9 µg/m3. V místech obytné zástavby 
Chrášťan jsou nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 na úrovni do 6 
µg/m3 a příspěvky k průměrným ročním koncentracím na úrovni do 0,6 µg/m3.   
 
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím  benzenu se pohybují na úrovni do 0,055 
µg/m3. v nejzatíženější části areálu a na úrovni do 0,025 µg/m3 v Chrášťanech. 
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6. Závěr: 

 Stávající imisní zatížení v lokalitě je z hlediska krátkodobých koncentrací benzenu i NO2 
výrazné. Nicméně imisní limity jsou pro tyto škodliviny dodržovány. 
Celkové imisní zatížení je pak pro průměrné roční koncentrace dáno prostým součtem 
stávajících a nově vypočtených hodnot. Pro průměrné roční koncentrace NO2 lze 
očekávat imisní zatížení na úrovni 39 µg/m3. Tedy 1 µg/m3 pod hladinou imisního limitu. 
Pro benzen pak  celkové imisní zatížení lze předpokládat na úrovni 2,025 µg/m3. Tedy cca 
40% imisního limitu. 
Maximální hodinové koncentrace NO2 z nových zdrojů jsou na úrovni 10 µg/m3 a tedy na 
úrovni, kdy nemohou navýšit  stávající maximální vypočtené koncentrace. 
Potom příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v Chrášťanech bude málo významný a za 
výše uvedené podmínky lze výstavbu logistického centra, z hlediska vlivu na ovzduší, 
povolit. 
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1. Úvod 
Cílem této akustické studie je vyhodnotit hlukovou zátěž, která bude vznikat 

v nejbližším okolí nového komerčního areálu Business Park - R1 Chrášťany při jeho 
provozu. 

Navrhovaný areál se nachází v jihovýchodní části katastru obce Chrášťany – 
lokalita mezi stávající komunikací Chrášťany – Jinočany a dálničním pražským 
okruhem při jižní hranici katastru obce Chrášťany.  

Pozemek pro výstavbu je vymezen na severu stávající komunikací III/0058 
Chrášťany – Pražský okruh (R1), na západě stávajícím sousedním pozemkem 
399/28, který přiléhá komunikaci III/00512 Chrášťany – Jinočany. Jižní hranice je 
tvořena stávající obecní polní cestou na pozemku č. 400, východní hranice 
stávajícím pozemkem č. 399/40. 

Na pozemku jsou rovnoměrně rozmístěny halové budovy orientované 
podélnou osou ve směru východ-západ.  

Mezi halami tak vzniká pravoúhlá síť komunikací, které jsou ve směru sever-jih 
průjezdné a na ně navazují ve směru východ-západ pravidelně se střídající plochy 
zásobovací a manipulační pro nákladní automobily a kamiony s plochami 
průjezdných parkoviští osobních automobilů, kam jsou orientovány fasády hal 
s administrativními vestavky.  

Hlavní obslužná areálová komunikace vede od vjezdu A z veřejné komunikace 
III/0058 směrem na jih areálu (možné je její výhledové pokračování směrem na 
území sousedního katastru obce Jinočany).  

Na jihu se na ni napojuje hlavní areálová komunikace vedoucí na západ do 
místa dalšího vjezdu do areálu (vjezd B) z komunikace Chrášťany – Jinočany. 

Poblíž této komunikace jsou soustředěny objekty ostrahy areálu a společné 
technické vybavenosti – na severu u vjezdu A hlavní vrátnice s rozvodnou VN a 
trafostanicí a vodojemem s tlakovou stanicí, na jihu objekty nádrže a strojovny SHZ. 

Podél komunikací jsou navrženy hlavní areálové rozvody inženýrských sítí, 
z nichž jsou vedeny přípojky 

Akustická studie je zpracována pro účely posouzení hluku z komerčního 
areálu jako příloha oznámení EIA. 

Údaje o dopravní zátěži vlastního areálu a stacionárních zdrojích hluku byly 
získány z projektové dokumentace Studie stavby generálního projektanta– Atelier 6, 
s.r.o. 

