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ÚVOD  

 
Oznámení záměru „Logistický park Pavlov“ je zpracováno autorizovanou osobou dle § 6 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3.  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) Předmětný záměr je uveden v bodě 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
 
Uvedený bod je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, 
v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
Praha.  
 
Záměrem investora je vybudování logistického parku  určeného pro příjem, skladování a 
redistribuci potravinářského a nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě v České 
republice.  
Park je rozdělen na tři nestejně veliké oblasti, které se budou realizovány ve 3 etapách. 
Rozdělení je dáno stávajícím, budovaným a navrženým silničním systémem. Parkem prochází 
stávající silnice III. třídy III/0067 Pavlov ↔ Hostouň a budovaná silnice R6. Park se rozkládá 
u mimoúrovňového křížení obou silnic. Z jihu je park ohraničen stávající silnicí I/6 Praha ↔ 
Karlovy Vary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

 

ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor               QUELFOR, a.s.  
Sídlo      Národní 973/41, 110 00 Praha 1 
 
IČO     27424961 
DIČ     CZ27424961 
  
Oznamovatel    FABIONN, s.r.o.  

Jirsíkova 2, 150 00 Praha 8 
IČO     26148293 
DIČ     CZ26148293 
Oprávněný zástupce   Ing. Ivan Bazika  
oznamovatele 
Tel.č.      221778243 
     Ivan. bazika@fabionn.cz 
 
Projektant     FABIONN, s.r.o.  

Jirsíkova 2, 150 00 Praha 8 
IČO     26148293 
DIČ     CZ26148293 
 
 
ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   

 
 
LOGISTICKÝ PARK PAVLOV 
 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) Předmětný záměr je uveden v bodě 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  
     Celková plocha areálu  43,4 ha 
      1.etapa    24,1 ha 
      2.etapa    12,8 ha   
      3.etapa      6,5 ha 
 

Zastavěná plocha celkem 18,1 ha 
      1.etapa    10,4 ha 
      2.etapa     5,1 ha   
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      3.etapa     2,6 ha 
 

Počet parkovacích míst celkem    
            Pro nákladní vozidla 70  parkovacích míst  
 Pro osobní vozidla 435 parkovacích míst 
            Zásobovacích doků 370 

     Z toho 
1.etapa       

 Pro nákladní vozidla   50 parkovacích míst  
 Pro osobní vozidla   195 parkovacích míst 
 Zásobovacích doků   230 

 
2.etapa  
Pro nákladní vozidla 10  parkovacích míst  

 Pro osobní vozidla 120 parkovacích míst 
            Zásobovacích doků 80 
 

3.etapa  
Pro nákladní vozidla 10  parkovacích míst  

 Pro osobní vozidla 120 parkovacích míst 
            Zásobovacích doků 60 
 
 Předpoklad uvedení do provozu  
  1. etapa  rok 2009    

2.etapa   rok 2010  
3.etapa   rok 2011 - 12 

 
3. Umístění záměru   kraj Středočeský 

Obec Pavlov  
k.ú. Pavlov, Hostouň 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 
Developerská organizace QUELFOR, a.s. připravuje výstavbu Logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
montáže z dovezených komponentů.   
 
Distribuční centrum se připravuje postavit na pozemcích přímo sousedících s rychlostní 
komunikací R 6 (v současnosti ve výstavbě s předpokládaným zprovozněním v roce 2009) 
v sousedství obce Pavlov přibližně uprostřed mezi sjezdy z komunikace R6 směrem na 
Unhošť a u obce Jeneč.        
 
Obec Pavlov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kladno, západně od Prahy. Stavba 
logistického parku Pavlov je navržena na území obce Pavlov. Od stávající obce je logistický 
park navržen severovýchodním směrem, těsně za hranicí zastavěného území obce.  
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Širší vztahy 
 
Logistický park je navržen na plochách, které jsou zahrnuty do schváleného územního plánu 
obce Pavlov, resp. do projednávané změny č.2 a bude umístěn podél budoucí komunikace R6 
v katastru Pavlov.    
Dopravně bude lokalita napojena na komunikaci R6, spojující vnější obchvat Prahy a tím 
bude tato lokalita přímo napojena na dálniční síť České republiky, zejména pak na D1, D5,   
D8 a D11.  
Napojení na R6 bude ve směru do Prahy na nově budovanou křižovatku před obcí Jeneč a 
směrem opačným (na Karlovy Vary) na stávající křižovatku u obce Unhošť.       
 
Vlastní areál bude napojen na výše zmíněnou R6 prostřednictvím komunikace I/6, která 
po zprovoznění R6 bude ukončena v obci Pavlov a bude překvalifikována na silnici III.třídy. 
Na komunikaci I/6 bude od křižovatky u obce Jeneč spojení prostřednictvím prodloužení 
silnice II/201, od křižovatky u Unhoště bude spojení prostřednictvím komunikace II/101, 
II/201 a III/0067.  
Aby se zamezil průjezd obcí těžkými nákladními vozy (nad 3,5 t), které budou obsluhovat 
Logistický park, budou tyto používat pouze silnice II/101, II/201 a  nynější I/6. Pro ochranu 
obce bude zároveň jako předstihová investice proveden částečný obchvat obce Pavlov (v 
rámci 2.etapy areálu), tedy propojení silnice III/0067 a I/6.      
 
Jelikož předpokládaná obsluha areálu bude výhradně z budoucí komunikace R6  
(prostřednictvím silnic I/6, II/101 a II/201), toto přímé napojení tak bude eliminovat negativní 
dopady zejména emisní a hlukové zátěže na nejbližší obytnou zástavbu, což je zejména 
jihovýchodní  okraj obce Pavlov.   
 
Popis logistického parku 
 
Logistický park se bude skládat celkem ze sedmi halových objektů, určených k následnému 
pronajímání různým obchodním či výrobním společnostem. Provoz těchto hal bude naprosto  
autonomní. Každá z těchto hal je navržena tak, aby ji bylo možno dle potřeby flexibilně 
rozdělit a provozovat dle požadavků a potřeb pronajímatelů.  
Budou realizovány v zásadě suché sklady s administrativou a sociálním zázemím 
zaměstnanců,  hlavní vrátnicí s odbavovacím a doprovodným zařízením, parkoviště pro 
nákladní vozy a parkoviště osobních vozů pro zaměstnance.  
Doplňujícími objekty budou zařízení energocentra, sprinklerové hospodářství a vodní 
hospodářství.        
 
Celý areál jednotlivých etap bude vzájemně propojen zejména komunikačními plochami, 
objekty skladů budou doplněny parkovacími plochami pro nákladní vozy.  
Areál 1. a 2.etapy bude od objektu hlavní vrátnice oplocen a střežen, areál 3.etapy bude volně 
přístupný.   
 
Vytápění skladů je uvažováno přímotopnými sálavými plynovými panely, vytápění 
jednotlivých administrativních jader je decentralizovanými plynovými kotelnami. 
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LOGISTICKÝ PARK PAVLOV 
 

 
 
 
 
Z výše uvedeného grafického znázornění je zřejmé možné vymezení možnosti kumulace vlivů 
připravované stavby Logistického parku Pavlov s jinými záměry – realizovanými a 
připravovanými – zástavba obce Pavlov, realizovaná R 6.  
 
Kumulace uvedených vlivů z hlediska vlivu dopravy (zejména hlukových emisí a emisí 
škodlivin do ovzduší) jako nejvýznamnější faktor v předmětném území byla na základě 
dopravně inženýrských podkladů posouzena v Hlukové studii a v Rozptylové studii 
 
Dalším prvkem kumulace vlivů v předmětném území je skutečnost, že v současnosti jsou 
pozemky využívány k zemědělským účelům. Po realizaci záměru bude od tohoto využití 
upuštěno.  
Územní plán předpokládá v této části obce možnost uplatnění uvedeného záměru.  

3.etapa 

R 6 

2.etapa 

1.etapa 

R 6 

STÁVAJÍCÍ I/6 

TRAŤ ČD 
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Plán okolí zájmové lokality 
 
Stávající stav zájmového území je zřejmý z následující fotodokumentace a fotodokumentace 
uvedené  na titulní straně 
1.etapa                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.etapa 
                                                                               
 
 
 
 
3.etapa 
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Předpokládané napojení na inženýrské sítě 
 
Vodovod  Je uvažováno s vybudováním nové přípojky DN PE 225 z hlavního 

napáječe DN 800 Želivka. Napojovací bod je umístěn cca 800 m od 
1.etapy areálu (na sever od R6) podél komunikace III/0067 Pavlov – 
Hostouň.   

 
Kanalizace dešťová Navrženo je svedení dešťových vod do dešťové kanalizace DN1000, 

jejíž realizace byla začata v rámci obce Pavlov a nedokončena. V rámci 
vybudování log.parku se předpokládá s jejím dokončením  a svedením 
veškerých vod do Sulovického potoka.  

  
Kanalizace splašková Areálový rozvod bude svedený do vybudované splaškové kanalizace 

DN 300, která je umístěna podél silnice III/0067 a napojena na ČOV 
v obci Hostouň.  

 
El.energie  Ze stávajícího nadzemního vedení 22 kV procházející územím 1.etapy 

(severně od budované R6). Pro napojení areálu bude třeba posílit, event. 
nově vybudovat rozvodnu VN 110/22 u obce Chýně, bude zdvojeno 
stávající nadzemní vedení až k areálu a v rámci přeložky nadzemního 
vedení v rozsahu stavby bude vedení svedeno do jednotlivých 
energocenter u jednotlivých hal.  

 
Plyn Podzemní přípojkou STL ze stávajícího vedení  VTL DN 350 

společnosti STP s vybudováním regulační stanice a provedením STL 
rozvodu do prostoru 3.etapy a dále podél R6 k 1. a 2.etapě.  

 
Telefon  Kabelovými přípojkami z rozvodů v obci Pavlov     
 
 
Navrhovaný záměr v lokalitě nebude mít omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, 
bude objektem skladového a distribučního charakteru. Doprava související s novou stavbou a 
jejím využitím v území neovlivní okolní prostory za předpokladu uplatnění navrhovaných 
opatření nad únosnou mez.   
Charakter řešeného záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými nebo uvažovanými) je dán situováním  záměru v předmětné lokalitě zóny. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 
Záměrem investora stavby Logistický park Pavlov  je realizovat stavbu  hal (ve třech etapách 
výstavby) pro nájemce z různých oborů sloužící pro příjem, skladování a redistribuci zboží do 
maloobchodní sítě. Dojde k příznivému ovlivnění logistických vazeb v rámci maloobchodní 
sítě v ČR. Každá z navržených hal je řešena tak, aby ji bylo možné flexibilně rozdělit a 
provozovat podle požadavků jednotlivých pronajímatelů. Vybudovány budou suché sklady 
s administrativou a sociálním zázemím zaměstnanců, hlavní vrátnice s odbavovacím a 
doprovodným zařízením, parkoviště pro nákladní vozidla se zázemím pro řidiče a parkoviště 
pro osobní vozidla zaměstnanců.  
 
Strategické umístění lokality je příznivým prvkem. Základní problematikou, kterou vyžaduje 
možnost umístění logistického areálu v navrhované lokalitě je zabezpečení dopravního 
napojení. Jedním z důvodu situování předmětného záměru v území je možnost řešení  
dopravního napojení lokality s ohledem na dopravní dostupnost pozemku s přímou 
dostupností na v současnosti realizovanou R 6.  
Obsluha logistického centra je předpokládaná z R6. Vlastní areál bude napojen na výše 
zmíněnou R 6 prostřednictvím komunikace I/6, která po zprovoznění R6 bude 
překvalifikována na silnici III.třídy (ukončena v obci Pavlov).  
Na komunikaci I/6 bude od křižovatky u obce Jeneč spojení prostřednictvím prodloužení 
silnice II/201, od křižovatky u Unhoště bude spojení prostřednictvím komunikace II/101, 
II/201 a III/0067. Pro zamezení průjezdu obcí těžkými nákladními vozy (nad 3,5 t), které 
budou obsluhovat Logistický park, budou tyto používat pouze silnice II/101, II/201 a  nynější 
I/6. Pro ochranu obce bude zároveň jako předstihová investice proveden částečný obchvat 
obce Pavlov (v rámci 2.etapy areálu), tedy propojení silnice III/0067 a I/6.      
 
Varianty 
 
Varianty geografické 
Dle informací zástupce investora nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru 
v lokalitě vzhledem k přípustnosti řešení záměru navrhovaným způsobem v dané zóně a 
návaznosti na v současnosti realizovanou stavbu R6. 
Tato skutečnost vyplývá i z územně plánovací dokumentace, která vymezuje území pro 
uvedenou činnost.  Podrobný výběr byl směrován jako výstavba logistického centra v rámci 
vymezeného území. 
S ohledem na dostupnost vhodného umístění připravovaného záměru stavby „Logistický park 
Pavlov“, dispoziční řešení území, návaznost přístupových komunikací a možnost řešení 
dopravního napojení, inženýrských sítí je záměr předkládán v jedné geografické variantě.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem, kterou je možné označit za variantu ekologicky přijatelnou.  
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se stavbou „Logistický park 
Pavlov“ v příznivé lokalitě dopravně vhodně napojené. Nulová varianta by znamenala 
ponechání území ve stávajícím stavu pro zemědělské využití pozemku bez  využití lokality 
dle předloženého návrhu investora. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – 
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tedy se záměry obce Pavlov.  V těchto souvislostech je v delším časovém úseku tato nulová 
varianta nereálná a využil by připravenost lokality jiný investor zejména s ohledem na 
realizaci silnice R 6..   
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Při přípravě záměru na základě  souladu se záměry obce, podmínek územně plánovací 
dokumentace, uspořádání ploch v území, způsobu řešení navrhované stavby, možnosti 
respektování a napojení inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a typových 
požadavků na provozní uspořádání logistického centra, bylo přistoupeno k přípravě prací 
souvisejících s využitím předmětné lokality pro zamýšlenou stavbu.  
Výsledné uspořádání je dáno provozním řešením stavby Logistického parku Pavlov, 
souvisejícími plochami, včetně velikosti a tvaru stavby a možného dopravního řešení celého 
areálu.  
Variantu je možné označit za ekologicky přijatelnou za předpokladu realizace navrhovaných 
opatření. Navrhované řešení umožňuje realizovat investiční záměr investora. 
Součástí řešeného záměru je zabezpečení pracovních příležitostí. Předpokládá se 530 
pracovních míst v 1.etapě výstavby, dalších 300 pracovních míst ve 2.etapě výstavby a 170 
pracovních míst ve 3.etapě výstavby, tj. celkem nových 1 000 pracovních míst. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu 
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající a 
nově řešenou technickou a dopravní infrastrukturu. Bude řešena v souladu se  stávajícím a 
připravovaným dopravním systémem území.  Významnou charakteristikou bude způsob 
napojení na vnější komunikační systém a vytvoření nového vnitřního dopravního řešení 
lokality logistického parku.  
Realizace stavby Logistického parku Pavlov je dle poskytnutých podkladů v souladu 
s kompletním dopravním systémem oblasti uskutečnitelná bez konečného nepříznivého 
ovlivnění okolního prostředí.  

 
 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu Logistického parku Pavlov. 
Developerská organizace QUELFOR, a.s.. připravuje výstavbu logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
montáže z dovezených komponentů.   
Vlastní řešení zahrnuje stavbu sedmi hal o zastavěné ploše 181 000 m2, dopravní napojení 
areálu, vnitřní dopravní systém a parkovací plochy pro 70 nákladních vozidel, 435 
parkovacích míst pro osobní vozidla a 370 zásobovacích doků.     
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Výstavba celého areálu je předpokládána celkem ve 3 etapách, v rámci etap i postupné 
budování jednotlivých hal.  
Tabulka č.1  

Kapacity 
 

1. etapa 2.etapa 3.etapa celkem 

Celková plocha areálu cca 24,1 ha      cca 12,8 ha     cca  6,5 ha        cca 43,4 ha 
Zastavěná  plocha 104 000 m2     51 000 m2        26 000 m2       181 000 m2 
Počet park. stání     
     nákladních 50  10 10   70 
     osobních  195 120 120 435 
     zásobovacích doků   230 80 60 370 

 
 
Technologické a technické řešení stavby předmětných hal bude odpovídat technologickému 
provozu logistického centra.   
Investor má záměr řešit objekty tak, aby mohl zabezpečit potřebnou flexibilitu hal dle 
požadavků a potřeb pronajímatelů v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. 
Stanoveny proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve 
vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Způsob řešení hal bude odpovídat zkušenostem investora z potřeby umístění jednotlivých 
skladovacích prvků, administrativa, sociálního zařízení odbavovacích a doprovodných 
zařízení a parkovacích ploch pro osobní a nákladní vozidla.  
 
Příprava staveniště 
Staveniště je vymezeno plochou v současnosti zemědělsky obdělávanou. Provedena bude 
v rámci přípravy území skrývka kulturních zemin. Nakládání se skrytou ornicí a podornicí 
bude řešeno dle požadavků  zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Provedeno bude při přípravě stavby sejmutí ornice o mocnosti 50-60 cm. Skryté kulturní 
zeminy budou využity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.  
Sejmutí ornice v požadované tloušťce o předpokládané průměrné mocnosti 50–60 cm bude 
potvrzeno probíhajícím pedologickým průzkumem. Skryté kulturní zeminy budou odvezeny 
na určenou deponii (dle rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF) a částečně na mezideponii pro potřeby 
následných sadových úprav.  
 
Předpokládá se v 1.fázi skrývka cca 120 500 m3 ornice a podornice, ve 2.fázi cca 63 800 m3 
ornice a podornice a ve 3.fázi cca 32 400 m3 ornice a podornice. 
 
Provedeny budou hrubé terénní úpravy jako příprava pro výstavbu, tj. cca 100 cm pod úroveň 
± 0 objektu a cca 60 cm pod úroveň nivelety komunikací. Vzhledem ke geologickému podloží 
se předpokládá 100 % použití podkladních vrstev na násypy. Nepředpokládá se dle 
dosavadních výpočtů odvoz ani dovoz zemin mimo staveniště. 
 
Vlastní stavba - objekty skladů a administrativy 
 
Stavba logistického parku bude rozdělena na tři nestejně veliké oblasti, které budou 
realizovány postupně ve 3 etapách. Rozdělení je dáno stávajícím, budovaným a navrženým 
silničním systémem.  
Parkem prochází stávající silnice III. třídy III/0067 Pavlov ↔ Hostouň a budovaná silnice R6. 
Park se bude rozkládat u mimoúrovňového křížení obou silnic. Z jihu bude park ohraničen 
stávající silnicí I/6 Praha ↔ Karlovy Vary.  
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Celkem bude ve všech třech etapách umístěno 7 jednopodlažních budov (skladových hal) 
s vestavky pro administrativní a sociální vybavení a přístavby pro obchodně organizační 
činnosti příjmu a expedice zboží.  
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou 
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter bude členěn soustavou vratových systémů.  
Fasádní plášť bude z horizontálních stěnových panelů s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 
(aluminium) s kombinací s další barvou (bude určeno následně). Podlaha ± 0 objektu je 1,2 m 
nad komunikačním systémem. 
 