Pro potřeby tohoto oznámení bylo uvažováno s maximálním počtem osobních 
automobilů (zaměstnanců a návštěv) po realizaci všech 3 etap.  

Po realizaci všech etap se předpokládá, že celkem přijede do areálu 640 
osobních automobilů za den (12 hodin), v noční době bude areál uzavřen a bez 
provozu. Dále je předpokládán příjezd 120 automobilů typu pick-up a 
dodávkových a 35 nákladních automobilů a kamionů za den. 

Počet jízd je dvojnásobný. V areálu budou zřízena parkoviště pro osobní 
automobily v celkovém počtu 328 parkovacích míst. 
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Nákladní automobily budou přijíždět do prostoru mezi halami, kde budou 
zřízeny nakládací rampy. Manipulaci s materiálem v rámci areálu budou zajišťovat 
elektrické vysokozdvižné vozíky. 

Přehled počtu vozidel osobní a nákladní dopravy komerčního areálu Bussines 
park R1 – Chrášťany je proveden v následující tabulce (počet jízd je dvojnásobný – 
příjezd a odjezd). 

Celkem vozidel do areálu po realizaci všech etap výstavby a plném 
obsazení všech  hal (maximální počet): 

Typ vozidel Počet vjezdů vozidel do areálu 
 za hodinu za den za týden za rok 

Osobní 53 640 3 200 100 250 

Užitkové: pick-up, 
dodávkové 

10 120 610 19 250 

Nákladní 3 35 175 5 500 

Celkem 66 500 3 985 125 000 

Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.01 profi, který umožňuje 
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými 
zdroji. 

Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým 
výpočtem ekvivalentních hladin hluku podle metodiky uvedené v příloze Zpravodaje 
ministerstva životního prostředí č.3 z března 1996 jako „Novela metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy“, která nahrazuje v oblasti silničních zdrojů metodiku 
dřívější „Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy“ – 
VÚVA Praha 1991. Novela zavádí do výpočtu především vliv provozovaných nových 
vozidel s nižší hlukovou emisí. Metodika obsahuje samostatné výpočtové postupy 
pro výpočet hluku z dopravy silniční, železniční, tramvajové a z provozu na 
parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. 

 

2. Zdroje hluku 
Výpočet popisuje stav po zprovoznění celého komerčního areálu a  zahrnuje 

nové dopravní zdroje pohybující se v areálu a na veřejné komunikaci III/0058 
Chrášťany – Pražský okruh (R1) a „průmyslové zdroje“ – vzduchotechniku a chlazení 
nových hal.  

 
Dopravní zdroje hluku 

Dopravními zdroji hluku bude doprava po vnitrozávodních komunikacích a 
veřejné komunikaci a parkoviště osobních automobilů. 

Do výpočtu byly zadány tyto komunikace a parkoviště (jejich umístění je 
patrno z obrázků v příloze). V následující tabulce jsou uvedeny počty jízd po 
komunikacích (příjezd a odjezd) a počty pohybů na parkovištích za 1 hodinu. 
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D O P R A V N Í     Z D R O J E 
 Zdroj/Sub  Typ         Název                Vozidla Nákladní 
  K 1 / 2   Parkoviště  P 1                  10.50 0 
  K 2 / 2   Parkoviště  P 2                  10.50 0 
  K 3 / 2   Parkoviště  P 3                  2.00 0 
  K 4 / 2   Parkoviště  P 4                  2.00 0 
  K 5 / 2   Parkoviště  P 5                  10.00 0 
  K 6 / 2   Parkoviště  P 6                  10.00 0 
  K 7 / 2   Parkoviště  P 7                  10.00 0 
  K 8 / 2   Parkoviště  P 8                  10.00 0 
  K 9 / 2   Parkoviště  P 9                  10.00 0 
  K10 / 2   Parkoviště  P 10                 10.00 0 
  K11 / 2   Parkoviště  P 11                 5.50 0 
  K12 / 2   Parkoviště  P 12                 5.50 0 
  K13 / 2   Parkoviště  P 13                 2.00 0 
  K14 / 2   Parkoviště  P 14                 3.00 0 
  K15 / 2   Parkoviště  P 15                 3.00 0 
  K16 / 2   Parkoviště  P 16                 4.50 0 
  K17 / 2   Parkoviště  P 17                 4.50 0 
  K18 / 2   Parkoviště  P 18                 2.00 0 
  K19 / 2   Parkoviště  P 19                 2.00 0 
  K20 / 2   Parkoviště  P 20                 2.00 0 
  K21 / 2   Parkoviště  P 21                 2.00 0 
  K22 / 2   Parkoviště  P 22                 2.00 0 
  K23 / 2   Parkoviště  P 23                 2.00 0 
  K24 / 2   Parkoviště  P 24                 1.00 0 
  K25 / 2   Parkoviště  P 25                 1.00 0 
  K26 / 2   Parkoviště  P 26                 1.00 0 
  K27 / 2   Parkoviště  P 27                 1.00 0 
  K28 / 5   Auta        Vnitroarealova 1     18.00 0 
  K29 / 1   Auta        Vnitroarealova 2     4.00 4 
  K30 / 1   Auta        Vnitroarealova 3     22.00 4 
  K31 / 1   Auta        Vnitroarealova 4     2.00 0 
  K32 / 1   Auta        Vnitroarealova 5     24.00 4 
  K33 / 1   Auta        Vnitroarealova 6     50.00 0 
  K34 / 1   Auta        Vnitroarealova 7     20.00 0 
  K35 / 1   Auta        Vnitroarealova 8     94.00 4 
  K36 / 2   Auta        Vnitroarealova 9     2.00 2 
  K37 / 1   Auta        Vnitroarealova 10     96.00 6 
  K38 / 1   Auta        Vnitroarealova 11    2.00 0 
  K39 / 1   Auta        Vnitroarealova 12    98.00 6 
  K40 / 1   Auta        Vnitroarealova 13    9.00 0 
  K41 / 1   Auta        Vnitroarealova 14     107.00 6 
  K42 / 1   Auta        Vnitroarealova 15    12.50 0 
  K43 / 2   Auta        Vnitroarealova 16    12.50 0 
  K44 / 6   Auta        Veřejná komunikace   132.00 6 

 
Hlavní obslužná areálová komunikace vede od vjezdu A z veřejné komunikace 

III/0058 směrem na jih areálu.  Dopravní trasy byly podrobně popsány v oznámení 
EIA. Veškerá doprava do a z areálu bude vedena po veřejné komunikaci III/0058.  
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Průmyslové zdroje hluku 
Ve venkovním prostoru se akusticky projevují pouze venkovní nástřešní 

chladící jednotky a ventilátory pro větrání skladových částí hal. Ostatní zařízení jsou 
umístěna uvnitř hal a nebudou se ve venkovním prostoru akusticky projevovat. 
V areálu komerčního a skladového centra Chrášťany bude umístěno 10 hal určených 
pro logistiku a skladování, obchod, administrativu, popřípadě lehkou výrobu 
(druhotné zpracování surovin). 
V každé hale budou umístěny dva administrativní vestavky o dvou podlažích. V hale 
„I“ a  „J“ bude pouze jeden administrativní vestavek. 

 
Větrání kancelářských vestavků 

Systém větrání administrativních částí hal je zajišťován v úrovni nutného 
hygienického minima VZT jednotkou umístěnou ve strojovně VZT (kotelně). Na jednu 
osobu je uvažováno s množstvím 50 m3/h čerstvého upraveného vzduchu. Počet 
osob je zadán investorem. 

VZT jednotky budou vybaveny rekuperátorem pro zpětné získávání tepla, 
vodním ohřívačem a vodním chladičem. Ve VZT jednotce bude vzduch filtrován a 
tepelně upravován pomocí vodního ohřívače (v zimním období) a chlazen pomocí 
vodního chladiče (v letním období) na požadovanou teplotu. Na přívodním potrubí 
bude umístěn parní zvlhčovač. 

Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn trubními rozvody z ocelového 
pozinkovaného plechu opatřenými tepelnou izolací. Tyto rozvody jsou vedeny 
v podhledu přímo do místa distribuce vzduchu přes mezistropní jednotky (fancoily) 
k vířivým vyústem. 