Velikosti skladů  
Tabulka č.2 

Etapy  Půdorys Výška 
Hala č.1 253 x 97 m 13 m 
Hala č.2 277 x 121 m 13 m 
Hala č.3 300 x 121 m 13 m 

1.etapa: 

Hala č.4 169 x 73 m 13 m 
Hala č.5 313 x 73 m 10 m 2.etapa 
Hala č.6 433 x 73 13 m 

3.etapa Hala č.7 530 x 103 (v části 43) m 10 m 

 

Všechny haly budou složené z modulových segmentů, základním skladebním modulem bude 
velikost 12 x 24 m (osová rozteč sloupů). Jelikož se jedná o nájemní sklady, předpokládá se 
jejich výstavba postupně tak, jak bude poptávka, vždy násobek základního skladebného 
modulu doplněného administrativním vestavkem. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou úrovně hal všech etap nezávisle na sebe posunuty. 
Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah jednotlivých hal) bude určena následně po 
výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.  

 
Stavebně technické řešení skladů 
 
Nosný systém objektu bude vytvořen ŽB prefa skeletem. Objekt bude založen hlubinně na 
vrtaných pilotách, tyto budou podpírat ŽB patky s prefa kalichy. ŽB prefa sloupy vetknuté do 
kalichů budou podpírat střešní konstrukci z prefa ŽB vazníků a vaznic. Přístavky a vestavky 
budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet se stropem z předpjatých panelů, příp. z prefa 
nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je možno použít ocel.skeletová konstrukce vestavku 
s želbet.spřaženými stropními deskami.   
 
Obvodový plášť je navržen do výšky 2.2 m ze želbetonových sendvičových panelů 
s povrchovou úpravou z vymývaného terasa (do úrovně zásobovacích vrat), nad nimi až do 
úrovně atiky bude plášť tvořen z kompletizovaných sendvičových panelů kladených 
horizontálně s jádrem z minerální vlny mezi tvarované plechy v barvě stříbrné (RAL 9006). 
Alternativou je skládaný plášť. Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou barevné hliníkové 
(barva bude určena následně). Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální 
rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátkobetonu provedená na 
izolaci proti zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp. 
 
Ve skladovacích halách se bude skladovat zboží v paletizačních regálech a v regálovém 
systému v kombinaci s volnou skladovací plochou. Veškerá příjmová a expediční místa 
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budou mít vyrovnávací můstek a  „ šálu “, která  při zacouvání návěsu uzavře venkovní 
prostor od haly a návěsu. Palety se pomocí vysokozdvižných vozíků dle digitálního systému 
zaskladňují do paletizačních regálů, které budou vysoké max.10 metrů (v halách 5 a 7 do 
výšky 6,5 m).  
 
Součástí skladů budou rovněž samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením 
pro úklid a skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, 
pro údržbářské práce je vybudovaná dílna.  
Pro komunální odpad budou poblíž administrativních přístavků umístěny nádoby na odpad. 
 
Vrátnice (pro odbavování zaměstnanců a nákladních vozidel), pouze v 1.a 2.etapě   
Objekt vrátnice je situován u vjezdu do areálu tak, aby z ní bylo možné monitorovat příjezd a 
odjezd automobilů, příchod a odchod osob a celkový děj v areálu. Vrátnice bude 
jednopodlažní samostatně stojící objekt s plochou střechou. Dispozici objektu dle projektu 
tvoří vrátnice, čekárna a sociální zázemí pro vrátné (kuchyňky, šatna, WC s předsíňkou). 
Zastavěná plocha bude cca 30 m2, vnější výška objektu cca 4,0 m.  
 
Obvodové konstrukce budou tvořit, stejně jako u halových objektů, sendvičové želbet. panely 
s povrchem z vymývaného betonu do výšky 2,2 m, od této výšky tvoří fasádu sendvičové 
oceloplechové panely. Barva žb panelů bude tmavě šedá, fasádní ocelové panely budou barvy 
stříbrné (RAL 9006), rámy okenních a dveřních výplní budou barevné hliníkové. 
Součástí vrátnice bude i přestřešení jízdních pruhů (příjezdového i odjezdového). Jedná se o 
jednoduchou ocelovou konstrukci půdorysných rozměrů cca 10 x 22 m, výšky 6 m. 
Konstrukce přestřešení bude na krajích podepřena ocelovými sloupy, uprostřed bude uložena 
na želbet.sloupy, které budou součástí konstrukce vrátnice.  

 
Objekt údržby (pro zázemí vedení parku a pracovníků údržby) – pouze v areálu 1.etapy  
Objekt údržby bude situován u vjezdu do areálu (naproti vrátnici). Objekt bude sloužit pro 
vedení logistického parku a pracovníky údržby areálu. Objekt údržby bude jednopodlažní 
samostatně stojící objekt s plochou střechou.  
Dispozici objektu budou tvořit 3 kanceláře včetně čajové kuchyňky, dílna včetně šaten pro 
zaměstnance a nezbytné sociální zázemí a sklad zahradní techniky.  Zastavěná plocha bude  
cca 150 m2, vnější výška objektu cca 4,0 m.  
Vnější vzhled bude obdobný jako objekt vrátnice a halových objektů, tedy kombinace 
želbet.panelů do výšky 2,2 m s ocelovými panely. Barevné řešení bude také jednotné, tedy 
kombinace tmavě šedých betonových panelů se stříbrnými ocelovými panely a barevnými 
výplni otvorů. 
   
Sprinklerové hospodářství – samostatné pro 1.etapu a společné pro 2.a 3.etapu 
Objekt pro umístění centrálního sprinklerového hospodářství bude jednopodlažní samostatně 
stojící, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Zastavěná plocha bude cca 380 m2, 
průměrná výška objektu bude 3,5 m. V objektu bude umístěna strojovna SHZ a oddělený 
technologický prostor s dieselagregátem a naftovým hospodářstvím a elektrorozvodna NN. 
Z obou stran strojovny bude umístěná 1 nadzemní zásobní nádrž s vodou o objemu cca 800 až 
1000 m3.  
Nosná konstrukce a vnější vzhled bude shodný s objekty vrátnice a objektem údržby.  
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Oplocení – pouze 1.etapy a západní část 2.etapy 
Oplocení vymezuje celý logistický park na zabezpečenou a nezabezpečenou zónu. 
Zabezpečená zóna obsahuje plochu od vrátnice a obsahuje v zásadě celý areál obou fází. 
Nezabezpečená zóna je část příjezdové komunikace před vrátnicí a část sadových úprav před 
vrátnicí. Variantně bude před vjezdem v nezabezpečené zóně umístěno malé parkoviště pro 
osobní automobily pro návštěvy.  
Oplocení zabezpečené zóny je provedeno z pletiva potaženého plastem výšky 2,5 m.  

Sadové úpravy 

V areálu budou veškeré zelené plochy kolem hlavní plochy skladů a komunikací doplněny 
kombinací keřového a stromového porostu. Zeleň je doplněna i v parkovištích a kolem 
příjezdové komunikace.  
 
Inženýrské sítě 
Přípojka a rozvod vodovodu   
Přípojka vodovodu bude napojena ze stávajícího hlavního napáječe DN 800 Želivka. 
Napojovací bod je umístěn cca 800 m od 1.etapy areálu (na sever od R6) podél komunikace 
III/0067 Pavlov – Hostouň. Voda z tohoto vodovodu bude sloužit pro hygienické potřeby 
pracovníků parku (sociální zařízení, šatny sprchy, čaj.kuchyňky) a pro postupné doplňování 
požárních (sprinklerových) nádrží.  
Přípojka bude velikosti DN PE 90, bude trasována od napojení na řad DN 800 podél 
komunikace III/0067 až k areálu 1.etapy a dále pod podjezdem dálnice R6 k areálům 2. a 
3.etapy.  Před každým areálem budou vysazeny vodoměrné šachty a odtud dále bude areálový 
rozvod pro základní distribuci pro jednotlivé stavební objekty a do nadzemních hydrantů.   
Rozvod požární vody pro zásobování sprinklerů bude proveden samostatně ze strojovny 
sprinklerového hospodářství.        

 
Kanalizace splašková – areálová 
Splašková kanalizace je areálový rozvod od zdrojů znečištěné vody, tzn. od prostor 
administrativy a sociálních zařízení. Veškerá kanalizace bude svedena do vybudované 
splaškové kanalizace DN 300 obcí Pavlov a která je umístěna podél silnice III/0067 (a podél 
všech tří areálů) a napojena na ČOV v obci Hostouň 
 
Kanalizace dešťová areálová + retenční nádrž 
Areálový rozvod dešťové kanalizace svádí dešťové vody ze střech, komunikací a  
parkovacích ploch přes retenční nádrž, kde bude voda při dešti zdržena a se zpožděním 
odpouštěna do dešťové kanalizace DN1000, jejíž realizace byla začata v rámci obce Pavlov a 
nedokončena. V rámci vybudování log.parku se předpokládá s jejím dokončením  a svedením 
veškerých vod do Sulovického potoka.   

Dešťové vody ze střech, průjezdných komunikací a zaměstnaneckého parkoviště budou 
svedeny přímo do retenční nádrže, plochy parkovišť nákladních aut a parkovací plochy 
zásobovacích doků u skladů budou svedeny po předčištění v lapačích olejů.   
 
Přípojka a rozvod VN 22 kV 
Rozvod 22 kV bude ze stávajícího nadzemního vedení 22 kV procházející územím 1.etapy 
(severně od budované R6) a přecházející převěsem násep budované komunikace R6 až ke 
stožárové trafostanici obce Pavlov. Pro napojení areálu bude třeba posílit, event. nově 
vybudovat rozvodnu VN 110/22 u obce Chýně, bude zdvojeno stávající nadzemní vedení až 
k areálu a v rámci přeložky nadzemního vedení v rozsahu stavby bude vedení svedeno do 
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jednotlivých energocenter u jednotlivých hal. Jedna větev bude od napojovacího bodu ve 
smyčce napojovat všechny trafostanice 1.etapy a vrátí se do původní trasy. Druhá větev 
projde podvrtem pod dálnicí R6, kde ve smyčce propojí všechny trafostanice 2.a 3.etapy a 
novou pozemní trafostanici obce Pavlov a vrátí se do podvrtem do původní trasy.  
 
Venkovní osvětlení areálové 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou osvětlovací stožáry a kabelový rozvod pro venkovní 
osvětlení celého areálu. Celý areál bude řádně osvětlen, velikost osvětlení je stanovena na 
min. 15 lx v úrovni země. Osvětlení bude provedeno z osvětlovacích stožárů výšky 10 – 12 m 
s roztečí dle světelně technického výpočtu. Osvětlovací stožáry budou rozmístěny po obvodu 
obslužných komunikací a parkovacích ploch.  
 
Venkovní slaboproudé rozvody areálové 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou kabelové rozvody po areálu pro základní telefonní propojení 
skladů od telefonní ústředny umístěné ve vrátnici.     
 
Přípojka STL plynu 
Pro potřeby vytápění všech objektů plynovými kotelnami bude provedena přípojka STL DN 
90.  Na stávajícím VTL řadu DN 300, který vede západně od obce Pavlov bude vedle silnice 
I/6 vybudována nová regulační VTL/STL stanice. Z této stanice bude vedena přípojka podél 
komunikace I/6 a dále podvrtem pod touto komunikací a tratí ČD až do prostoru 3.etapy. 
Z tohoto prostoru bude přípojka podél R6 přivedena až do prostoru 1.etapy (podvrtem pod 
R6) a pod komunikací III/0067 až do prostoru 2.etapy. 
Jednotlivá odběrní místa (prostory hal, administrativní vestavky) budou napojena areálovým 
rozvodem, event. vnitřním rozvodem. 
 
Přípojka telefonu 
Napojení všech 3 areálů bude provedeno využitím rezervy 3SRII/+-200, která je ponechána 
v ul.Lidická (silnice III/0067) na severním okraji obce. Potřebné páry pro jednotlivé etapy 
budou na příhodném místě vypíchnuty z tohoto kabelu a vedeny kabelovým vedením až 
k jednotlivým objektům (halám) jednotlivých etap. Jednotlivé objekty budou napojeny 
pomocí účastnických rozvaděčů a koncových bodů. 
 
Provozní soubory  
Trafostanice 
Systém zásobování el.energií spočívá ve vybudování několika energobloků (cca každém 
skladu jeden).  Přípojka VN 22 kV je přivedena do energobloku první haly, kde je základní 
měření na straně VN a odkud jsou kabelovým 22 kV vedením napájeny všechny energobloky.   

  
Jednotlivé energobloky obsahují:  

- rozvodná zařízení VN 
- suché transformátory ve skříni min IP20 
- rozvodná zařízení NN 
- zařízení pro kompenzaci jalové energie 
- zařízení pro měření elektrické energie – pro vlastní potřebu, fakturační ve spínací 

stanici 
- spojovací vedení 
- uzemnění, potenciálový práh 
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Stabilní hasící zařízení 
Provozní soubor zajišťuje protipožární ochranu suchého a chlazeného skladu a je zaměřen na 
vybavení celého sprinklerového hospodářství, tedy strojovny, rozvodů, ventilových stanic v 
jednotlivých skladech a vlastní rozvody až k hlavicím. Sprinklerové hospodářství je navrženo 
jako samočinné samohasící zařízení ve skladech, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale i 
jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, 
resp. ho dostává pod kontrolu do příchodu jednotky požární ochrany.  
 
Tento provozní soubor bude obsahovat:  

� strojovnu sprinklerového hospodářství  
� zásobníky vody o objemu cca 800 – 1000 m3  
� záložní DA čerpadlo s pohotovostním uložištěm nafty  
� propojovací potrubí mezi objektem SHZ a jednotlivými sklady 
� ventilové stanice v jednotlivých skladech 
� rozvody k jednotlivým sprinklerovým hlavicím ve skladech a ostatních 

provozech 
� rozvody k areálovým nadzemním hydrantům 

 
Samočinné hasící zařízení (SHZ) se používá pro hašení materiálů, popř. zařízení, při kterém je 
možno použít voda a jehož výhodou je velké měrné výparné teplo, velká měrná tepelná 
kapacita, dostupnost, nízká cena a neutralita. Hašení vodou je založené na intenzivním 
ochlazovacím účinku, kterým se teplota hašené látky snižuje pod teplotu vznícení. To 
předpokládá, aby kapky vody vznikající nárazem vodního proudu na tříštič hlavice měly 
dostatečnou energii a pronikly proudem spalin až na povrch hašeného předmětu. Vysoká 
účinnost sprinklerového hospodářství (SHZ) je dána tím, že požár je likvidovaný v počáteční 
fázi jeho vzniku.  

      
Technologie nabíjení vozíků 
Nabíjení vysokozdvižných vozíků bude realizováno ve vymezených prostorách jednotlivých 
skladů s požadovanou údržbou vozíků. Prostor pro nabíjení bude ve speciálních regálových 
zařízeních s prostory pro údržbu vozíků, kompres. stanicí a rozvodem stlačeného vzduchu a 
místnostmi pro obsluhu.  
 
Doprava - dopravní napojení a příjezdová komunikace 
 
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového logistického parku na dopravu:  

- nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu) 
- osobní  

 
Časově je doprava rozdělena na dopravu: 

- v rámci 1.etapy 
- v rámci 2. etapy 
- v rámci 3.etapy 

 
1.etapa 
Dopravní napojení 1.etapy parku - severně od silnice R6 (vjezd A) - je navrženo u podjezdu 
stykovou křižovatkou na silnici III/0067.  
 
2.etapa 
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2.etapa parku (vjezd C a D) bude dopravně napojena nově navrženou okružní křižovatku na 
silnici III/0067. Druhé napojení je plánováno na stávající silnici I/6. Propojení silnice III/0067 
a I/6 je první (severní)  částí plánovaného obchvatu obce Pavlov, které je zaneseno do 
Územního plánu velkého územního celku (VÚC) Středočeského kraje.  
Druhá (jižní) část (propojení mezi I/6 a III/0067) je plánováno v dlouhodobějším horizontu. 
Realizace tohoto napojení a dokončení a zprovoznění R6 jsou předpokládány před 
zprovozněním areálu. Stávající silnice I/6 tak bude významně odlehčena od dopravy a 
zároveň bude majetkově a správcovsky převedena na Středočeský kraj – stane se z ní silnice 
II. třídy. 
 

3.etapa 
3.etapa parku (vjezd B) je umístěna mezi budovanou R6 a stávající silnicí I/6 a III/0067. Na 
stávající silnici III/0067 je napojena stykovou křižovatkou. Na nově navrženou přeložku 
silnice III/0067 bude napojena nově navrženou okružní křižovatkou. 
Logistický park není přímo dopravně napojen na rychlostní komunikaci R6. Po zprovoznění 
této rychlostní komunikace se předpokládá velice významné odlehčení stávající silnice I/6. 
Dopravní propojení parku Pavlov s R6 bude zejména pro kamionovou dopravu řešeno ve 
směru na Prahu po stávající I/6 až před obec Jeneč, kde bude vyřešena přeložka silnice II/201, 
která má vyřešenou MÚK s R6.   

 
Vnitřní komunikace vybudovány v rámci 1.a 2.etapy log.parku budou sloužit výhradně pro 
potřeby parku a nebudou tedy veřejně přístupné. 3.etapa parku se předpokládá, že nebude 
oplocená a tedy veřejně přístupná (určená pro menší spotřebitele). Podkladní vrstvy budou 
cca 60 cm s povrchem asfaltobeton.  
 
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště         
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště pro nákladní automobily budou navrženy 
z konstrukce pro těžkou nákladní dopravu (tl. podkladních vrstev cca 60 cm, povrch betonový 
(resp. z betonové dlažby) nebo asfaltobetonový. Konstrukce zaměstnaneckého parkoviště 
bude ze zámkové dlažby. Veškeré parkoviště bude vybaveno vyhrazenými stáními pro 
imobilní občany, stojany pro motocykly, stojany pro kola apod.      
 
Doprava v době stavby 
Dopravní zatížení vzniklé výstavbou areálu lze určit po zpracování podrobné dokumentace – 
projekt organizace výstavby. V rámci studie lze dopravní zatížení pouze odhadnout. Stavební 
dvůr bude umístěn na pozemku investora pro zabezpečení minimalizace dopravy mimo areál 
staveniště. Dopravní zátěž oblasti bude vyvolána také přepravou mechanizace na stavbu. 
Parkoviště stavebních strojů a zaměstnanců stavby, včetně subdodavatelů bude řešeno v rámci 
prostoru stavby. Stávající komunikace nebudou využity jako parkoviště.  
Na stavbu bude přepravován stavební materiál. Největší část budou tvořit prefabrikované 
bloky ke stavbě hal. Tato přeprava bude formou nadměrných nákladů, které je vždy nutné 
ohlásit správci komunikace.   
Nákladní doprava bude nejčastěji realizována po silnici I/6. Silnice III. tříd jsou pro dopravu 
nadměrných nákladů a i ostatních nákladů méně vhodné. Nákladní vozidla budou na výjezdu 
ze staveniště čištěna.  
Nejvyšší intenzity vozidel stavby lze očekávat při dokončovacích pracích, kdy na stavbě 
pracuje řada dodavatelů. Většinou se ovšem jedná o lehká nákladní vozidla, nejčastěji 
dodávky.  
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Doprava po realizaci stavby 
Firma CityPlan spol., s. r. o. zpracovala pro předmětný záměr Dopravně-inženýrské 
posouzení (08/2007). Uvedený materiál slouží jako podklad z hlediska předpokládaných 
dopravních intenzit pro posouzení vlivů záměru v době provozu z hlediska hlukové zátěže 
území a emisí. Je uveden v kompletní formě v části F.Doplňující údaje. 
 