Odsávání kancelářských a administrativních ploch bude zajištěno pomocí 
perforovaných mřížek umístěných v podhledu. VZT jednotky budou řízeny a ovládány 
pomocí centrálního systému měření a regulace. 

 
Klimatizace (chlazení) kancelářských vestavků 

Teplotní úpravu mikroklimatu v kancelářských prostorách (jednotlivé 
kancelářské sekce, zasedací místnosti apod.) budou zajišťovat mezistropní 
klimatizační jednotky (fancoily) vybavené vlastním systémem MaR a ventilovou 
sadou. Klimatizační jednotky budou napojeny na centrální rozvod topné (chladící) 
vody – provedení čtyř-trubkový systém. 

Jako zdroj chladu je uvažována chladící jednotka (chiller) umístěná 
ve strojovně VZT (kotelně). Chladící jednotky budou s dělenými kondenzátory 
umístěnými na střechách hal. 
 
 
Odsávání sociálního zařízení kancelářských vestavků 
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Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod znehodnoceného 
vzduchu budou zajišťovat trubní ventilátory do kruhového potrubí. Ventilátory budou 
na straně sání a výtlaku opatřeny tlumiči hluku. 

Vlastní odvod znehodnoceného vzduchu bude v jednotlivých místnostech 
proveden pomocí kruhových talířových ventilů napojených k horizontálním trasám 
VZT potrubí přes flexibilní hadice. Znehodnocený vzduch bude odváděn do externího 
prostředí nad střechu objektu. 

Náhrada odsátého vzduchu bude zajištěna pomocí dveřních nebo stěnových 
mřížek. 

Ventilátory budou spouštěny společně se světlem a opatřeny časovým relé 
doběhem. 
 
Klimatizace technických místností (serverů) 

Technické místnosti - servery budou klimatizovány pomocí lokálních jednotek - 
Split systém. Jednotky budou vybaveny individuální automatickou regulací. Vnitřní 
jednotky budou v nástěnném provedení, kondenzační jednotky budou umístěny ve 
skladové části haly nebo na střeše objektu.  
 
Větrání skladových hal 
 Pro větrání hal v letních měsících jsou navrženy nástřešní ventilátory. 
Dimenzování bude provedeno na výměnu vzduchu l = 2x/h. Spouštění ventilátorů 
bude ručně tlačítkem na obvodové stěně (každý ventilátor zvlášť), nebo termostatem, 
který při překročení teploty v hale 35°C ventilátory zapne a při poklesu na 28°C 
vypne. 

Náhrada odsátého vzduchu bude vjezdovými vraty do skladové haly, popř. 
otevíratelnými okny ve fasádě. 

Na střeše každé haly budou umístěny nástřešní ventilátory v počtu 12 – 15 
kusů a 3 chladící jednotky o následujících akustických parametrech. 

Popis zdroje Hladina akustického výkonu 
větrací ventilátory na střechách objektů 70 dB 
chladící jednotky na střechách objektů 75 dB 

 
Přehled všech 178 zdrojů hluku je uveden  

 
3. Referenční body  

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulkách v příloze studie. Výpočet byl 
proveden pro celkem 18 referenčních bodů situovaných podél hranice pozemku 
komerčního areálu. 

 

4. Přípustné hodnoty 
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§ 11 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 

chráněném venkovním prostoru 
        (1)  Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku 
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, 
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a 
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V 
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z 
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro 
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
        (2)  Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími 
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1. 

        (3)  Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C  LCE 
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu 
(LCeq,1h). 

        (4)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí 
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy 
č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako 
například řeč, přičte se další korekce -5 dB. 