Ze zpracovaného materiálu vybírám: 
Park je rozdělen na tři nestejně veliké oblasti, které se budou realizovány ve 3 etapách. 
Rozdělení je dáno stávajícím, budovaným a navrženým silničním systém. Parkem prochází 
stávající silnice III. třídy III/0067 Pavlov ↔ Hostouň a budovaná silnice R6. Park se rozkládá 
u mimoúrovňového křížení obou silnic. Z jihu je park ohraničen stávající silnicí I/6 Praha ↔ 
Karlovy Vary.  
Dopravní napojení části parku nad budovanou silnicí R6 (vjezd A) je navrženo u podjezdu 
stykovou křižovatkou. Další část parku (vjezd B) je vklíněna mezi budovanou R6 a stávající 
silnice I/6 a III/0067. Na stávající silnici III/0067 je napojena stykovou křižovatkou. Na nově 
navrženou přeložku silnice III/0067 bude napojena nově navrženou okružní křižovatkou. 
Poslední část (vjezd C a D) je dopravně napojena nově navrženou okružní křižovatku na 
silnici III/0067. Druhé napojení je plánováno na stávající silnici I/6. Realizace tohoto napojení 
a dokončení R6 jsou předpokládány před zprovozněním areálu. Stávající silnice I/6 tak bude 
významně odlehčena od dopravy a zároveň bude majetkově a správcovsky převedena na 
Středočeský kraj – stane se z ní silnice II. třídy.  
Logistický park není ve fázi studie přímo dopravně napojen na rychlostní komunikaci R6. Po 
zprovoznění této rychlostní komunikace se předpokládá velice významné odlehčení stávající 
silnice I/6. Dopravní propojení parku Pavlov s R6 bude zejména pro kamionovou dopravu 
řešeno ve směru na Prahu po stávající I/6 až před obec Jeneč, kde bude vyřešena přeložka 
silnice II/201, která má vyřešenou MÚK s R6.   
Pro směr na Karlovy Vary je situace komplikovanější. Před dokončením obchvatu obce 
Pavlov bude zakázán vjezd na silnici III/0067 (mezi II/201 a I/6) pro nákladní vozidla (nad 
3,5t). Důvodem je zabránění průjezdu těchto vozidel obcí Pavlov. Po dokončení obchvatu 
obce Pavlov je nejvhodnější trasa po přeložce silnice III/0067 na stávající silnici II/201 a před 
Unhoští je možné využít přeložku silnice II/101, která je na R6 napojena pomocí MÚK. 
Stávající napojení I/6 na R6 u obce Pavlov bude zrušeno. 
Údaje o plánovaném logistickém parku Pavlov jsou uvedeny v tabulce č.1. Tyto údaje jsou 
potřebné pro stanovení objemu dopravy, vyvolaného provozem logistického parku. Doprava 
vypočtená z těchto údajů bude dále konfrontována z provedeným průzkumem na podobném 
areálu na dálnici D1.  
V současném stavu je mezi obcí a navrhovaným logistickým parkem vedena silnice I/6, která 
je jednou z významných pražských a regionálních radiál. Jejímu významu odpovídá i její 
dopravní zatížení – viz. následující kapitoly. V roce 2009 se plánuje zprovoznění úseku 
rychlostní komunikace R6, který spojí u Pavlova provizorně končící R6 s Pražským okruhem 
R1. Dopravní poměry oblasti se zprovozněním R6 razantně změní. Nastane významný pokles 
na stávající I/6, což je pro připravovaný záměr poměrně významné. Stávající silnice III. třídy 
procházející územím je poměrně dopravně nevýznamná silnice lokálního významu. Ten bude 
zejména v úseku I/6 ↔ napojení zóny zvýšen. V rámci projektu je uvažována i částečná 
přeložka této silnice III. třídy a to mezi silnicí R6 a I/6. Na tuto křižovatku bude dále 
navazovat obchvat obce Pavlov.  
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Na následujícím obrázku je zakreslena přilehlá dopravní síť. Areál logistického parku je zde 
pro potřeby posouzení rozdělen na 4 oblasti podle vjezdu (vjezd A – etapa 1, vjezd B – etapa 
3, vjezd C a D – etapa 2). 
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Modely intenzit automobilové dopravy  
Modelové zatížení silniční sítě zpracovatel dopravně inženýrského posouzení vypočetl pro 
navržené časové horizonty stavy silniční sítě v okolí řešeného areálu (2007, 2010 a 2040 po 
zprovoznění kompletním R6). Do stávajících dopravních modelů, které má CityPlan spol. 
s r.o. vypracovány pro celou republiku byla doplněna zóna Pavlov. Intenzity z dopravního 
modelu pro stávající stav vychází z vlastních ověřovacích sčítání, ale zejména z celostátního 
sčítání ŘSD, na které je model kalibrován. 
Výhledové modely zohledňují nejen každoroční růst dopravy, ale rozvoj nových komerčních 
ploch a zejména výstavbu nových silnic a komunikací. V tomto území se vychází z pražského 
územního plánu a z VÚC Středočeského kraje.   
Pro výpočet dopravního zatížení, které vznikne provozem logistického parku Pavlov,  byly 
použity výsledky dopravního průzkumu u stávajícího logistického parku. Přičemž byla 
zohledněny parametry obou areálů jako velikost skladovacích ploch, počet nákladových ramp, 
počet zaměstnanců apod.. Dále byly zohledněny skutečnosti jako poloha obou areálů 
(sledovaný logistický park se nachází u frekventované dálnice D1), jejich vybavení a 
v neposlední řadě plánované funkční využití jednotlivých částí areálu. Z hlediska funkčního 
využití byla zohledněna také skutečnost, že oblasti náležící k vjezdu B a D areálu Pavlov mají 
odlišný charakter využití od zbývajících částí areálu, a proto zde bylo počítáno s nižším 
dopravním zatížením.  
Jsou provedeny výpočty intenzit dopravy pro různé časové horizonty a stavy silniční sítě 
v okolí řešeného areálu. Pro zhodnocení důsledků nezprovoznění rychlostí silnice R6 jsou 
provedeny i výpočty bez této silnice. Pro porovnání je proveden výpočet dnešního stavu tj. 
bez parku Pavlov a silnice R6. Do výpočtů je vždy zahrnut celý logistický park, nejsou 
posuzovány etapové stavy, kdy je v provozu pouze část budov. Jsou tedy vypočteny 
následující varianty sítě: 
 

• Rok 2007 – Zatížení komunikační sítě - stávající stav (příloha č.3). V modelu se počítá se stávající 
dopravní sítí a není zde uvažován logistický park Pavlov. 

• Rok 2010 – Zatížení komunikační sítě - bez zprovoznění rychlostní komunikace R6 (příloha č.8) 
V modelu je již započteno dopravní zatížení vzniklé provozem logistického parku Pavlov. Není zde 
uvažováno zprovoznění rychlostní komunikace R6, naopak zprovoznění přeložky silnice III/0067 mezi 
silnicí R6 a I/6 je již uvažováno. V tomto modelu není realizován obchvat obce Pavlov, z tohoto důvodu 
je zakázán vjezd na silnici III/0067 (mezi II/201 a I/6) pro nákladní vozidla (nad 3,5t). Tato varianta 
byla vypracována jen pro úplnost. Ve skutečnosti se předpokládá, že zprovoznění areálu nastane až  po 
zprovoznění rychlostní komunikace R6.  

• Rok 2010 – Zatížení komunikační sítě – po částečném zprovoznění rychlostní komunikace R6 (příloha 
č.4). V modelu je započteno dopravní zatížení vzniklé provozem logistického parku Pavlov. V modelu 
je již uvažováno se zprovozněním úseku rychlostní komunikace R6, který spojí u Pavlova provizorně 
končící R6 s Pražským okruhem R1 a se zprovozněním přeložky silnice III/0067 mezi silnicí R6 a I/6. . 
V tomto modelu není realizován obchvat obce Pavlov, z tohoto důvodu je zakázán vjezd na silnici 
III/0067 (mezi II/201 a I/6) pro nákladní vozidla (nad 3,5t). 

• Rok 2040 – Zatížení komunikační sítě - po zprovoznění rychlostní komunikace R6 v celém úseku 
(příloha č.5). V modelu je započteno dopravní zatížení vzniklé provozem logistického parku Pavlov. 
V modelu je již uvažováno se zprovozněním rychlostní komunikace R6 v celé její délce, se 
zprovozněním přeložky silnice III/0067 mezi silnicí R6 a I/6 a se zprovozněním obchvatu obce Pavlov. 

V přílohách Dopravně inženýrského průzkumu (uvedeného v části F.Doplňující údaje) je 
zobrazeno zatížení komunikační sítě generované pouze logistickým parkem Pavlov pro rok 
2010 a 2040. 
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Intenzity dopravy na sledovaných komunikacích pro jednotlivé modely. Graficky je toto 
dopravní zatížení znázorněno v Dopravně inženýrském průzkumu (uvedeného v části 
F.Doplňující údaje) v přílohách č. 3 až 8. 
 
Doprava zaměstnanců se přepokládá ze 70% jako individuální automobilová, ze 20% jako 
hromadná autobusová a 10% pro cyklistickou dopravu. 
Tabulka č.3  

rok 2007 2010 2040 2010 - bez R6 
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III/0067 směr Hostouň 1 000 10 30 250 50 240 230 50 90 1 550 110 240 

III/0067 úsek mezi vjezdy A a B 1 000 10 30 1 590 470 850 1 890 640 1 090 2 560 430 830 

III/0067 úsek mezi vjezdy B a C, D 0 0 0 1 520 460 880 2 070 640 1 090 1 340 410 740 

III/0067 přeložka III/0067 0 0 0 1 740 520 1 030 2 540 760 1 310 1 530 470 800 

III/0067 obchvat obce Pavlov 0 0 0 0 0 0 450 140 300 0 0 0 

I/6 I/6 (směr Praha) 10 180 1 200 2 320 1 790 520 1 040 2 150 630 1 040 11 710 1 620 3 740 

III/0067 Lidická (sever) 1 000 10 30 370 110 10 10 0 0 1 480 120 250 

III/0067 Lidická (jih) 850 10 30 400 120 0 60 10 0 1 060 40 0 

I/6 Karlovarská (Pavlov) 10 180 1 200 2 320 60 10 0 80 20 0 10 170 1 150 2 940 

ÚK vjezd A 0 0 0 1 660 490 950 1 970 590 1 020 1 660 490 950 

ÚK vjezd B 0 0 0 200 60 90 230 80 120 200 60 90 

ÚK vjezd C 0 0 0 180 40 80 210 50 90 180 40 80 

ÚK vjezd D 0 0 0 290 90 150 350 100 170 290 90 150 

 
 
Průměrné jízdní rychlosti 
Tabulka č.4 

 Komunikace Průměrná rychlost (km/hod) 

 Vnitroareálové komunikace 35 
 Rychlostní komunikace R6 120 
 Nájezdy, sjezdy na R6 80 
 Silnice I/6 mimo obec 70 
 Silnice I/6 v obci 50 

 Silnice II/0067 50 

 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno tak, aby vliv 
na životní prostředí byl omezen. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je řešeno 
rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie.  
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba  řeší přiměřeným způsobem požadované dopravní napojení  s ohledem na okolní 
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objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a inženýrské sítě vedené 
předmětným územím a začlenění MÚK do území. Technické řešení je koncipováno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních  požadavků.  
 
 

7. . Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       2008 
Ukončení (1.etapa)      2008  

 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 

Kraj Středočeský 
Obec Pavlov 

 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu 
Unhošť.  
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
1. Zábor půdy 
 
Záměr (stavba ) je situován v k.ú. Pavlov u Unhoště a k.ú. Hostouň na pozemcích, které jsou 
zemědělským půdním fondem.  
Tabulka č.5 

Parc. 
č. KN   

PK Výměra (ha) Zábor Kultura LV 

I.etapa 
k.ú.Pavlov u Unhoště 

505/13  14 424 14 424 orná půda  
505/12 493 6 159 6 159 orná půda 186 
505/11  13 882 13 882 orná půda 186 
505/10  37 080 37 080 orná půda 186 
505/9  23 571 23 571 orná půda 186 
505/8  85 709 85 709 orná půda 186 
505/1  94 269   orná půda - 

 496/1 4 820 4 820  3 
 496/2 4 676 4 676  20 
 504 23 895 23 895  186 
 506 27 631 27 631  27 
          
 1881 2 536 2017  10002 

k.ú. Hostouň 
2733  484 484 orná půda 725 

II.etapa 
k.ú.Pavlov u Unhoště 

537/1  126 134  orná půda  
 537 28 423 20 345  65 
 538 10 277 5 278  178 
 539 33 305 33 305  128 
 540 7 373 7 373  7 
 541/1 59 154 59 154  178 

III.etapa 
k.ú.Pavlov u Unhoště 

505/14  1 253 1253 orná půda 178 
505/7   493 4 880 4880 orná půda  
505/15  35 800 28555 orná půda 178 
505/16   1881 663 567 orná půda 10002 
505/19  34 823 28756 orná půda 178 
505/18  47 47 orná půda 27 
505/17   504 718 718 orná půda  
505/6  210 210 orná půda 178 

 
Záměr je situován na pozemcích, které jsou ornou půdou, tedy zemědělským pozemkem, pro 
nějž platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a  zabezpečit 
provedení skrývky kulturní zeminy.  
Pro realizaci inženýrských sítí mohou být dotčena další pozemky. Podrobně bude v projektu 
řešen záborový elaborát s vymezením ploch trvalého a dočasného záboru.  

Základní půdní charakteristiky 

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
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Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo 
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti 
půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:    4.14.00 

4.15.00 
4.25.01 
4.10.00 
4.11.00 

Z uvedené charakteristiky platí:   
 

klimatický region zájmové oblasti 4 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
 
10 Hnědozemě typické včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, 

s příznivým vodním režimem půd 
11 Hnědozemě typické, černozemní, slabě oglejené formy na sprašových hlínách, středně těžkés 

těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí 
14 Ilimerizované půdy a hnědozemě  ilimerizované včetně slabě oglejených forem na sprašových 

hlínách a svahovitých, středně těžké s těžkou spodinou, vodní poměry příznivé 
15 Ilimerizované půdy a hnědozemě  ilimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy ilimerizované včetně 

slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, vodní poměry příznivé 
25 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; 

zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry 
 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:    
 

  4.14.00 I. třída ochrany 
  4.15.00 II. třída ochrany 

4.25.01 II. třída ochrany 
4.10.00 I. třída ochrany 
4.11.00 I.třída ochrany 

  
 
V daném případě posuzovaného staveniště, jak již bylo uvedeno, se jedná o  BPEJ, které 
prezentují podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 
nazvané třídy ochrany zemědělské půdy I.a II.třídy ochrany. Posouzení možnosti záboru na 
uvedených pozemcích bylo vyhodnoceno v rámci územně plánovací dokumentace. Záměr je 
v souladu s územním plánem obce. 

 
Sejmutí kulturních zemin (ornice a podornice) bude provedeno dle zpracovaného 
pedologického průzkumu (V.Podskalník – AGRO, 09/2007). V rámci pedologického 
průzkumu bylo provedeno 47 podologických sond. Dle průzkumu je humusový horizont 
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totožný s orničním horizontem. Ten je hluboký 0,22-032 m. Matečním substrátem je sprašová 
hlína.  
Skryté zeminy budou odvezeny  na určenou deponii (dle rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF) a 
částečně na mezideponii pro potřeby následných sadových úprav.  
 
Předpokládá se skrývka kulturních zemin:  
v 1.etapě (29 pedologických sond)  
             prům.mocnost skrývek 0,30 m    plocha 244 348 m2 velikost skrývek 73 304 m3   
 ve 2.etapě(12 pedologických sond)     
             prům.mocnost skrývek 0,37 m    plocha 12 455 m2 velikost skrývek 46 418 m3   
ve 3.etapě (6 pedologických sond)     
             prům.mocnost skrývek 0,30 m    plocha  64 986 m2 velikost skrývek 19 496 m3   
 
Skryté kulturní zeminy budou použity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu. 
 
Rozhodující část zeminy může být využita pro zúrodnění zemědělských pozemků 
obhospodařovaných v nejbližším okolí stavby nebo pro rekultivační práce.  
Otázka provedení a využití skryté kulturní vrstvy půdy v rámci stavby (1.a 2.etapa) bude 
podrobně řešena v projektové dokumentaci v souladu s požadavky z.č. 334/92 Sb.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa 
 
Realizací záměru nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa (PUFL). 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Přípojka vodovodu bude napojena ze stávajícího hlavního napáječe DN 800 Želivka. 
Napojovací bod je umístěn cca 800 m od 1.etapy areálu (na sever od R6) podél komunikace 
III/0067 Pavlov – Hostouň. Voda z tohoto vodovodu bude sloužit pro hygienické potřeby 
pracovníků parku (sociální zařízení, šatny sprchy, čaj.kuchyňky) a pro postupné doplňování 
požárních (sprinklerových) nádrží.  
Přípojka bude velikosti DN PE 90, bude trasována od napojení na řad DN 800 podél 
komunikace III/0067 až k areálu 1.etapy a dále pod podjezdem dálnice R6 k areálům 2. a 
3.etapy.  Před každým areálem budou vysazeny vodoměrné šachty a odtud dále bude areálový 
rozvod pro základní distribuci pro jednotlivé stavební objekty a do nadzemních hydrantů.   
Rozvod požární vody pro zásobování sprinklerů bude proveden samostatně ze strojovny 
sprinklerového hospodářství.        
 
Voda bude užívána v zařízeních sloužících k hygienickým účelům, ve skladovacím prostoru 
ani při případné montáži není voda v provozu potřeba.  
Voda bude potřebná pro zaměstnance v administrativě a ve skladech. Předpokládá se 
třísměnný provoz, sedm dní v týdnu. 
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POTŘEBA VODY  
I.ETAPA 
Tabulka č.6  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina

směrné číslo 
roční potřeby 

vody                       
m3/rok            

m3/rok*m2 (ks)

počet 
osob / 
ks / m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 425  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 106  =

MYTÍ PODLAH 0.01 92487  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
1.5 Qm = l/den

2.1 Qh = l/hod
16 Qhs = l/sec
7 Qtýden = m3/týd

Qměsíc = m3/měs
365 Qrok = m3/rok

TUV Qp TUV = l/den
poměr ke studené vodě 40 % Qm TUV = l/den

Qh TUV = l/hod
Qhs TUV = l/sec

SMĚNNOST(hod)

SOUČ. DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI kd

8 290.79 

63 168 

SOUČ. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI  kh

42 112 

2.30 
294.78 

1 280.91 

42 112 

0.03 2534    

82 34932    
44 4647    

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

TÝDENNÍ POTŘEBA (počet prac. dnů)
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA 15 370.87 

0.92 

16 844.79 
25 267.18 

3 316.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ETAPA 
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Tabulka č.7  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina

směrné číslo 
roční potřeby 

vody                       
m3/rok            

m3/rok*m2 (ks)

počet 
osob / 
ks / m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 235  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 59  =

MYTÍ PODLAH 0.01 51099  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
1.5 Qm = l/den

2.1 Qh = l/hod
16 Qhs = l/sec

7 Qtýden = m3/týd
Qměsíc = m3/měs

365 Qrok = m3/rok

TUV Qp TUV = l/den
poměr ke studené vodě 40 % Qm TUV = l/den

Qh TUV = l/hod
Qhs TUV = l/sec

SOUČ. DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI kd 34 952 

SOUČ. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI  kh 4 587.45 
1.27 

TÝDENNÍ POTŘEBA (počet prac. dnů)
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA

1 834.98 
0.51 

9 320.54 
13 980.81 

8 504.99 

163.11 
708.75 

23 301 

SMĚNNOST(hod)

0.03 1400    

82 19315    
44 2586    

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

23 301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ETAPA 
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Tabulka č.8  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina

směrné číslo 
roční potřeby 

vody                       
m3/rok            

m3/rok*m2 (ks)

počet 
osob / 
ks / m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 140  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 35  =

0  =
MYTÍ PODLAH 0.01 30706  =

Qp = l/den
OBJEKT CELKEM Qp = l/den

1.5 Qm = l/den

2.1 Qh = l/hod
16 Qhs = l/sec
7 Qtýden = m3/týd

Qměsíc = m3/měs
365 Qrok = m3/rok

TUV Qp TUV = l/den
poměr ke studené vodě 40 % Qm TUV = l/den

Qh TUV = l/hod
Qhs TUV = l/sec

8 329.41 
1 093.24 

0.30 

ROČNÍ POTŘEBA 5 067.06 

5 552.94 

SOUČ. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI  kh

SMĚNNOST(hod)
TÝDENNÍ POTŘEBA (počet prac. dnů)
MĚSÍČNÍ POTŘEBA

20 824 

2 733.09 
0.76 

97.18 
422.26 

13 882 
SOUČ. DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI kd

82 11507    
44 1534    

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

13 882 
0.03 841    

 
Celkem 
Tabulka č.9  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina

směrné číslo 
roční potřeby 

vody                       
m3/rok            

m3/rok*m2 (ks)

počet 
osob / 
ks / m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 800  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 200  =

MYTÍ PODLAH 0.01 174292  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
1.5 Qm = l/den

2.1 Qh = l/hod
16 Qhs = l/sec
7 Qtýden = m3/týd

Qměsíc = m3/měs
365 Qrok = m3/rok

TUV Qp TUV = l/den
poměr ke studené vodě 40 % Qm TUV = l/den

Qh TUV = l/hod
Qhs TUV = l/sec

47 577.40 
6 244.53 

1.73 

ROČNÍ POTŘEBA 28 942.92 

31 718.27 

118 944 

SOUČ. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI  kh

0.03 4775    

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

79 296 

82 65753    
44 8767    

4.34 
555.07 

2 411.91 

79 296 
SOUČ. DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI kd

15 611.34 
SMĚNNOST(hod)
TÝDENNÍ POTŘEBA (počet prac. dnů)
MĚSÍČNÍ POTŘEBA

 
(dle projektu) 
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3. Surovinové a energetické zdroje  
 
Elektrická  energie 
Přípojka a rozvod VN 22 kV 
Rozvod 22 kV bude ze stávajícího nadzemního vedení 22 kV procházející územím 1.etapy 
(severně od budované R6) a přecházející převěsem násep budované komunikace R6 až ke 
stožárové trafostanici obce Pavlov. Pro napojení areálu bude třeba posílit, event. nově 
vybudovat rozvodnu VN 110/22 u obce Chýně, bude zdvojeno stávající nadzemní vedení až 
k areálu a v rámci přeložky nadzemního vedení v rozsahu stavby bude vedení svedeno do 
jednotlivých energocenter u jednotlivých hal. Jedna větev bude od napojovacího bodu ve 
smyčce napojovat všechny trafostanice 1.etapy a vrátí se do původní trasy. Druhá větev 
projde podvrtem pod dálnicí R6, kde ve smyčce propojí všechny trafostanice 2.a 3.etapy a 
novou pozemní trafostanici obce Pavlov a vrátí se do podvrtem do původní trasy.  
 
Trafostanice 
Systém zásobování el.energií spočívá ve vybudování několika energobloků (cca každém 
skladu jeden).  Přípojka VN 22 kV je přivedena do energobloku první haly, kde je základní 
měření na straně VN a odkud jsou kabelovým 22 kV vedením napájeny všechny energobloky.   

Jednotlivé energobloky budou obsahovat rozvodná zařízení VN, suché transformátory ve 
skříni min IP20, rozvodná zařízení NN, zařízení pro kompenzaci jalové energie, zařízení pro 
měření elektrické energie – pro vlastní potřebu, fakturační ve spínací stanici, spojovací vedení 
a uzemnění, potenciálový práh. 
 
Zemní plyn 
Pro potřeby vytápění všech objektů plynovými kotelnami bude provedena přípojka STL DN 
90.  Na stávajícím VTL řadu DN 300, který vede západně od obce Pavlov bude vedle silnice 
I/6 vybudována nová regulační VTL/STL stanice. Z této stanice bude vedena přípojka podél 
komunikace I/6 a dále podvrtem pod touto komunikací a tratí ČD až do prostoru 3.etapy. 
Z tohoto prostoru bude přípojka podél R6 přivedena až do prostoru 1.etapy (podvrtem pod 
R6) a pod komunikací III/0067 až do prostoru 2.etapy. 
Jednotlivá odběrní místa (prostory hal, administrativní vestavky) budou napojena areálovým 
rozvodem, event. vnitřním rozvodem. 
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro 
provoz  potřebné.  
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

1. Množství a druh emisí do ovzduší  
 
Pro posouzení vlivu provozu záměru „Logistický park Pavlov“ na okolní prostředí a dosah 
vlivu na trvalou zástavbu je zpracována rozptylová studie imisní situace – TESO  - Technické 
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., č.autorizace MŽP, č.j. 2164/740/03 z 19.6.2003  v 
09/2007.  
Úkolem studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Pavlově (Středočeský kraj) po 
výstavbě Logistického Parku. 
Vzhledem k použitým zdrojům – liniové zdroje a spalovací zařízení na zemní plyn - byl 
výpočet proveden pro NO2 , CO, suspendované částice frakce PM10 a benzen. 
Emise ostatních látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním limitům těchto 
látek je výpočet bezúčelný, případně není stanoven imisní limit. 
Rozptylová studie je vypočtena pro stav po uvedení výrobního areálu do provozu. Do studie 
byla mimo uvedených zdrojů zahrnuta i doprava na dálnici D8. 
 
Charakteristika zdrojů 
Emisní parametry zdrojů – doprava 
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na silnicích R6, I/6 a III/0067, navýšená o 
očekávanou dopravu související s provozem areálu. Údaje o intenzitě dopravy byly převzaty 
z dokumentu „Dopravně inženýrské posouzení Logistický park Pavlov“, který vypracovala 
společnost CityPlan spol., s. r. o. v srpnu 2007. Pro výpočet jsou použita data pro rok 2010 po 
částečném zprovoznění rychlostní komunikace R6. 
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny 
v následující tabulce. Pro označení úseků je použito profilů z výše uvedeného dokumentu, 
uvedené graficky na straně 20 – 21 tohoto oznámení. 
Intenzita dopravy za 24 hodin – rok 2010 
Tabulka č.10  

Silnice č. Úsek Osobní vozidla Lehká nákladní 
vozidla 

Těžká nákladní 
vozidla 

R6 R6  29 220 2 680 4 700 

III/0067 směr Hostouň 250 50 240 

III/0067 úsek mezi vjezdy A a B 1 590 470 850 

III/0067 úsek mezi vjezdy B a C, D 1 520 460 880 

III/0067 přeložka III/0067 1 740 520 1 030 

III/0067 obchvat obce Pavlov 0 0 0 

I/6 I/6 (směr Praha) 1 790 520 1 040 

III/0067 Lidická (sever) 370 110 10 

III/0067 Lidická (jih) 400 120 0 

I/6 Karlovarská (Pavlov) 60 10 0 

ÚK vjezd A 1 660 490 950 

ÚK vjezd B 200 60 90 

ÚK vjezd C 180 40 80 

ÚK vjezd D 290 90 150 
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Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je v obci 50 km/hod, mimo obec 70 km/hod, na silnici 
R6 u osobních vozidel 120 km/hod, u nákladních vozidel 100 km/hod. 
Dále je uvažován pohyb vozidel na ploše logistického parku (výpočtová rychlost 30 km/hod), 
při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti na volnoběh po dobu 30 sekund, 
emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro rychlost 5 km/hod. 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie 
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný 
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu 
programu MEFA. U osobních vozidel se předpokládá 30 % dieselových motorů. U 
nákladních vozidel je předpokládána emisní kategorie EURO 3. 

Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 

Tabulka č.11  
EURO 2 EURO 3 EURO 4 

30 % 30 % 40 % 
 

Použité emisní faktory vozidel [g/km]  
Tabulka č.12  

Osobní automobily Látka 
5 km/hod 30 km/hod 50 km/hod 70 km/hod 130 km/hod 

NOx  0,431955 0,29433 0,22553 0,216021 0,51626 
CO 1,542989 1,89632 0,34857 0,257807 0,758804 
PM10 0,030847 0,0007 0,01123 0,010448 0,015434 
Benzen 0,007181 0,00929 0,00205 0,002131 0,00848 

 

 

Použité emisní faktory vozidel [g/km] 
Tabulka č.13  

Lehké nákladní automobily 
Látka 

5 km/hod 30 km/hod 50 km/hod 70 km/hod 120 km/hod 

NOx  0,9175 0,5242 0,423 0,4155 0,5835 

CO 0,8564 0,2965 0,2219 0,1861 0,403 

PM10 0,192 0,0587 0,051 0,054 0,1087 

Benzen 0,0042 0,0017 0,0013 0,0011 0,0009 

 

Použité emisní faktory vozidel [g/km] 
Tabulka č.14  

Těžké nákladní automobily Látka 
5 km/hod 30 km/hod 50 km/hod 70 km/hod 100 km/hod 

NOx  11,35 2,656 1,8382 1,89 2,2829 

CO 20,36 4,439 3,3258 2,951 3,0924 

PM10 1,5213 0,3178 0,2227 0,1967 0,1887 

Benzen 0,1196 0,0238 0,0171 0,0134 0,0101 
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Stacionární zdroje 
 
Do výpočtu byly zahrnuty emise stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování. Jelikož dosud 
nejsou stanoveny technické parametry jednotlivých zařízení, jsou tato zařízení ve výpočtu 
modelu souhrnně zahrnuta jako plošné zdroje znečišťování. 
Emisní parametry jsou stanoveny na základě předpokládaného výkonu zařízení a hodinové 
spotřeby zemního plynu. Roční využití výkonu je stanoveno z roční spotřeby paliva. Uvedené 
hodnoty se mohou v průběhu dalšího zpracování dokumentace změnit. Emisní faktory pro 
stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv jsou stanoveny v příloze č. 5 k 
nařízení vlády č.352/2002 Sb.  
 
Emisní parametry spalovacích zařízení:   
Tabulka č.15  
Parametr Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Tepelný výkon 3,7 MW 1,8 MW 1 MW 
Spotřeba zemního plynu 460 m3/hod 

930 000 m3/rok 
220 m3/hod 

440 000 m3/rok 
110 m3/hod 

220 000 m3/rok 
Využití ro čního výkonu 0,23 0,23 0,23 
Použité emisní faktory NOx: 1,92 g/m3zp  

 CO:  0,32 g/m3zp 

Hmotnostní tok emisí NOx:  883 g/hod  
 CO:  147  g/hod 

NOx:  422 g/hod  
 CO:  70  g/hod 

NOx:  211 g/hod  
 CO:  35  g/hod 

Teplota spalin ~ 120 ºC ~ 120 ºC ~ 120 ºC 
Množství vlhkých spalin  ~ 5 600 m3/hod ~ 2 700 m3/hod ~ 1350 m3/hod 
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Charakteristika lokality 
Lokalita, jejíž zátěž je posuzovaná v této studii, se nachází západně od Prahy, v oblasti mezi 
Kladnem, Unhoští a Prahou ve Středočeském kraji. Krajina je v místě zvlněná, nadmořská 
výška posuzované oblasti se pohybuje od 360 m do 406 m.  

Větrná růžice 
Stabilitní r ůžice Rychlostní růžice 

  
 
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.16  

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 I. třída stability - velmi stabilní                 

 1,70 m/s 0,57 0,72 0,44 0,48 0,28 0,43 0,37 0,31 7,60 11,20 

 5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II. třída stability - stabilní                

 1,70 m/s 1,43 1,41 1,06 1,20 0,97 1,48 1,13 1,31 5,23 15,22 

 5,00 m/s 0,04 0,07 0,10 0,05 0,08 0,19 0,10 0,10 0,00 0,73 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III. třída stability - izotermní                

 1,70 m/s 1,13 1,19 0,90 1,20 0,99 1,83 1,66 1,51 2,13 12,54 

 5,00 m/s 1,25 1,27 2,73 1,70 1,53 4,80 3,27 2,56 0,00 19,11 

 11,00 m/s 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06 0,05 0,00 0,00 0,18 

 IV. třída stability - normální                

 1,70 m/s 0,45 0,49 0,45 0,51 0,47 0,91 0,69 0,48 1,94 6,39 

 5,00 m/s 1,33 0,76 1,51 1,00 0,84 7,00 5,77 3,54 0,00 21,75 

 11,00 m/s 0,08 0,00 0,00 0,06 0,00 1,34 1,45 0,30 0,00 3,23 

 V. třída stability - konvektivní                

 1,70 m/s 0,41 0,58 0,36 0,41 0,49 0,94 0,66 0,39 1,10 5,34 

 5,00 m/s 0,28 0,51 0,45 0,35 0,35 1,02 0,85 0,50 0,00 4,31 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková růžice 

 1,70 m/s 3,99 4,39 3,21 3,80 3,20 5,59 4,51 4,00 18,00 50,69 

 5,00 m/s 2,90 2,61 4,79 3,10 2,80 13,01 9,99 6,70 0,00 45,90 

 11,00 m/s 0,11 0,00 0,00 0,10 0,00 1,40 1,50 0,30 0,00 3,41 

součet 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00 20,00 16,00 11,00 18,00 100,00 
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Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 
útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.  
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Imisní situace lokality je ovlivněna dopravou na komunikaci I/6 (výhledově na R6) a 
přenosem imisí z velkých zdrojů znečišťování v  Kladně a okolí. Místně je ovlivněna 
provozováním  lokálních topenišť v obci Pavlov a sekundární prašností. 
Pro ilustraci stávající imisní situace v oblasti jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících 
látek, naměřené autorizovaným měřicím programem SKLSA (staré číslo ISKO 1455 Kladno-
Švermov) v roce 2006. Reprezentativnost naměřených údajů je okrskové měřítko (0,5 - 4 km). 
 

Imisní koncentrace znečišťujících látek - stanice SKLSA [µg/m3] 
Tabulka č.17  

Rok 
Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní 
koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

2006 
142,1 

(19 MV: 98,3) 
23,6 

381 
(36 MV: 113) 

54,9 

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný 
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou 
imisní limity překračovány. 

 
Imise CO jsou v okolí měřeny programem SBERA (Beroun). V roce 2006 byla naměřena 
maximální osmihodinová koncentrace CO 2856,7 µg/m3, roční koncentrace CO 860,7 µg/m3.  
Imise benzenu jsou měřeny na programem SKLMA (Kladno-střed). V roce 2006 byla 
naměřena průměrná roční koncentrace benzenu  1,4 µg/m3. 
Posuzovaná lokalita je v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Unhošť. Tato oblast 
je uvedena ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Je 
zde překračován imisní limit pro denní koncentrace PM10. 
 
Imisní limity 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, 
které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.18  

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost 

překročení za kalendářní 
rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní osmihodinový 

průměr 
10 mg/m3 - 
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Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost 
překročení za kalendářní 

rok 

PM10   24 hodin 50 µg/m3  35 

PM10   1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3  - 

 
Meze tolerance: [µg/m3] 
Tabulka č.19  

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 6 4 2 

Benzen 1 kalendářní rok 4 3 2 1 

 
  
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97, 
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem 
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena 
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. 
 
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem  
        podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší  
        podle Klasifikace Bubníka a Koldovského 
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 
 
Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních 
charakteristik znečištění ovzduší: 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou  
        vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu  
       stability a rychlost větru 
• roční průměrné koncentrace 
• denní průměrné koncentrace 
• klouzavý osmihodinový průměr 
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 
 
Třídy stabilitního zvrstvení 
 
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách 
zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní. 
 
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný, 
znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace při zemi jsou nízké a ve vlečce 
velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou v této třídě počítány absolutní maxima koncentrací. 
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Pro prach toto tvrzení platí i v rovině v důsledku pádové rychlosti částic. 
 
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují ale jsou stále nepříznivé. 
 
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje 
nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině. 
 
V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku intenzivních 
vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké 
koncentrace. 

 
Provoz stacionárních zdrojů je předpokládán na maximální výkon.  
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
 
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s imisním pozadím. 
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny v blízkosti komunikace R6 (viz. 
grafické přílohy). 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  PM10   
Tabulka č.20  

Průměrné denní koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

PM10 7,9 50 16 0,733 40 1,8 ~50 1,5 
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Nejvyšší vypočtené hodnoty  NO2  
Tabulka č.21  

Maximální hodinové koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

NO2 40,8 200 20 1,26 40 3,2 ~ 24 5,3 

 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  benzenu  
Tabulka č.22  

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 

Vypočtená hodnota Imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

Benzen 0,119 5 2,4 ~ 2 6 

 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací CO  
Tabulka č.23  

Maximální denní osmihodinový 
průměr koncentrací 

[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

CO 273 10 000  2,7 11,6 --- --- 
~ 700 

(odhad)  
1,7 

 
 
 
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných 
referenčních bodech, a to u objektů různě vzdálených od plánovaného areálu. Umístění 
referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku uvedeném na následující straně. 
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Vybrané profily  

2

1

4

3

 
 

 
Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech 
Tabulka č.24  

Maximální hodinové 
koncentrace [µµµµg/m3] 

Maximální denní koncentrace  
[µ[µ[µ[µg/m3] Číslo profilu 

NO2 PM10 CO* 

1 15,9 2,5 81 

2 11,5 1,7 56 

3 7,8 1,1 40 

4 11,7 1,8 62 

* Maximální denní osmihodinový průměr koncentrací 
Tabulka č.25  

Průměrné roční koncentrace  
Číslo profilu 

NO2 

[µµµµg/m3] 
PM10 

[µµµµg/m3] 
Benzen 
[µµµµg/m3] 

1 0,55 0,276 0,044 

2 0,40 0,184 0,029 

3 0,31 0,137 0,021 

4 0,44 0,203 0,033 
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Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2, PM10 a benzenu stanoven podíl jednotlivých 
zdrojů na vypočtené imisní zátěži (podíl na vypočtených průměrných ročních koncentracích): 
Tabulka č.26  

Podíl jednotlivých zdrojů na imisní zátěži [%] 

NO2 PM10 Benzen Číslo 
profilu 

Vyvolaná 
doprava 

Spalovací 
zdroje 

Doprava R6 
Vyvolaná 
doprava 

Doprava R6 
Vyvolaná 
doprava 

Doprava R6 

1 19,0 8,9 72,1 32,2 67,8 21,4 78,6 

2 19,3 11,8 68,9 34,7 65,3 22,4 77,6 

3 18,8 10,9 70,3 33,9 66,1 21,4 78,6 

4 16,2 9,2 74,6 27,9 72,1 18,4 81,6 

 
 
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou 
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Mapy s vykreslenými 
izoliniemi jsou uvedeny v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu uvedena v části 
F.Doplňující údaje.   