        (5)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C 
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 
83  dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

        (6)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého 
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční 
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 

        (7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce 
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro 
dobu mezi 7.  a 21.  hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním 
prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 
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                                        Část A 

Korekce dB Způsob využití území 
        1)        2)        3)         4)

Chráněný venkovní prostor staveb     
lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

      - 5        0     + 5     + 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně  lázní 

       0       0         + 5     + 15 

Chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb a  chráněný ostatní venkovní 
prostor 

       0     + 5    + 10    + 20 

Poznámky k tabulce: 
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se pro chráněný venkovní prostor staveb 
přičítá další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije 
korekce – 5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 
zdrojů hluku, s vyjímkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace  a dále s vyjímkou 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 vyjímkou účelových 
komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde 
je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních komunikacích.  Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu drah. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na  pozemních komunikacích 
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech 
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  

 

Korekce na denní dobu:  

Denní doba Korekce 

Den (od 6,00 do 22,00 hod):     0 dB(A) 

Noc (od 22,00 do 6,00 hod): - 10 dB(A) 

Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb. 
v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
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rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, 
lesů a venkovních pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí  prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro 
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

V době provozu závodu platí tyto nejvýše přípustné hodnoty akustického 
tlaku ze stacionárních zdrojů a mobilních zdrojů pohybujících se uvnitř areálu 
závodu: 

 

   Druh prostoru    Nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku  LAeqp

Chráněný venkovní ostatní prostor a 
chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb v denní době (6,00 – 22,00 
hodin) 

                              
LAeq p.    = 50 dB                 

Chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb v noční době (22,00 – 6,00 
hodin) 

                              
LAeq p.    = 40 dB                

Chráněný venkovní ostatní prostor 
v noční době (22,00 – 6,00 hodin) 

LAeq p.    = 50 dB                 

 
 
5. Výsledky výpočtu ve venkovním chráněném prostoru 

Ve výpočtu jsou zahrnuty stacionární a dopravní zdroje hluku související 
s provozem komerčního areálu. 

Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu 
stacionárních zdrojů hluku a dopravy ve zvolených referenčních bodech umístěných 
na hranici pozemku pro výstavbu komerčního areálu se pohybují od 37,2 do 
51,5 dB. Nejvyšší hodnoty 51,5dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.5 v prostoru 
vjezdu do areálu ve výšce 3 m nad úrovní terénu. 

U chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor 
staveb v okolních obcích Chrášťany a Jinočany, které jsou od areálu vzdáleny 
stovky metrů, budou hodnoty hladin hluku z provozu areálu hluboko pod 
hygienickými limity, jak je patrno z obrázku č. 3 (izofony a pásma). 

V noční době nebude areál provozován. 
Orientační měření hladin akustického tlaku v místě budoucího areálu 

prokázalo, že se stávající hladina hluku způsobená dopravou po veřejných  
komunikacích na hranicích pozemku pro výstavbu komerčního areálu pohybuje v 
rozmezí 65 až 70 dB.  Lze tvrdit, že provoz komerčního areálu Business Park  tuto 
situaci nezmění. 

6. Nejistota výpočtu 
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Nejistotu adekvátnosti výpočtového modelu lze v souladu s § 19 odst. 3 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovit v rozmezí ± 2 dB.  

 

7. Závěr 
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních a 
dopravních zdrojů komerčního areálu vyplývá, že budou splněny 
požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky 
hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude 
dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. 
V noční době nebude areál provozován. 
 
 

  

Přílohy – Výstupy akustické studie v tabelární a 
grafické podobě 

 
 

Hluk z provozu stacionárních a dopravních zdrojů komerčního areálu 
v denní době

T A B U L K A      O B J E K T Ů 
   p ů d o r y s   [m]  

Číslo Typ Výška Bodů Bod č. 1 délka šířka činitel pohltivosti stěn 
1 Dům 12.0 4 215;  372 87 44 0.0 
2 Dům 12.0 4 341;  372 88 45 0.0 
3 Dům 12.0 4 330;  287 100 45 0.0 
4 Dům 12.0 4 215;  287 99 43 0.0 
5 Dům 12.0 4 99;  287 100 44 0.0 
6 Dům 12.0 4 100;  225 99 45 0.0 
7 Dům 12.0 4 215;  224 99 44 0.0 
8 Dům 12.0 4 329;  225 100 44 0.0 
9 Dům 12.0 4 164;  117 67 23 0.0/0.0/0.0/1.0 

10 Dům 12.0 4 200;  140 42 31 0.0/0.0/0.0/1.0 
11 Dům 12.0 4 281;  117 70 37 0.0/0.0/0.0/1.0 
12 Dům 12.0 4 215;  141 99 24 0.0/0.0/0.0/1.0 

 
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 1 227.0;  336.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  2 1 241.5;  337.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  3 1 259.5;  337.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  4 1 285.2;  337.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  5 1 226.7;  349.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
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P  6 1 244.2;  350.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  7 1 260.9;  351.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  8 1 279.5;  351.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P  9 1 224.8;  363.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 10 1 242.6;  362.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 11 1 262.0;  363.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 12 1 284.7;  365.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 13 1 270.4;  340.9 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 14 1 291.7;  357.5 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 15 1 292.1;  346.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 16 2 352.8;  363.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 17 2 370.6;  363.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 18 2 389.9;  363.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 19 2 407.3;  365.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 20 2 350.5;  351.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 21 2 369.8;  352.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 22 2 388.0;  352.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 23 2 405.0;  354.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 24 2 351.6;  339.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 25 2 369.4;  339.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 26 2 388.0;  338.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 27 2 403.8;  341.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 28 2 418.5;  357.9 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 29 2 416.6;  348.7 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 30 2 415.0;  336.7 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 31 5 109.9;  251.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 32 5 127.7;  251.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 33 5 147.8;  252.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 34 5 166.9;  253.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 35 5 182.2;  252.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 36 5 108.4;  263.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 37 5 124.6;  264.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 38 5 141.2;  264.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 39 5 160.6;  264.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 40 5 178.2;  264.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 41 5 107.2;  276.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 42 5 122.1;  276.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 43 5 138.7;  277.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 44 5 154.8;  277.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 45 5 171.8;  277.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 46 5 186.1;  280.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 47 5 189.4;  270.8 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 48 5 190.9;  259.6 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 49 4 225.3;  250.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 50 4 241.0;  250.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 51 4 256.0;  251.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 52 4 271.7;  250.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 53 4 288.3;  251.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 54 4 222.8;  265.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 55 4 239.4;  265.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 56 4 255.1;  266.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 57 4 270.3;  266.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
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P 58 4 285.3;  265.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 59 4 222.5;  278.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 60 4 238.5;  278.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 61 4 254.9;  278.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 62 4 269.2;  279.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 63 4 283.6;  278.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 64 4 300.2;  279.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 65 4 300.7;  266.4 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 66 4 300.5;  252.5 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 67 3 339.3;  250.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 68 3 354.2;  250.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 69 3 370.0;  251.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 70 3 385.5;  251.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 71 3 400.1;  250.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 72 3 337.9;  264.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 73 3 352.6;  264.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 74 3 369.2;  264.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 75 3 383.3;  264.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 76 3 397.6;  263.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 77 3 338.2;  277.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 78 3 352.0;  277.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 79 3 367.5;  277.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 80 3 382.7;  279.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 81 3 398.2;  278.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 82 3 415.1;  277.9 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 83 3 413.4;  265.2 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 84 3 414.2;  252.5 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P 85 6 108.6;  187.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 86 6 124.1;  188.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 87 6 139.9;  188.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 88 6 156.2;  188.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 89 6 171.4;  188.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 90 6 108.1;  201.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 91 6 123.3;  202.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 92 6 139.3;  202.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 93 6 155.1;  201.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 94 6 170.5;  202.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 95 6 108.9;  214.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 96 6 122.2;  215.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 97 6 136.5;  215.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 98 6 152.0;  215.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P 99 6 167.2;  215.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P100 6 182.1;  215.1 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P101 6 184.6;  203.7 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P102 6 185.2;  191.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P103 7 225.6;  188.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P104 7 239.7;  189.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P105 7 255.2;  189.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P106 7 271.2;  190.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P107 7 286.4;  190.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P108 7 224.0;  200.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P109 7 238.1;  202.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
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P110 7 253.3;  201.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P111 7 268.5;  202.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P112 7 285.3;  201.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P113 7 222.0;  214.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P114 7 236.1;  214.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P115 7 251.9;  213.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P116 7 267.4;  214.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P117 7 281.7;  214.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P118 7 298.0;  216.0 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P119 7 299.4;  204.1 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P120 7 298.6;  191.4 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P121 8 339.8;  189.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P122 8 352.1;  189.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P123 8 365.6;  189.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P124 8 379.5;  189.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P125 8 394.5;  190.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P126 8 340.6;  201.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P127 8 353.1;  202.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P128 8 364.8;  201.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P129 8 377.9;  202.6 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P130 8 391.2;  202.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P131 8 338.4;  213.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P132 8 351.3;  213.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P133 8 364.0;  214.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P134 8 377.3;  214.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P135 8 391.4;  214.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P136 8 407.4;  215.7 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P137 8 408.0;  203.0 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P138 8 410.1;  191.9 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P140 9 139.1;  131.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P141 9 150.3;  132.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P142 9 160.4;  132.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P143 9 171.2;  132.3 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P144 9 182.7;  133.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P145 9 137.0;  124.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P146 9 149.7;  124.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P147 9 159.5;  124.8 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P148 9 169.0;  125.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P149 9 140.3;  120.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P150 9 152.4;  120.0 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P151 10 169.2;  106.9 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P152 10 177.2;  107.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P153 10 186.3;  107.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P154 10 170.0;  114.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P155 10 177.7;  117.0 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P156 10 185.6;  118.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P157 10 192.5;  128.5 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P158 10 193.8;  119.8 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P159 10 192.7;  111.2 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P160 11 221.3;  110.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P161 11 234.1;  111.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P162 11 246.7;  110.7 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
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P163 11 259.0;  110.1 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P164 11 218.9;  122.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P165 11 230.7;  122.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P166 11 244.5;  122.4 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P167 11 222.1;  132.2 12.5 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P168 11 261.2;  119.1 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P169 11 269.6;  110.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P170 12 242.1;  136.4 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P171 12 259.5;  135.3 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P172 12 278.8;  135.3 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P173 12 297.4;  134.8 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P174 12 260.6;  127.8 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P175 12 274.7;  127.3 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P176 12 290.7;  127.3 12.0 2.0 70.0 1.000 70.0 0.40 
P177 12 306.5;  131.4 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 
P178 12 304.8;  122.3 14.0 2.0 75.0 1.000 75.0 0.40 