 
Hodnocení 
Provozem areálu čekáváme nízké zvýšení imisní zátěže (proti nulové variantě). K mírnému 
nárůstu krátkodobých imisních koncentrací dojde v blízkosti logistického parku a u 
příjezdových komunikací. Vypočtené maximální hodnoty krátkodobých koncentrací jsou však 
vůči stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům nízké, podíl vyvolané dopravy a 
spalovacích zdrojů na imisní zátěži bude proti bude nejvýše přibližně poloviční proti vlivu 
dopravy na komunikaci R6. 
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací 
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých 
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako 
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných 
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten cca 41 µg/m3 
(u komunikace R6),  v místech obytné zástavby do 16 µg/m3. K nejvyšším koncentracím však 
může dojít pouze při současném provozu všech spalovacích zařízení na maximální výkon a 
zároveň při nejvyšší předpokládané intenzitě dopravy ve špičkovou hodinu. Tato situace však 
nastane výjimečně.  
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných 
zdrojů je cca 1,3 µg/m3, tj. 3 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). V širším okolí záměru 
jsou vypočtené koncentrace pod 0,5 µg/m3. Výrazný podíl na maximálních krátkodobých 
koncentracích NO2  v obydlených oblastech bude mít doprava na R6 (kolem 70 %), podíl 
provozu spalovacích zdrojů je kolem 10 % (pouze v zimním období). 
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 24 µg/m3, bude 
navýšení imisních koncentrací NO2 zanedbatelné a v žádném případě nedojde k překročení 
imisních limitů. 
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Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 7,9 µg/m3, tj. 
16 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3), ovšem přímo u komunikace R6. V blízkosti 
obydlených objektů jsou vypočteny koncentrace 1 ÷ 2,5 µg/m3. 
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 0,7 µg/m3, v širším 
okolí pod 0,1 µg/m3. Nejvyšší hodnoty ročních koncentrací PM10  jsou vypočteny v okolí 
komunikace R6.  
V posuzované lokalitě mohou být v současné době místně překračovány imisní limity pro 
PM10. Jak je zřejmé z vypočtených hodnot, bude podíl posuzované dopravy na vypočtené 
imisní zátěži do 1/3 z vypočtených hodnot, při přepočtu na absolutní vyjádření jde u ročních 
koncentrací o navýšení maximálně řádově setiny µg/m3, což je zanedbatelné. 
Provoz areálu nebude mít prakticky žádný vliv na stávající případné překračování imisních 
limitů PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku 
právě zde posuzovaného záměru.  

 
Imise CO 
U CO je maximální vypočtená hodnota osmihodinových koncentrací 273 µg/m3 (u 
komunikace R6), u nejbližších obydlených objektů byly vypočteny koncentrace do cca 80 
µg/m3 , tj. méně než 1 % imisního limitu.  
Při odhadovaném imisním pozadí kolem 700 µg/m3 bude po realizaci záměru osmihodinový 
průměr koncentrací CO v posuzované lokalitě výrazně pod hodnotou imisního limitu pro CO 
(10 000 µg/m3). 

 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,12 µg/m3, u 
obydlených objektů byly vypočteny koncentrace pod 0,05 µg/m3.    
Při uvažovaném imisním pozadí cca 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě pouze mírně vyšší, k překročení imisního limitu pro benzen (5 µg/m3) 
však v žádném případě nedojde. 

 
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací 
znečišťujících látek po výstavbě Logistického parku v Pavlově. Do výpočtu modelu byla 
zahrnuta stávající a vyvolaná doprava a spalovací zdroje v areálu logistického parku. 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že 
provozem záměru nebude docházet k překračování imisních limitů a proto lze doporučit 
udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.6 k nařízení vlády č.597/2006 
Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu 
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na 
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že 
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny 
při daných vstupních hodnotách. 

 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové doplňkové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování 
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem Logistického Parku docházet 
k překračování imisních limitů a proto zpracovatel rozptylové studie doporučuje udělení 
souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění  
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové (produkce splaškových vod při výstavbě, 
produkce splaškových vod při provozu) a odpadní vody dešťové (dešťové vody při výstavbě, 
dešťové vody v době provozu - dešťové vody čisté ze střech, dešťové vody z parkovišť a 
komunikací).   
 
Odpadní vody splaškové 
Splašková kanalizace je areálový rozvod od zdrojů znečištěné vody, tzn. od prostor 
administrativy a sociálních zařízení. Veškerá kanalizace bude svedena do vybudované 
splaškové kanalizace DN 300 obcí Pavlov a která je umístěna podél silnice III/0067 (a podél 
všech tří areálů) a napojena na ČOV v obci Hostouň. 
  
1.etapa 
Tabulka č.27  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina
směrné číslo 
roční potřeby 
vody (m3/rok)

počet 
osob / 
ks/ m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 425  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 106  =

MYTÍ PODLAH 50% 0.005 92487  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
Qp(l/s) = l/s

2.2 Qmax = l/s
0.6 Qhmin = l/s
7 Qtýden = m3/týd

Qměsíc = m3/měs
365 Qrok = m3/rok

/ 150 272
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY g/d * obyv

POČET 
OBYVATEL

kg / den t / rok

MINERÁLNÍ 90 272 24.5 8.9451
ORGANICKÉ 90 272 24.5 8.9451
VEŠKERÉ 180 272 49.0 17.8901
BSK5 60 272 16.3 5.9634
CHSK 120 272 32.7 11.9267
NL 45 272 12.3 4.4725
Ncelk 11 272 3.0 1.0933

Pcelk 2.5 272 0.7 0.2485

SOUČ. MAX. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI
SOUČ. MIN. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI
TÝDENNÍ POTŘEBA
MĚSÍČNÍ POTŘEBA

40 845 

1 242.37 

1.040 
0.284 

285.92 

0.473 

VÝPOČET ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

82 34932    
44 4647    

40 845 
0.01 1267    

ROČNÍ POTŘEBA 14 908.44 

POTŘEBA VODY PRO PŘEPOČET NA EO (ČSN 7506402) 1 EO  =  150 l / den

PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ PŘEPOČET NA EO 40 845 

g / den kg / rok

24 507.0 8 945.1 
24 507.0 8 945.1 
49 014.0 17 890.1 
16 338.0 5 963.4 
32 676.0 11 926.7 

680.8 248.5 

12 253.5 4 472.5 
2 995.3 1 093.3 
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2.etapa 
Tabulka č.28  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina
směrné číslo 
roční potřeby 
vody (m3/rok)

počet 
osob / 
ks/ m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 235  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 59  =

MYTÍ PODLAH 50% 0.005 51099  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
Qp(l/s) = l/s

2.2 Qmax = l/s
0.6 Qhmin = l/s

7 Qtýden = m3/týd
Qměsíc = m3/měs

365 Qrok = m3/rok

/ 150 151
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY g/d * obyv

POČET 
OBYVATEL

kg / den t / rok

MINERÁLNÍ 90 151 13.6 4.9497
ORGANICKÉ 90 151 13.6 4.9497
VEŠKERÉ 180 151 27.1 9.8994
BSK5 60 151 9.0 3.2998
CHSK 120 151 18.1 6.5996
NL 45 151 6.8 2.4748
Ncelk 11 151 1.7 0.6050
Pcelk 2.5 151 0.4 0.1375

VÝPOČET ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

82 19315    
44 2586    

22 601 

SOUČ. MIN. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI 0.157 

0.01 700    
22 601 

0.262 
SOUČ. MAX. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI 0.575 

13 560.8 4 949.7 

g / den kg / rok

13 560.8 4 949.7 

8 249.50 

TÝDENNÍ POTŘEBA
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA

POTŘEBA VODY PRO PŘEPOČET NA EO (ČSN 7506402) 1 EO  =  150 l / den

158.21 
687.46 

PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ PŘEPOČET NA EO 22 601 

27 121.6 9 899.4 
9 040.5 3 299.8 

18 081.1 6 599.6 

376.7 137.5 

6 780.4 2 474.8 
1 657.4 605.0 
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3.etapa 
Tabulka č.29  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina
směrné číslo 
roční potřeby 
vody (m3/rok)

počet 
osob / 
ks/ m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 140  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 35  =

0 0 0 0  =
MYTÍ PODLAH 50% 0.005 30706  =

Qp = l/den
OBJEKT CELKEM Qp = l/den

Qp(l/s) = l/s
2.2 Qmax = l/s
0.6 Qhmin = l/s

7 Qtýden = m3/týd
Qměsíc = m3/měs

365 Qrok = m3/rok

/ 150 90
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY g/d * obyv

POČET 
OBYVATEL

kg / den t / rok

MINERÁLNÍ 90 90 8.1 2.9481
ORGANICKÉ 90 90 8.1 2.9481
VEŠKERÉ 180 90 16.2 5.8962
BSK5 60 90 5.4 1.9654
CHSK 120 90 10.8 3.9308
NL 45 90 4.0 1.4741
Ncelk 11 90 1.0 0.3603
Pcelk 2.5 90 0.2 0.0819224.4 81.9 

4 038.5 1 474.1 
987.2 360.3 

5 896.2 
5 384.7 1 965.4 

10 769.4 3 930.8 

PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ PŘEPOČET NA EO 13 462 

16 154.1 

TÝDENNÍ POTŘEBA
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA

POTŘEBA VODY PRO PŘEPOČET NA EO (ČSN 7506402) 1 EO  =  150 l / den

4 913.53 

94.23 
409.46 

SOUČ. MIN. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI

0.156 
SOUČ. MAX. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI 0.343 

0.093 

13 462 
13 462 

0.01 421    

82 11507    
44 1534    

VÝPOČET ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

g / den kg / rok

8 077.0 2 948.1 
8 077.0 2 948.1 
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Celkem 
Tabulka č.30  

PAVLOV

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina
směrné číslo 
roční potřeby 
vody (m3/rok)

počet 
osob / 
ks/ m2

ZAMĚSTNANCI VI. / 44 30 800  =
ADMINISTRATIVA II. / 9 16 200  =

MYTÍ PODLAH 50% 0.005 174292  =
Qp = l/den

OBJEKT CELKEM Qp = l/den
Qp(l/s) = l/s

2.2 Qmax = l/s
0.6 Qhmin = l/s

7 Qtýden = m3/týd
Qměsíc = m3/měs

365 Qrok = m3/rok

/ 150 513
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY g/d * obyv

POČET 
OBYVATEL

kg / den t / rok

MINERÁLNÍ 90 513 46.1 16.8429
ORGANICKÉ 90 513 46.1 16.8429
VEŠKERÉ 180 513 92.3 33.6858
BSK5 60 513 30.8 11.2286
CHSK 120 513 61.5 22.4572
NL 45 513 23.1 8.4214
Ncelk 11 513 5.6 2.0586
Pcelk 2.5 513 1.3 0.4679

46 144.9 16 842.9 

g / den kg / rok

46 144.9 16 842.9 

POTŘEBA VODY PRO PŘEPOČET NA EO (ČSN 7506402) 1 EO  =  150 l / den

PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ PŘEPOČET NA EO 76 908 

76 908 
76 908 

SOUČ. MAX. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI 1.958 

0.01 2388    

82 65753    
44 8767    

VÝPOČET ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb           
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR

směrné číslo 
roční potřeby 
vody (l/den - 

směnu)

l/den

0.890 

538.36 
2 339.29 

28 071.46 

0.534 

TÝDENNÍ POTŘEBA
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA

SOUČ. MIN. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI

92 289.7 33 685.8 
30 763.2 11 228.6 
61 526.5 22 457.2 
23 072.4 8 421.4 

5 639.9 2 058.6 

1 281.8 467.9  
(dle projektu) 
 
Dešťové vody  
Dešťové vody při výstavbě 
Při výstavbě  bude vybudována retence pro záchyt navýšení odtoku ze zájmového území 
formou suchých poldrů. Způsob realizace hrubých terénních úprav je významným činitelem 
zamezení negativních vlivů. V rámci POV stavby bude zabezpečeno provedení dočasné 
kanalizace a retence. 
 
Dešťové vody v době provozu 
Areálový rozvod dešťové kanalizace svádí dešťové vody ze střech, komunikací a  
parkovacích ploch přes retenční nádrž, kde bude voda při dešti zdržena a se zpožděním 
odpouštěna do dešťové kanalizace DN1000, jejíž realizace byla začata v rámci obce Pavlov a 
nedokončena. V rámci vybudování log.parku se předpokládá s jejím dokončením  a svedením 
veškerých vod do Sulovického potoka.   

Dešťové vody ze střech, průjezdných komunikací a zaměstnaneckého parkoviště budou 
svedeny přímo do retenční nádrže, plochy parkovišť nákladních aut a parkovací plochy 
zásobovacích doků u skladů budou svedeny po předčištění v lapačích olejů.  
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Tabulka č.31  

AKCE: 
RUZYNĚ t =  15 min   q (l/(sec*ha))

( 1 )         128 

( 2 )         162 
( 3 )         250 
( 4 )         300 

VOLBA 
INTENZITY 

DEŠTĚ

PLOCHA   POVODÍ                    
(m2)

ODTOKOVÝ 
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ 
PLOCHA                      

(m2)
Q              (l/sec)

1 104 454   0.90   94 009   1 203   
1 11 440   0.80   9 152   117   
1 65 627   0.80   52 502   672   
1 5 228   0.70   3 660   47   
1 54 199   0.10   5 420   69   
1 240 948   0.68   164 742   2 109   

240 948   164 742   2 109   SOUČTY

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.                          n = 1

I. ETAPA KOMUNIKACE
I. ETAPA ORL
I. ETAPA OS. PARK

DLE ČSN 73 67 60

I. ETAPA STŘECHY

STŘECHY GRAVITACE

I. ETAPA ZELEŇ
I. ETAPA CELKEM

PAVLOV   I. ETAPA
NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN    n = 0,5

PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)

DRUH POVRCHU

Tabulka č.32  

AKCE: 
RUZYNĚ t =  15 min   q (l/(sec*ha))

( 1 )         128 

( 2 )         162 
( 3 )         250 
( 4 )         300 

VOLBA 
INTENZITY 

DEŠTĚ

PLOCHA   POVODÍ                    
(m2)

ODTOKOVÝ 
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ 
PLOCHA                      

(m2)
Q              (l/sec)

1 46 581   0.90   41 923   537   
1 6 958   0.80   5 566   71   
1 22 404   0.80   17 923   229   
1 2 728   0.70   1 910   24   
1 49 049   0.10   4 905   63   
1 127 720   0.57   72 227   925   

127 720   72 227   925   SOUČTY

II. ETAPA OS. PARK
II. ETAPA ZELEŇ
II. ETAPA CELKEM

II. ETAPA STŘECHY
II. ETAPA KOMUNIKACE
II. ETAPA ORL

STŘECHY GRAVITACE

PAVLOV   II. ETAPA
NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN   n = 0,5

PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.                        n = 1

DLE ČSN 73 67 60

DRUH POVRCHU
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Tabulka č.33  

AKCE: 
RUZYNĚ t =  15 min   q (l/(sec*ha))

( 1 )         128 

( 2 )         162 
( 3 )         250 
( 4 )         300 

VOLBA 
INTENZITY 

DEŠTĚ

PLOCHA   POVODÍ                    
(m2)

ODTOKOVÝ 
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ 
PLOCHA                      

(m2)
Q              (l/sec)

1 25 664   0.90   23 098   296   
1 568   0.80   454   6   
1 14 800   0.80   11 840   152   
1 2 534   0.70   1 774   23   
1 31 135   0.10   3 114   40   
1 74 701   0.54   40 279   516   

74 701   40 279   516   

III. ETAPA ZELEŇ
III. ETAPA CELKEM

SOUČTY

III. ETAPA STŘECHY
III. ETAPA KOMUNIKACE
III. ETAPA ORL
III. ETAPA OS. PARK

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.                         n = 1

DLE ČSN 73 67 60

PAVLOV   III. ETAPA
NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN    n = 0,5

PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)

DRUH POVRCHU

STŘECHY GRAVITACE
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Tabulka 
č..34

AKCE: 
RUZYNĚ t =  15 min   q (l/(sec*ha))

( 1 )         128 

( 2 )         162 
( 3 )         250 
( 4 )         300 

VOLBA 
INTENZITY 

DEŠTĚ

PLOCHA   POVODÍ                    
(m2)

ODTOKOVÝ 
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ 
PLOCHA                      

(m2)
Q              (l/sec)

1 104 454   0.90   94 009   1 203   
1 11 440   0.80   9 152   117   
1 65 627   0.80   52 502   672   
1 5 228   0.70   3 660   47   
1 54 199   0.10   5 420   69   

1 240 948   0.68   164 742   2 109   

1 46 581   0.90   41 923   537   
1 6 958   0.80   5 566   71   
1 22 404   0.80   17 923   229   
1 2 728   0.70   1 910   24   
1 49 049   0.10   4 905   63   

1 127 720   0.57   72 227   925   

1 25 664   0.90   23 098   296   
1 568   0.80   454   6   
1 14 800   0.80   11 840   152   
1 2 534   0.70   1 774   23   
1 31 135   0.10   3 114   40   

1 74 701   0.54   40 279   516   

443 369   277 248   3 549   SOUČTY

III. ETAPA ORL
III. ETAPA OS. PARK
III. ETAPA ZELEŇ

III. ETAPA CELKEM

1 ETAPA

II. ETAPA CELKEM

3 ETAPA

III. ETAPA KOMUNIKACE

PAVLOV - CELKEM
NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN    n = 0,5

PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)
STŘECHY GRAVITACE

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.                         n = 1

DLE ČSN 73 67 60

DRUH POVRCHU

I. ETAPA OS. PARK

II. ETAPA STŘECHY

I. ETAPA ZELEŇ

I. ETAPA STŘECHY
I. ETAPA KOMUNIKACE
I. ETAPA ORL

2 ETAPA
I. ETAPA CELKEM

III. ETAPA STŘECHY

II. ETAPA KOMUNIKACE
II. ETAPA ORL
II. ETAPA OS. PARK
II. ETAPA ZELEŇ

(dle projektu) 
 
Čisté vody jsou vody se střech objektů, průjezdních komunikací a parkovišť  osobních aut. 
Kontaminované vody jsou vody z parkovišť nákladních aut a manipulačních ploch před 
rampami. Kontaminované vody budou předčištěny na odlučovačích ropných látek. Ty budou 
umístěny v lokalitách znečištění a jejich velikost je předpokládána o průtokové kapacitě od 30 
do 150 l/s. Projekt předpokládá plnoprůtokové čištění v odlučovačích s dostatečným 
usazovacím prostorem, koalescenčním filtrem a s dočištěním na sorpčních filtrech. 
Odlučovače budou opatřeny uzávěry na přítoku do akumulační části (před koalescenčním 
filtrem). Jako referenční výrobek jsou uvažovány ORL DYWIDAG.  
Protože ORL budou umístěny v komunikacích pojížděných těžkými nákladními auty bude  
jejich únosnost min D 400. Úroveň znečištění dešťových vod na odtoku z lapolu je navržena 
na úrovni 0,2 mg/l. 
Vzhledem k tomu, že plocha ploch s produkcí čistých vod je cca 3 x větší než ploch 
s možností produkce kontaminovaných vod, bude výsledná hodnota znečištění vody v poldru 
a tak i na odtoku do vodoteče na úrovni nižší než 0,1 mg /l  (dle Nařízení vlády č. 61, příl.č.3 
tab.č.1).  
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3. Kategorizace a množství odpadů  
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

 
A. Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních 

prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 

A. Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č. 35 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 * Kovové obaly N 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
Přebytečná zemina 
Při výkopech vznikne přebytečná zemina. Podle výsledků inženýrsko-geologického 
průzkumu na staveništi to bude směs hlíny jílovitoprachovité, pevné, světle hnědé a štěrku 
písčitého, hrubého. Vytěžená zemina bude ukládána na skládce a periodicky odvážena buď k 
využití na jiném staveništi - jedná se o zeminu vhodnou pro hutnění v různých podkladních 
vrstvách, nebo na skládku. 
Celkové množství přebytečné zeminy: 
17 05 04 - O        cca 2 000 m3  
 
Směs stavebních odpadů 
Při výstavbě vzniká směs  odpadů používaných stavebních hmot - zbytky cihel, malty, 
keramických materiálů, betonu, sádry. Ve větší míře se stanou součástí zásypů přímo na místě 
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stavby. Přebytky budou shromažďovány na stavbě a odvezeny buď k zásypům na jiných 
stavbách, nebo na skládku inertního odpadu. 
Celkové množství odpadu v průběhu stavby   
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 03 – O      40 t 
 
Dřevo 
Zahrnuje nepoužitelné zbytky bednění, pomocných konstrukcí, lešení, zničené palety, zbytky 
obalů, odřezky dřevěných konstrukcí a jiný dřevěný stavební odpad. Odpad bude 
soustřeďován na jednom místě a uplatněn jako palivové dřevo. 
Množství vzniklé v průběhu stavby: 
17 02 01 – O        3 t 
 
Plast 
Odpad bude zahrnovat obalové folie stavebních materiálů, plastové vázací pásky, zbytky 
izolačních a jiných folií, zbytky plastových potrubí, plastové nádoby od stavebních hmot, 
nátěrů, tmelů, lepidel, přísad, chemikálií, PET lahve po pracovnících na stavbě. Plastové 
odpady budou soustředěny na jednom místě, slisovány a odváženy k druhotnému zpracování. 
Plastové odpady, které jsou zařazeny jako nebezpečné (15 02 01) budou soustředěny v 
nepropustných uzavřených kontejnerech ( např. plastové kontejnery typ 0014 Mevatec). 
Odvoz a jejich likvidace bude zajištěna službou s oprávněním k manipulaci s těmito odpady. 
Množství produkovaných odpadů v průběhu stavby:   
17 02 03 – O        1,0 t                                     
15 01 10 – N        0,1 t 
 
Kovy 
Kategorie odpadů zahrnuje zbytky potrubí ocelových, měděných, plechů hliníkových, 
pozinkovaných, černého plechu, armovacího železa, zbytků po montáži ocelové konstrukce, 
spojovací prvky, ocelové vázací pásky, vázací dráty, zničené části kovového bednění, kabely, 
obaly od barev, tmelů, lepidel. Kovové odpady budou soustřeďovány na skládku a periodicky 
odváženy k druhotnému zpracování. Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou 
ukládány do uzavřených nepropustných nádob a odváženy službou oprávněnou k manipulaci 
s nebezpečnými odpady. 
Celková předpokládaná produkce odpadů v průběhu stavby:    
17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 09 – kat. O    4,0 t 
15 01 04 - kat. N        0,2 t 
 
 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu  
Skladba materiálu, který prochází přes sklady je  velmi různorodá z důvodů služeb 
nabízených na trhu.  
Logistický park bude zásobován od vybraných dodavatelů a výrobců a zároveň bude 
expedovat zboží do svých maloobchodních prodejen.  
 
Materiál  bude  skladován  krátkodobě dle jednotlivých druhů. U skladů se prakticky jedná o 
překládku a skladování materiálu. Skladovaný materiál bude v balení a paletách způsobilých 
pro přepravu a manipulaci. V prostorách skladu se bude materiál z obalů vybalovat. Odpad 
může vzniknout pouze v havarijní situaci.   
 
Při provozu areálu distribučního centra budou vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Vyhl. č. 283/2001 MŽP ČR o vykonání 
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některých ustanovení zákona o odpadech a Vyhl. MŽP ČR č. 284/2001, kterou se ustanovuje 
katalog odpadů a jsou specifikovány.  
Vést podrobnosti o nakládání s odpadem s charakteristikou aktuálního stavu odpadového 
hospodářství původce odpadu, která obsahuje údaje o druhu a množství za určené období, je 
povinností provozovatele areálu.  
Původce odpadu může část svého odpadu dát dále na zhodnocení např. recyklaci. 
 
Přesný popis veškerého odpadu bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství 
v areálu a veškerou manipulaci s odpadem bude provádět odborná autorizovaná firma. 
Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními 
vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu. 
Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech. 
U ostatních objektů (osobní a nákladová vrátnice a místnost řidičů) bude vznikat komunální 
odpad.  
 
Specifikace odpadů: 
 
Při provozu areálu mohou vznikat následující odpady. Jejich rozsah je odvozen z rozsahu 
skladovacích ploch a údajů investora o průměrné produkci odpadů  v obdobných zařízeních. 
Tabulka : 
Přehled event.možných odpadů vznikajících při provozu areálu (jeho přesné složení lze 
upřesnit a vyčíslit až po konkretizaci skladovaného zboží, tedy po konkretizaci nájemců 
v tomto logistickém areálu). 
 
Odpady jsou zpracovány v souladu s kategorizací a katalogem odpadů stanovených 
Vyhláškou č. 284/01 Z.z. Ministerstvem životního prostředí. 
Tabulka č.36 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předp. 
množství 

 

02 01 03 Odpadová rostlinná tkaniva. (zůstatky ze zelinářské a 
ovocné produkty opláchnuté z ložné plochy vozidel 
zachycené na záchytných roštech umývárny.)  

O  odborná firma 

07 06 99 kosmetické přípravky po záruční době O  odborná firma 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje z vody. (kaly látek ropného 

původu zachycené v odlučovačích vody z umývání 
automobilů) 

N   Odborná firma 

13 05 07 kal z odlučovačů ropných látek N  odborná firma 
13 05 08 kal z lapačů písku a nečistot N 1,7 odborná firma 
13 08 02 Jiné emulze. (kal ze zařízení na odkalování stlačeného 

vzduchu – kompresor, vzdušník kompresoru, 
odkalovače v rozvodu.) 

N 0,01 Odborná firma 

15 01 01  papírový a nebo lepenkový obal O 81,5 odborná firma 
15 01 02 plastový obal O 7,8 odborná firma 
15 01 03 dřevěný obal O 1,3 odborná firma 
15 01 04 kovový obal O 1,3 výkup 
15 01 07 obal ze skla O 1,3 odborná firma 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a nebo 

kontaminované nebezpečnými látkami. (znečištěné 
prázdné obaly ze speciálních olejů a mazadel a jiných 
nebezpečných látek.) 

N 0,15 Odborná firma 

15 02 02 odpadové olejové filtry z odlučovačů  (výměna cca 1x 
za 1,5 roku), znečištěné hadry 
 

N 0,25 odborná firma 
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16 01 07 Olejové filtry. (filtry s obsahem oleje budou přecházet 
přes lisovací zařízení, ve kterém budou zbavovány 
zbytků starého oleje. Odpad bude uskladněný 
v plastové nádobě na nebezpečný odpad ve skladě 
odpadů). 

N 0,9 Odborná firma 

16 01 17 Železné kovy. (odpad bude uskladněný v kontejneru 
na vyhrazené ploše pro skladování odpadů). 

O 1,2 Odborná firma 

16 01 19 Plasty. (poškozené plastové díly automobilů. Odpad 
bude uložený v kovové paletě na vyhrazené ploše pro 
skladování odpadů). 

O 1,0 Odborná firma 

16 01 20 Sklo. (poškozená skla vyměněná při opravách. Sklo 
bude uložené ve vyhrazené paletě ve skladě odpadů). 

O 1,0 Odborná firma 

16 01 21 Nebezpečné díly jiné jako uvedené v 16 01 07 až 16 
01 11, 16 01 13 a 16 01 14. (poškozené demontované 
díly znečištěné látkami nebezpečného charakteru). 

N 0,10 Odborná firma 
 

16 06 01 Olověné baterie.(odpad bude uskladněný ve 
speciálním kontejneru na akumulátory ve skladě 
nebezpečných odpadů) 

N 0,15 Odborná firma 

19 08 09 kal z odlučovačů tuku N 0,087 odborná firma 
19 12 04 Plasty a guma (gumové díly neznečištěné 

nebezpečnými látkami 
O 6,08 Odborná firma 

20 01 01 Obaly z papíru a lepenky. (obalový materiál 
z náhradních dílů, který není znečištěný nebezpečnými 
látkami). 

O 82,0 Odborná firma 

20 01 21 zářivky  N 0,15 odborná firma 
20 01 33 odpadové baterie niklokadmiové N 0,147 odborná firma 
20 03 01 směsný komunální odpad O 27,0 odborná firma 
20 03 99 olej nebo tuk N 0,03 odborná firma 

 
 
V areálu Logistického parku budou odpady shromažďovány dle druhů: 
 
1. Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 

shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti. Nádoby budou uloženy, před odvozem k likvidaci, v oploceném 
uzamykatelném přístřešku. 

 
Provozovatel pro uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří 
mají oprávnění na sběr a likvidaci uvedených druhů odpadů. Pro celý areál bude vypracovaná 
dokumentace pro nakládání s odpadem – Program odpadového hospodářství, Havarijní plán 
pro nakládání s  nebezpečeným odpadem, Identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že investor jako 
původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č.223/2001 Sbírky a odpady 
odevzdá odborným firmám respektive organizacím, které vlastní platné oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další 
zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Při nakládání s nebezpečnými odpady bude investor postupovat v souladu s ustanoveními § 
18, 19 zákona č. 223/2001 Z.z. a souvisejících předpisů.  
 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 ve znění zák.č. 188/2004 Sb 
odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady 
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které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li 
odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a 
kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 
vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým 
hospodářstvím. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného 
odboru životního prostředí, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány 
utříděně. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat novou stavbu Logistického parku Pavlov ve třech časových 
etapách  není za předpokladu přijetí a realizace uvedených opatření takovým záměrem, který 
by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.   
 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, znečištěnými vodami, při nedodržení 
protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích a 
parkovištích. 
Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním 
provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací 
práce. 
 
Dalším možným rizikem je požár v objektu.   
Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup bude řešen 
tak, aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.  
Požárně nebezpečné prostory  v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi. 
Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného 
oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné 
prostory  budou   podrobně stanoveny výpočtem. Umístění  musí respektovat sousední 
stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma.  
 
Springlerové hospodářství řešené v rámci stavby logistického parku bude zajišťovat 
protipožární ochranu suchého a chlazeného skladu. Sprinklerové hospodářství je navrženo 
jako samočinné samohasící zařízení ve skladech, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale i 
jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, 
resp. ho dostává pod kontrolu do příchodu jednotky požární ochrany. Zahrnuje strojovnu, 
rozvody, ventilové stanice v jednotlivých skladech a vlastní rozvody až k hlavicím.  
Obsahuje:  

- strojovnu sprinklerového hospodářství  
- 2 zásobníky vody o objemu cca 1000 m3  
- záložní DA čerpadlo s pohotovostním úložištěm nafty  
- propojovací potrubí mezi objektem SHZ a jednotlivými sklady 
- ventilové stanice v jednotlivých skladech 
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- rozvody k jednotlivým sprinklerovým hlavicím ve skladech a ostatních provozech 
 
Samočinné hasící zařízení (SHZ) se používá pro hašení materiálů, popř. zařízení, při kterém je 
možno použít voda a jehož výhodou je velké měrné výparné teplo, velká měrná tepelná 
kapacita, dostupnost, nízká cena a neutralita. Hašení vodou je založené na intenzivním 
ochlazovacím účinku, kterým se teplota hašené látky snižuje pod teplotu vznícení. To 
předpokládá, aby kapky vody vznikající nárazem vodního proudu na tříštič hlavice měly 
dostatečnou energii a pronikly proudem spalin až na povrch hašeného předmětu. Vysoká 
účinnost sprinklerového hospodářství (SHZ) je dána tím, že požár je likvidovaný v počáteční 
fázi jeho vzniku.  
Toto opatření je zásadním prvkem zabezpečující ochranu v případě havárie související 
s požárem. 
 
Riziko havárie nelze vyloučit  při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.  
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v technologii a dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor vymezený pro provoz dopravy  
znamená případné nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo 
zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována 
stavebním řešením parkoviště.  
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou 
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní 
stavby.  
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5. Hluk 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 

provozu Logistického centra (manipulace) a dopravy.  
 
Posouzení hlukové zátěže je zpracováno v souladu se zákonem č. 258/2000 o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízením vlády č. vlády 
č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Vnitřní prostor 

 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. 
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.37 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncenrtní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
 
 
 
 



 58 
 

 

Venkovní prostor 
 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.38 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. 
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, 
a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 
Hluk z provozu logistického parku    Den    LAeq = 50 dB   Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích  Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích  Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
 
Hluk v době výstavby  
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 
činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
 

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 

 
Stanovení hlukové zátěže  

 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve 
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového 
zatížení pro provoz sledovaného objektu. 
 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území (chráněný prostor staveb). Hluk+ verze 7.11 byl plně integrován do 
prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností, umožňuje uplatnit zdroje 
stacionární označené jako průmyslové zdroje hluku.  
 
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou 
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve 
výšce 3 m. Pro zvolené referenční body ve výšce 3.  
 
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění provozu haly pro kovovýrobu včetně 
dopravy ze zásobování a manipulace s výrobky ve venkovním prostoru. Zohledněna je zátěž 
navrhované vzduchotechniky. 
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Zdroje hluku je možné rozčlenit: 
- stavební práce 
- stacionární zdroje hluku  
- liniové zdroje hluku 
 
Stavební práce    
 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich 
lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit 
do dvou etap – zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou zřejmě zčásti překrývat. 
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.39 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Buldozer 2 LpA,10 = 85 dB 
Vrtná souprava 1 LpA,10 = 84 dB 
Rypadlo 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 

Zemní 

Nákladní automobily 8/hod LpA,10 = 89 dB 
Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 
Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Jeřáb 2 LpA,10 = 75 dB 
Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 
Svářecí soupravy 3 LpA,10 = 75 dB 

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
 
Liniové zdroje hluku  
Dopravní napojení 1.etapy parku - severně od silnice R6 (vjezd A) - je navrženo u podjezdu 
stykovou křižovatkou na silnici III/0067.  
2.etapa parku (vjezd C a D) bude dopravně napojena nově navrženou okružní křižovatku na 
silnici III/0067. Druhé napojení je plánováno na stávající silnici I/6. Propojení silnice III/0067 
a I/6 je první (severní)  částí plánovaného obchvatu obce Pavlov, které je zaneseno do 
Územního plánu velkého územního celku (VÚC) Středočeského kraje. Druhá (jižní) část 
(propojení mezi I/6 a III/0067) je plánováno v dlouhodobějším horizontu. Realizace tohoto 
napojení a dokončení a zprovoznění R6 jsou předpokládány před zprovozněním areálu. 
Stávající silnice I/6 tak bude významně odlehčena od dopravy a zároveň bude majetkově a 
správcovsky převedena na Středočeský kraj – stane se z ní silnice II. třídy. 
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3.etapa parku (vjezd B) je umístěna mezi budovanou R6 a stávající silnicí I/6 a III/0067. Na 
stávající silnici III/0067 je napojena stykovou křižovatkou. Na nově navrženou přeložku 
silnice III/0067 bude napojena nově navrženou okružní křižovatkou. 
Logistický park nebude přímo dopravně napojen na rychlostní komunikaci R6. Po 
zprovoznění této rychlostní komunikace se předpokládá velice významné odlehčení stávající 
silnice I/6. Dopravní propojení parku Pavlov s R6 bude zejména pro kamionovou dopravu 
řešeno ve směru na Prahu po stávající I/6 až před obec Jeneč, kde bude vyřešena přeložka 
silnice II/201, která má vyřešenou MÚK s R6.   
 
Vnitřní komunikace vybudovány v rámci 1.a 2.etapy log.parku budou sloužit výhradně pro 
potřeby parku a nebudou tedy veřejně přístupné. 3.etapa parku se předpokládá, že nebude 
oplocená a tedy veřejně přístupná (určená pro menší spotřebitele).  

 
Do výpočtu hlukové studie je zahrnuta doprava na silnicích R6, I/6 a III/0067, navýšená o 
očekávanou dopravu související s provozem areálu. Údaje o intenzitě dopravy byly převzaty 
z dokumentu „Dopravně inženýrské posouzení Logistický park avlov“, který vypracovala 
společnost CityPlan spol., s. r. o. v srpnu 2007. Pro výpočet jsou použita data pro rok 2010 po 
částečném zprovoznění rychlostní komunikace R6. 
 
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny 
na straně 29 tohoto oznámení. 
 