 

 
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 24.5;  405.5 35.8 33.3 37.7   
2 3.0 93.8;  416.2 37.8 34.4 39.4   
3 3.0 178.1;  425.8 41.5 35.6 42.5   
4 3.0 258.2;  434.9 46.0 34.4 46.3   
5 3.0 349.0;  441.5 51.3 36.2 51.5   
6 3.0 441.9;  429.5 51.0 34.5 51.1   
7 3.0 480.2;  360.6 50.2 36.7 50.4   
8 3.0 480.2;  300.4 44.2 36.6 44.9   
9 3.0 496.6;  246.9 42.7 36.8 43.7   

10 3.0 448.5;  159.4 38.7 35.5 40.4   
11 3.0 384.0;  110.2 40.3 39.3 42.8   
12 3.0 303.1;   70.8 42.9 38.8 44.3   
13 3.0 200.3;   45.7 41.2 38.4 43.1   
14 3.0 85.5;    7.4 32.5 36.3 37.8   
15 3.0 37.4;  122.2 35.2 36.1 38.7   
16 3.0 29.7;  208.6 37.3 34.7 39.2   
17 3.0 25.3;  298.3 32.9 32.1 35.5   
18 3.0 20.9;  361.7 34.7 33.6 37.2   

 
 
 

Obrázek č. 1 Celková situace s vyznačením objektů, komunikací a referenčních 
bodů výpočtu s výkresem areálu v pgf formátu (měřítko 1 : 3 000) 
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Obrázek č.  2  Celková situace s vyznačením objektů, komunikací a 
referenčních bodů výpočtu (měřítko 1 : 3 000) 
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Obrázek č. 3 - Hluk šířící se ze stacionárních a dopravních zdrojů areálu v denní 
době  (pásma a izofony ve výšce 3 m nad terénem) 
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 168

H.VII. - Vyjádření Stavebního úřadu Rudná z hlediska územně 
plánovací dokumentace 

 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 169

H.VIII. – Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
k lokalitám Natura 2000 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„BUSINESS PARK – R1 CHRÁŠŤANY“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 170

H.IX. – Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
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