Stacionární zdroje hluku  
Zhodnocen je stav hlučnosti v předmětném území po realizaci předmětného záměru, 
předpokladu jejich stacionárních zdrojů a dopravního provozu - osobní vozidla, nákladní 
doprava, parkoviště.   
Pro parkovací plochy je použita plná zátěž (hodinové dopraví intenzity znamenají  obsazenost 
parkovišť a dopravy. Stacionární zdroje zahrnují nakládku a vykládku zboží a 
vzduchotechniku: nakládka a vykládka   70-80 dB 

vzduchotechnika   65 dB 1 m od zdroje 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body, jejich situování je zřejmé z 
grafického znázornění. Tyto body (9) jsou zvoleny v chráněném prostoru u nejblíže 
situovaných chráněných objektů (obytných objektů) v obci Pavlov.  
Zhodnocen je nový stav v území po realizaci předmětného záměru, tj. Logistického parku 
Pavlov  – 1.etapa, 1. a 2.etapa, 1., 2.a 3.etapa samostatně  a současně s veřejnou dopravou. 
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REFERENČNÍ BODY  
1 – 9   SITUOVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ 
 
 
 
 

 
Sledována je hluková zátěž: 
Stávající stav není sledován vzhledem k tomu, že v současnosti je v území prováděna stavba 
silnice R!, na niž bude v průběhu realizace posuzovaného záměru převedena doprav, na 
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stávající I/§, které v současnosti znamená významnou zátěž na předmětné komunikaci vůči 
zástavbě obce Pavlov. Porovnání stávajícího stavu s novým stavem proto nebude adekvátním 
řešením. 
 
Stavební práce 
 
Nový stav  
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku      
- I.etapa 
- I.a II.etapa 
- 1., II.a III.etapa   
    
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku  
a veřejná doprava      
- I.etapa 
- I.a II.etapa 
- 1., II.a III.etapa   
 
Hodnocen je stav – den a noc.  
 
Stavební práce 
Tabulka č.40 
Kontrolní bod  I.etapa II. etapa III.etapa 
 Den Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 62,3 61,8 63,8 
2 58,4 59,1 61,2 
3 55,1 52,9 54,9 
4 56,4 57,2 59,2 
5 55,3 56,2 58,3 
6 54,0 55,5 57,5 
7  52,3 54,4 
8  54,5 56,5 

Nejistota výpočtu + 0,8dB, izofony ve výšce 3 m 
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Nový stav  
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku       
Tabulka č.41 

Provoz Logistického parku Pavlov –stacionární zdroje a doprava 
v rámci Logistického parku 

I.etapa I. a II. etapa 
Den Noc Den Noc  

 
 

Kontrolní bod 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 47,5 38,6 47,8 39,0 
2 46,2 38,1 46,4 38,3 
3 39,6 31,6 39,8 31,8 
4 40,5 32,5 40,7 32,7 
5 40,6 32,6 40,7 32,7 
6 36,2 28,3 36,4 28,5 
7    22,4 
8    21,9 

Nejistota výpočtu + 0,8dB, izofony ve výšce 3 m 
Přípustná hodnota: Hluk z provozu logistického parku  Den  LAeq = 50 dB   Noc  LAeq = 40 dB 
 
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku       
Tabulka č.42 

Provoz Logistického parku Pavlov –
stacionární zdroje a doprava 
v rámci Logistického parku 

I., II. a III. etapa 
Den Noc  

 
 
 

Kontrolní bod 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 48,2 39,2 
2 46,7 38,6 
3 40,4 32,2 
4 41,0 33,2 
5 41,2 33,1 
6 36,9 29,0 
7  22,9 
8  22,5 

Nejistota výpočtu + 0,8dB, izofony ve výšce 3 m 
Přípustná hodnota: Hluk z provozu logistického parku  Den  LAeq = 50 dB   Noc  LAeq = 40 dB 
 
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku  
a veřejná doprava          
Tabulka č.43 

Provoz Logistického parku Pavlov –stacionární zdroje a doprava 
v rámci Logistického parku a veřejná doprava      

I.etapa I. a II. etapa 
Den Noc Den Noc  

 
 

Kontrolní bod 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 57,3 44,5 56,8 49,5 
2 53,3 40,4 54,0 45,6 
3 47,0 35,2 47,8 39,5 
4 51,4 38,6 52,2 44,0 
5 50,2 37,3 51,0 32,8 
6 49,0 36,2 50,5 42,7 
7   47,1 37,2 
8   49,2 40,7 
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Nejistota výpočtu + 0,8dB, izofony ve výšce 3 m 
Přípustná hodnota:  Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích  Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
 
Provoz Logistického parku Pavlov - stacionární zdroje a doprava v rámci Logistického parku       
Tabulka č.44 

Provoz Logistického parku Pavlov –
stacionární zdroje a doprava 

v rámci Logistického parku a veřejná 
doprava      

I., II. a III. etapa 
Den Noc  

 
 
 

Kontrolní bod 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 58,8 51,5 
2 56,1 47,7 
3 49,8 41,5 
4 54,2 46,0 
5 53,1 34,9 
6 52,5 44,7 
7 49,2 39,3 
8 51,2 42,7 

Nejistota výpočtu + 0,8dB, izofony ve výšce 3 m 
Přípustná hodnota:  Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích  Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
 
Grafické znázornění izofon hluku je uvedeno v Hlukové studii, která je v plném rozsahu 
uvedena v části F.Doplňující údaje. 
 
Dodrženy budou limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce budou realizovány v době do 21oo hod, limitní hodnota ve výši 65 dB bude 
dodržena ve všech etapách. V době výstavby ve III.etapě bude provedeno odclonění prostoru 
stavby vůči zástavbě obce Pavlov. 
V době provozu bude požadovaná ekvivalentní hladina v chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném venkovním prostoru ze samostatného  provozu logistického parku 
v I.etapě, v provozu I.a II.etapy a v provozu I., II.a III etapy dodržena  (tj. ze samostatného 
 provozu logistického parku pro den    LAeq = 50 dB(A), pro noc    LAeq = 40 dB(A). Objekty a 
provoz v rámci I.etapy budou vůči obci Pavlov odcloněny tělesem silnice R6. 
Stavba je situována v ochranném pásmu silnice R6, která je v současnosti budována. Hluková  
zátěž tohoto zdroje výrazně bude překračovat nový zdroj. V tomto případě platí limit pro 
uvedený zdroj (tj. LAeq = 60 dB(A) a pro noc    LAeq = 50 dB(A). V rámci uvedené stavby (R6) 
budou vybudována protihluková opatření pro zabezpečení eliminace vlivu dopravy z éto 
liniové stavby vůči obci Pavlov. 
Vlastní objekty logistického parku ve III.etapě výstavby budou odčleňujícím prvkem dopravy 
na R6 vůči obci Pavlov, jak je graficky zřejmé z vykreslených izofon hluku uvedených 
v Hlukové studii v části F.Doplňující údaje. 
Hlukové posouzení je provedeno v úrovni znalostí připravované dokumentace pro územní 
řízení. 
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů v chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru bude dodržena (tj. ze 
samostatného  provozu logistického parku pro den    LAeq = 50 dB(A), pro noc    LAeq = 40 
dB(A) a pro hluk  v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy převažující pro den 
LAeq = 60 dB(A) a pro noc    LAeq = 50 dB(A). 
 



 66 
 

 

ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 
 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území určené pro stavbu je v současnosti plochou zemědělsky využívanou jak 
vyplývá i z fotodokumentace uvedené v předchozí části tohoto oznámení. V současnosti je 
zde v současnosti budována silnice R 6 s předpokládaným zprovozněním v roce 2009. 
Distribuční centrum se připravuje postavit na pozemcích přímo sousedících s rychlostní 
komunikací R 6 v sousedství obce Pavlov přibližně uprostřed mezi sjezdy z komunikace R6 
směrem na Unhošť a u obce Jeneč.        
Obec Pavlov se nachází v okrese Kladno, západně od Prahy. Stavba logistického parku 
Pavlov je navržena zcela na katastru obce. Od stávající obce je logistický park navržen 
severovýchodním směrem, těsně za hranicí zastavěného území obce.  
 
Dosavadní využití území pro zemědělskou výrobu bude omezeno, dle posouzení celkové 
situace a začlenění lokality v souladu se záměry obce vymezenými dle územního plánu je 
záměr možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale 
udržitelného rozvoje této části území. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a 
v širším pohledu se záměry kraje.  

 
 
1.2  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není takovým, které by nad 
přijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost 
regenerace.  
Území, v němž má být realizována stavba „Logistický park Pavlov“ není územím s trvalými 
přírodními zdroji a zároveň záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo 
nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  Dojde ke 
změně využití části tohoto území od zemědělské výroby pro podnikatelské využití v poměrně 
velkém plošném rozsahu. Tuto změnu podrobně zhodnotil územní plán obce Pavlov v rámci 
jeho přípravy a projednávání. 
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu 
příslušné legislativy.  
Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.  
 
 
1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita 
je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability.  
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- zvláště chráněná území 
Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
Žádné ze zvlášť chráněných území nebude záměrem dotčeno.  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny (Stanovisko 
k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů, Krajský úřad středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
117089/2007/KUSK-OŽP/Pu z 7.8.2007) 
 
- přírodní parky 
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.  
 
- významné krajinné prvky 
Zájmové území nezahrnuje žáden významný krajinný prvek. 
 
- území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Žádné území historického, kulturního nebo archeologického významu. 
 
- území hustě zalidněná 
Zájmové území je situováno mimo obec Pavlov, severně od této obce. 1.etapa je situována 
severně od nově realizované trasy silnice R 6, od obce bude oddělena tělesem silnice R 6. 
2.etapa je situována severovýchodně a východně od obce, 3.etapa severně mezi obcí a trasou 
silnice R 6. Umístění plochy stavby „Logistický park Pavlov“ neznamená bezprostřední vliv 
na hustě zalidněné území.  
Ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole. Území hustě 
zalidněná nebudou záměrem ovlivněna. 
 
- území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže 
V předmětném území se nenachází stará ekologická zátěž, území není lokalitou zatěžovanou 
nad míru únosného zatížení. Jde o zemědělsky obdělávaný pozemek, bez přímého střetu 
s jiným využitím, které by mohlo být vázáno na případnou starou zátěž. 
Míra únosného zatížení území je dána celkovým stavem územím, zejména z hlediska dopravy 
a přímé možnosti napojení lokality na dopravní síť. Tato skutečnost a přípustnost byla 
posouzena v rámci přípravy územně plánovacích dokumentací obcí a velkého územního 
celku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 
 

 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  

 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             

 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil 
dopravní obslužnost území.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Podle atlasu podnebí ČR se jedná o oblast klimatického regionu 4 - MT 1 mírně teplý, suchý 
s přechodem do regionu  2-T2, teplý, mírně suchý s následující charakteristikou: 
Tabulka č.45 

Kód  regionu 
symbol regionu 

suma teplot 
nad 10° C 

Průměrná 
roční teplota  

° C 

Průměrný ro ční  
úhrn srážek v mm 

Pravděpodobnost 
suchých vegetač. 

období 

Vláhová 
jistota 

4 - MT1 2400- 2600 7-8,5 450 - 550 30 - 40 0 - 4 
2 - T2 2600- 2800 8 - 9 500 - 600 20 - 30 2 - 4 

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

V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 360 m.n.m., lze očekávat velmi dobré 
ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3.6 m/s.. Z údajů 
celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ, 
následované směry JZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru VSV. Orografie 
terénu umožňuje velmi dobré provětrání dané oblasti. 
 
Imisní situace lokality je ovlivněna dopravou na komunikaci I/6, výhledově bude ovlivněna 
provozem na R6. Zároveň je ovlivněna přenosem imisí z velkých zdrojů znečišťování v  
Kladně a okolí. Místně je ovlivněna provozováním  lokálních topenišť v obci Pavlov a 
sekundární prašností. 
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Pro ilustraci stávající imisní situace v oblasti jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících 
látek, naměřené autorizovaným měřicím programem SKLSA (staré číslo ISKO 1455 Kladno-
Švermov) v roce 2006. Reprezentativnost naměřených údajů je okrskové měřítko (0,5 - 4 km). 
 

Imisní koncentrace znečišťujících látek - stanice SKLSA [µg/m3] 
Tabulka č.46 

Rok 
Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní 
koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

2006 
142,1 

(19 MV: 98,3) 
23,6 

381 
(36 MV: 113) 

54,9 

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný 
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou 
imisní limity překračovány. 

 
Imise CO jsou v okolí měřeny programem SBERA (Beroun). V roce 2006 byla naměřena 
maximální osmihodinová koncentrace CO 2856,7 µg/m3, roční koncentrace CO 860,7 µg/m3.  
Imise benzenu jsou měřeny na programem SKLMA (Kladno-střed). V roce 2006 byla 
naměřena průměrná roční koncentrace benzenu  1,4 µg/m3. 
 
Posuzovaná lokalita je v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Unhošť. Tato oblast 
je uvedena ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Je 
zde překračován imisní limit pro denní koncentrace PM10. 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Z hydrologického hlediska  je území okresu Praha - západ součástí severomořského systému, 
odvodňovaného Labem. Hydrografickou osou území je střední a dolní tok Vltavy s přítoky 
Berounkou a Sázavou. Vltava odvodňuje jižní, střední a severní část okresu, Berounka jeho 
jihozápad, Sázava jihovýchod. Posuzované území spadá do povodí Vltavy č.h.p. 1-12-02. 
Vlastní území je součástí povodí Sulovického potoka. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Z geomorfologického hlediska se posuzované území nachází  na jihozápadním okraji České 
křídové tabule. 
Dle regionálního členění reliéfu ČR je lokalita součástí unhošťské tabule členité pražské 
plošiny. Povrch území byl výrazně přetvořen v pleistocénu. Morfologicky výrazné návrší 
tvoří denudační zbytek svrchnokřídových sedimentů. Morfologický význam rigidních 
ordovických hornin byl zeslaben fosilním předkřídovým zvětráním planačního povrchu.  
Z údajů, získaných na Geofondu Praha a z provedeného inženýrskogeologického průzkumu 
na vlastním staveništi vyplývá následující stručná charakteristika geologických poměrů. 
Skalní podloží - svrchnokřídové horniny zde nejsou zastoupeny celým vrstevným sledem, ale 
jen bazálním jílovitým a písčitým souvrstvím cenomanu, které vyplňuje deprese v podložních 
proterozoických horninách a jílovými prachovci a písčitými slínovci (opukami) spodního 
turonu v jeho nadloží. Celková mocnost křídových souvrství není stálá, maximálně je 30 
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metrů. Při povrchu území jsou zastoupeny kvartérní sedimenty - zčásti přemístěné opukové 
zvětraliny pleistocénního stáří a v jejich nadloží recentní navážky. 
Skalní podloží v zájmové lokalitě představují v různém stupni zvětralé opuky - písčité 
slínovce. Hornina je světle žlutavá až bělavá, často rezavě šmouhovaná, jemně písčitá až 
prachovitá. V celém zastiženém profilu, tzn. do hloubky až devíti metrů se nepravidelně 
střídají opuky zcela zvětralé se silně a méně zvětralými. 
Zcela zvětralé, písčitojílovitě zvětralé opuky s malým podílem lomivých úlomků hornin se 
většinou vyskytují v pásmu kolísání hladiny podzemní vody. Úlomkovitě rozložené opuky s 
výplní hnědočervené hlíny tuhé konzistence nebývají vyvinuty všude, vyskytují se jen místy v 
podloží kvartérních zemin a navážek. V silně zvětralých polohách se téměř rovným dílem 
vyskytují vrstvy písčitojílovitě rozložené s vrstvami lomivých i pevnějších úlomků opuk do 5 
až 8 cm. Polohy méně zvětralých opuk, rozpadavých na pevné úlomky do 10 cm jsou 
poměrně výjímečné a málo mocné. 
 
Inženýrsko geologický průzkum 
Zpracováno bylo inženýrskogeologické posouzení a archivní rešerše základových poměrů na 
ploše Logistického parku Pavlov – firma Zeman- Intel v 06/2007. 
Z uvedeného materiálu vyplývá, že v bezprostřední blízkosti zájmového území byly 
provedeny 4 vrty pro mostní objekty rychlostní komunikace R6. Vrstevní sled je následující: 
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V území zvětralinového pláště bude možné zakládat plošně v hloubce cca 2,00 m, základovou 
půdu bude možno přitížit. V ostatních částech bude nutné zakládat hlubinně. 
 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Při terénním průzkumu přímo v trase vymezené pro realizaci stavby byla věnována zvýšená 
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného 
patra, která by mohla být přímo negativně dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na 
technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních prací.  
 
Plocha výstavby je především obhospodařovaná orná půda, ke které se váže agrocenóza. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo okraje 
považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací 
dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi 
jednoleté plevele. Víceleté plevele se nacházejí především v ladem ležící části zájmové 
plochy. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřeviny rostou ve travnatých a dřevinných lemech 
podél silnice. Bylinná vegetace rostoucí bezprostředně při vozovce silnic však bývá 
pravidelně vysekávána při údržbě silnice a zasolována při zimní údržbě vozovek (solí a 
posypovými materiály).  

 

Determinovány byly následující druhy bylinného patra:  

V agrocenóze sporadický výskyt běžných polních plevelů: 

Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis tenuis 
(psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), 
Alopecurus pratensis (psárka luční), Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Bellis perennis 
(sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine 
pratensis (řeřišnice luční), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) 
(ens), Festuca pratensis (kostřava luční), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), 
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Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), Poa pratensis (lipnice 
luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Stelaria holostea 
(ptačinec velkokvětý), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní). 

 

V bylinných lemech obdělávaného pole se vyskytují běžné druhy: bodlák obecný (Carduus 
acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hluchavka 
nachová (Lamium purpureum), ječmen myší (Hordeum murinum), jílek vytrvalý (Lolium 
perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost luční 
(Geranium prantensis), karbinec evropský (Lycopus europaeus), knotovka bílá (Melandrium 
album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polní (Galeopsis 
tetrahit), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lebeda hrálovitá (Atriplex latifolia), lebeda 
rozkladitá (Atriplex patula), locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch plstnatý (Arctium 
tomentosum), merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum), měrnice černá (Ballota nigra), mrkev 
obecná (Daucus carota), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pampeliška podzimní 
(Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), penízek rolní (Thlaspi 
arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý 
(Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), řebříček obecný (Achillea 
millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), 
svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus 
arvensis), violka rolní (Viola arvensis), zemědým lékařský (Fumaria officinalis). 

Na v současnosti neobdělávaných částech území bér zelený (Setaria viridis), bodlák obecný 
(Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), čekanka obecná (Cichorium 
intybus), divizna sápovitá (Verbascum phlomoides), heřmánkovec přímořský (Matricaria 
maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), hořčík 
jestřábníkovitý (Picris hieracioides), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost luční (Geranium prantensis), 
kakost perský (Geranium persica), knotovka bílá (Melandrium album), kokoška pastuší 
tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polní (Galeopsis tetrahit), kopr, kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), lebeda hrálovitá 
(Atriplex latifolia), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), 
locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), mák vlčí 
(Papaver rhoeas), merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum), měrnice černá (Ballota nigra), 
mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mochna plazivá (Potentilla reptans), ostrožka polní 
(Consolida regalis), oves, ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl 
(Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), 
přeslička rolní (Equisetum arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí 
(Polygonum aviculare), řebříček obecný (Achillea millefolium), řepík lékařský (Agrimonia 
eupatoria), slunečnice, smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis 
glomerata), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), svlačec rolní 
(Convolvulus arvensis), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), vrbovka chlumní (Epilobium montanum), bez 
černý (Sambucus nigra). 

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle 
Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude 
nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich 
výskyty.  
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Fauna zájmového území 
 
Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem 
byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. 
Průzkum byl prováděn pomalou pochůzkou s krátkými zastávkami. Sledovaly se akustické 
projevy a přímé pozorování a vyhledávání pobytových stop. 
Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně: 
 
Savci  
hraboš polní (Microtus arvalis), myš domácí (Mus musculus), zajíc polního (Lepus 
europaeus), předpoklad výskytu kuny skalní (Martes foina) vzhledem k blízkosti lidských 
sídel..  
 
Ptáci  
bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub 
hřivnáč (Columba palumbus), holub městský (Columba livia domestica), káně lesní (Buteo 
buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda arvensis), straka obecná 
(Pica pica), strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní (Passer montanus), pěnkava 
obecná Fringilla coelebs, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, špaček obecný Sturnus 
vulgaris, sýkora modřinka Parus caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus.  
 
Plazi  
Výskyt plazů nebyl neprokázán. 
 
Obojživelníci 
Výskyt obojživelníků nebyl neprokázán. 
 
Hmyz  
Brouci – kovařík černý (Athous niger), kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis), páteříček 
žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), střevlíček 
obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes), svižník (Cicindela 
germanica). 
Motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč zední (Lasiommata megera), perleťovec 
menší (Issoria lathonia), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), soumračník jitrocelový 
(Carterocephalus palaemon). 
Dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), bzučivka zlatá (Lucillia caesar), masařka 
obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida).  
Blanokřídlí - kutilka obecná (Sphex maxilosus), mravenec černý (Lasius niger), včela 
medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris). rovnokřídlí – cvrček polní 
(Gryllus campestris), kobylka šedá (Platycleis grissea), kobylka zelená (Tettigonia viridis). 
Mnohonožky – svinule šestipásá (Glomeris hexasticha). 
Ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice (Graphosoma lineatum), kněžice 
zelená (Palomena viridissima), vroubenka (Syromastus rhombeus) a jiné skupiny.  
 
Jak je zřejmé z fotodokumentace, na vlastní zájmové ploše se nevyskytují stromy ani keře, 
kde by mohli hnízdit ptáci.  
Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 
živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo 
vegetační a hnízdní období.  
 



 74 
 

 

 
Údaje je možné dokladovat mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení aktuálního 
stavu krajiny v rámci přípravy návrhu ÚSES (územních systémů ekologické stability), kdy 
byla provedena podrobná rekognoskace terénu. Kvalitní zeleň nebude negativně dotčena.  
V rámci stavby bude realizována v souladu s územním plánem výsadba ochranné a estetické 
zeleně.    
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
Předmětné území je tvořeno souvislým komplexem agrocenózy situované severně od obce 
Pavlov a podél nově realizované R6. Návaznost na tento dopravní prvek je významným 
faktorem krajiny a jeho rázu, zejména z hlediska pohledového zejména s ohledem na těleso 
silnice R6. 
 
Reliéf 
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné  
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být 
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je 
právě svým situováním a návazností na kompletní dopravní systém významným a 
nezastupitelným prvkem krajinného rázu. 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem 
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků. 
 
 
Hodnocení krajinného rázu z hlediska umístění stavby: 
 
Přírodní hodnota lokality: 
- Velmi dobrá, umístění stavby logistického centra je nutné realizovat s ohledem na 

návaznost na R6 mimo zástavbu a přírodní prostředí  lokality. 
 
Kulturní dominanta krajiny:  
- Kontrast s okolím  - umístění v prostoru severně a severozápadně od zástavby do oblasti 

agrocenózy, podél  trasy silnice R6, těleso silnice bude dominantním prvkem v území, 
doplněné objekty logistického centra.  

 
Měřítko krajiny:    
- úměrné, jak vyplývá z fotodokumentace, z pohledu od obce bude 2.a 3. etapa vnímatelná, 

1.etapa bude odčleněna pohledově tělesem R6.   
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Harmonie:     
- Funkční: s ohledem na blízkost dopravní zóny a začlenění do prostoru, 
- Vzhledová:  soulad s pohledem jak je uvedeno v měřítku krajiny.   

  
Harmonické měřítko krajiny:  
- Přiměřeně odpovídá nově připravovanému komplexnímu řešení území. 



Tabulka vlivů navrhovaného záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu 
Tabulka č.47 

Klasifikace významu znaků a 
hodnot kr.systému 

Určující podíl znaku v celkovém 
výrazu 

Cennost znaků a hodnot Míra ovlivnění řešené stavby  Znaky a hodnoty 

Pozitivní Neutrální Negativní Zásadní Určující Významná Jedinečná Význačná Běžná Slabý 
zásah 

Středně 
silný 
zásah 

Silný 
zásah 

PŘÍRODNÍ ZÁSAH             
Výraznost geomorfologických předělů, citlivost 
vizuálních horizontů 

 X       X  X  

Přítomnost rybníků a menších vodních nádrží  X       X X   
Přítomnost drobných vodotečí se specifickými projevy 
v krajinné scéně 

X    X   X   X  

Skladba lesních porostů, polí a luk v převážně 
maloplošné struktuře s prvky nelesní rozptýlené zeleně 

X        X  X  

Přítomnost VKP ze zákona – les X        X X   
Přítomnost VKP ze zákona – nivy vodotečí X    X   X   X  
Přítomnost ZCHÚ  X        X   
Přítomnost přírodních a přírodě blízkých partií krajiny X    X   X  X   
Prvky ÚSES – biocentra X    X   X  X   
Prvky ÚSES – biokoridory X    X   X   X  
KULTURNÍ, HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA              
Urbanistická struktura obcí X    X    X X   
Charakteristický způsob zemědělského využívání 
krajiny v členitém terénu 

X    X    X X   

ESTETICKÉ HODNOTY             
Prostorová výrazovost – uplatnění v krajinném 
panoramatu 

X    X   X   X  

Rozčlení  terénních nerovností X    X   X  X   
Přítomnost míst přímého náhledu na místa pro umístění 
silnice 

X     X  X   X  

Přítomnost scenérií s jedinečností  harmonických 
prostorových vztahů (uspořádání a diverzita prvků, 
rozlišitelnost scenérií) 

X    X   X  X   

Přítomnost scenérií vynikajících přírodních a přírodě 
blízkým charakterem 

X    X   X   X  
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Tabulka č.48 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY – VKP X    X   X   X  
ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – ZCHÚ X    X   X  X   

KULTURNÍ DOMINANTY STÁVAJÍCÍ    X    X   X  X   
HARMONICKÉ M ĚŘÍTKO X    X   X   X  
HARMONICKÉ VZTAHY X    X   X   X  

 

 

Tabulka vlivu navrhovaného záměru 
Tabulka č.49 

Rysy a hodnoty krajinného rázu dle §12 Vliv navrhovaného záměru 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní  charakteristiky Slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky Žádný 
Vliv na VKP Slabý 
Vliv na CHLÚ Žádný 
Vliv na kulturní dominanty Žádný 
Vliv na estetické hodnoty Středně silný 
Vliv na harmonické měřítko krajiny Středně silný 
Vliv na harmonické vztahy v krajině Středně silný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 

 

Tabulka č.50 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 

I. II. III. 
Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima x   
Vliv na hlukovou situaci x   
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu x   
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu   x  
Vliv na ekosystémy   x  
Vliv na krajinu x   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOGISTICKÝ PARK PAVLOV                                                                Oznámení  o posuzování  vlivů na  životní        
                                                                                                                  prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
                                                                                                                 09 /2007             Ing.Jarmila Paciorková 

79 
 

 

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací 
záměru v území jsou uvedena v oznámení.  
Posouzení vlivu stavby nového logistického parku a jeho provozu včetně dopravního napojení 
a dopravního provozu na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z časového hlediska 
s rozlišením období vlastní výstavby a následně období provozu.  
Hodnocení zdravotního rizika je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  
charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé 
nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného 
ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů a vlivu na sociální vztahy a psychickou 
pohodu. 
Pro vnější okolí logistického centra nebude jeho provoz zdrojem zdravotních rizik. 
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou emitovány škodliviny  při provádění manipulace se zeminami 
v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tento jev bude vázán pouze na dobu 
realizace, mimo ucelenou zástavbu.  
V době provozu logistického parku budou emitovány do volného ovzduší škodliviny 
z provozu především dopravních prostředků. Emitovány budou zejména NOx, jejich 
posouzení bylo provedeno rozptylovou studií. Tato zhodnotila vliv provozu nově 
navrhovaného výrobního areálu. 
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že tento provoz nebude znamenat pro okolní prostředí 
nadměrnou zátěž. Při provozu budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany 
ovzduší.  
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí nebude provozem areálu docházet k překračování imisních limitů a 
proto doporučuje udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
Pro realizaci dostavby budou voleny nejlepší dostupné technologie za ekonomicky, technicky 
a ekologicky přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Hluk z provozu „Logistický park Pavlov“ na základě zpracované hlukové studie ukazuje, že 
chráněné objekty ani chráněný venkovní prostor nebudou provozem  ovlivněny nad 
přípustnou úroveň.   
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních 
ohlasů ze strany obyvatel a bude nově ověřena hlukovým posouzením v rámci dalšího stupně 
projektu.  
Zhodnocena byla hluková zátěž, jejímž úkolem bylo posoudit zda přídatné hlukové emise 
vzniklé provozem dopravních systémů po realizaci záměru v zájmovém území mohou 
neúnosně zhoršit stávající situaci. Výsledky hodnocení ukazují, že nárůst hlučnosti ve 
sledovaných referenčních bodech nezpůsobí nadměrnou hlukovou zátěž související 
s provozem logistického parku. Významným prvkem v tomto prostoru je bezprostřední 
dopravní návaznost na budovanou silnici R6 a změny  dopravních vazeb v území s realizací 
této komunikace související. Všechny závěry platí i pro souběžný provoz všech 
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připravovaných aktivit v území za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření v rámci 
těchto záměrů – protihluková opatření na R6 a  a trati ČD Praha Ruzyně – Kladno. 
  
Doporučeno je v dalším stupni projektu (DÚR) na základě konkrétních hodnot projektu 
hlukovou studii aktualizovat. 
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Takový vztah 
v současnosti firma má řešen a způsob nakládání s odpady je v souladu s požadavky na 
nakládání s odpady. 
S odpady zařazené mezi odpady nebezpečné bude nakládáno dle požadavků platné legislativy, 
svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. Odpadové hospodářství má 
zabezpečeno místo dočasného uložení odpadů s uplatněním  denního odvozu odpadů. 
 
Vliv na pracovní prostředí , parametry mikroklimatu: 
Dle požadovaných parametrů pracovní podmínky objektů stavby výrobního - montážního 
závodu budou splňovat požadavky české hygienické legislativy. 
V závodě musí být dodržovány parametry mikroklimatu, osvětlení dle platného nařízení vlády 
č. 178/2001, jímž se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a hluku podle nařízení vlády 
č. 148/2006, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Mikroklima ve výrobních a skladovacích prostorách, pomocných provozech, hygienických 
zařízeních bude upravováno v letním období filtrací s větráním, v zimním období filtrací, 
větráním a vytápěním.  
Denní osvětlení na pracovištích bude řešeno podle ČSN 36 0035. Umělé osvětlení bude 
dimenzováno dle ČSN 36 0035 podle charakteru práce na příslušném pracovišti.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Vlastní realizace záměru má příznivý vliv v oblasti sociální a ekonomické. Nově postavený  
logistický park zaměstná celkem 1000 zaměstnanců  v  příznivém pracovním prostředí. Nový 
závod příznivě ovlivní zaměstnanost okolního prostoru a to i v rozšíření nabídky pracovních 
míst v kategorii méně kvalifikovaných a obtížněji zaměstnavatelných pracovníků. 
V jednotlivých etapách bude zaměstnanost postupně narůstat. 
Sociálně ekonomické dopady provozu včetně realizace nového logistického areálu v daném 
území lze hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí sociálně - 
ekonomický faktor.  
 
Zdravotní  rizika pro obyvatelstvo  
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů a provozu  
Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se 
náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v 
rozmezí 375 - 565 µg.m-3. Průměrná denní koncentrace, ani krátkodobá koncentrace IHk by 
neměla překračovat přípustné hodnoty.  
Nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno rozptylovou 
studií, uvedenou v části H tohoto oznámení. 
Přípustné imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek podle hygienických, zdravotně 
zdůvodněných norem a právních norem rovněž nebudou dosahovány. 
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U oxidu siřičitého je zvýšená nemocnost dětí zaznamenávána při  ročních koncentracích 
vyšších než 70  µg.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  µg.m-3 se podílejí na zvýšení 
akutních respiračních onemocnění.  
Přípustné normy dle platné legislativy nebudou dosahovány. 
Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních 
záchvatů ischemické choroby srdeční.  
Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních 
norem nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány. 
 
Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou 
zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému, 
centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem montážního závodu 
nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí 
části.  
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (dle 
epidemiologické studie - TNO, 1994) 
Tabulka č. 51 

Typ prostředí Projev nebyl pozorován pod hodnotou Nepříznivý zdravotní  
Projev Zatížené hlukem Parametr měřená hodnota Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeq 24h 70 dB(A) Interiér 
 ŽP – plod LAeq 8h méně 85 dB(A) Interiér 
Hypertenze ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 70 dB(A) Exteriér 
ICHS  ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 65 - 70 dB(A) Exteriér 
Nálada násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 
Výkonnost násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to 
pro stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku. 
 
Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovým posouzením. 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů. 
 
V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit 
krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů 
doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna 
nebude významně dotčena nad únosnou míru. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat stavbu areálu „Logistický park Pavlov“ vztažený 
k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše 
uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, velikostí předmětné stavby, jejím situováním, 
včetně způsobu řešení záměru v území a umístění dalších podnikatelských aktivit.  
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Objekt bude doplněn výsadbou zeleně zabezpečující estetizaci a hygienizaci území a 
začlenění záměru do okolního prostředí.  Podrobně bude tato záležitost řešena projektem.  

 
 

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací stavby „Logistický park Pavlov“ není zdrojem 
možných vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření pro dobu přípravy 
 
- Vzhled objektů realizovaných v rámci stavby bude řešen v souladu s požadavky 

regulativů územně  plánovací dokumentace.  
 
- Dopravní řešení stavby bude odpovídat nejvhodnějšímu řešení v souladu s požadavky 

bezpečnost provozu dle jednotlivých etap.  
 
- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na 

přípravu staveniště a dopravní trasy se zohledněním postupu výstavby dle jednotlivých 
etap.  

 
- Řešeno bude zabezpečení eliminace vlivů na vodní prostředí umístěním odlučovače 

ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, 
zvolen bude typ odlučovače s garantovaným obsahem ropných látek na výstupu dle výše 
uvedených charakteristik.  

 
- Vytápění bude řešeno s využitím topného média plyn.  
 
Opatření v období výstavby 
 
- Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  
řešena tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, bude prováděno čištění 
podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště, čištění povrchu vozovky, 
vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti. 

 
- Při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo přepravních automobilů při 

havárii neprodleně bude kontaminovaná zemina odtěžena a zneškodněna. 
 
- Nakládání se skrytými kulturními zeminami bude probíhat tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocení kulturních zemin. Skryté zeminy (zemědělský půdní fond) budou využity 
dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu (doporučeno je využití pro překryv plochy pro 
ozelenění zájmového území a využití pro zemědělské úpravy v nejbližším okolí). 

 
Opatření pro období provozu: 
 
- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  

limity   kanalizačního řádu. 
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- Dešťové vody z parkovišť před vypouštěním do kanalizace budou předčištěny (odlučovač 

ropných látek). 
 
- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na provoz 

logistického parku.  
 
- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zák.č. 188/2004 Sb.  
 
- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
- Zpracován bude Provozní řád odlučovačů ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou 

kontrolu a údržbu odlučovače.   
 
- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být 

významným zdrojem hluku pro životní prostředí.  
-  
- Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně 

ovlivňovat . 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení byly řešeny na základě záměru o realizaci stavby 
„Logistický park Pavlov“ se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.  Projekt bude 
podrobně řešit konečnou dispozici v rámci nového logistického centra s ověřením 
předpokládaných impaktů.  
 
 
6. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování oznámení 
uvedl ve výše zpracovaném oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené 
stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení  upraveny. 

 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen z geografického hlediska 
variantně. Uvedena byla možnost posouzení varianty nulové varianty a varianty předkládané 
oznamovatelem.  
Při výběru mezi variantou nulovou a aktivní – předkládanou oznamovatelem je nutné 
zhodnotit skutečnost, že dle územně plánovací dokumentace obec počítá s předmětným 
záměrem v území, jde o aktivitu, která je v souladu se záměry využití předmětného území. 
V navazujícím prostoru jsou obdobné stavby řešeny a připravovány. Za předpokladu 
ekologické přijatelnosti záměru v předmětném území je předložená varianta – záměr investora 
– příznivou a vhodnou variantou řešení předmětného záměru v území. 
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F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 
Situace – nový stav, měřítko 1 : 10 000   
 
Koordinační situace „Logistický park Pavlov“  
Měřítko 1 : 4 000, Fabion, s.r.o., 09/2007  

  
Jiná dokumentace: 

 
Rozptylová studie „Logistický park Pavlov“ č. E/2034/2007,  
TESO Ostrava spol.s r.o., 08/2007 
 

Hluková studie „Logistický park Pavlov“, Ing. Paciorková, 09/2007  

 
Logistický park Pavlov – dopravně inženýrské podklady  
– CityPlan spol., s. r. o.  
 

 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Developerská organizace QUELFOR, a.s. připravuje výstavbu Logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
montáže z dovezených komponentů.   
Distribuční centrum se připravuje postavit na pozemcích přímo sousedících s rychlostní 
komunikací R 6 (v současnosti ve výstavbě s předpokládaným zprovozněním v roce 2009) 
v sousedství obce Pavlov přibližně uprostřed mezi sjezdy z komunikace R6 směrem na 
Unhošť a u obce Jeneč.        
Obec Pavlov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kladno, západně od Prahy. Stavba 
logistického parku Pavlov je navržena na území obce Pavlov. Od stávající obce je logistický 
park navržen severovýchodním směrem, těsně za hranicí zastavěného území obce.  
Logistický park je navržen na plochách, které jsou zahrnuty do schváleného územního plánu 
obce Pavlov, resp. do projednávané změny č.2 a bude umístěn podél budoucí komunikace R6 
v katastru Pavlov.    
Dopravně bude lokalita napojena na komunikaci R6, spojující vnější obchvat Prahy a tím 
bude tato lokalita přímo napojena na dálniční síť České republiky, zejména pak na D1, D5,   
D8 a D11.  
Napojení na R6 bude ve směru do Prahy na nově budovanou křižovatku před obcí Jeneč a 
směrem opačným (na Karlovy Vary) na stávající křižovatku u obce Unhošť.       
Vlastní areál bude napojen na výše zmíněnou R6 prostřednictvím komunikace I/6, která 
po zprovoznění R6 bude ukončena v obci Pavlov a bude překvalifikována na silnici III.třídy. 
Na komunikaci I/6 bude od křižovatky u obce Jeneč spojení prostřednictvím prodloužení 
silnice II/201, od křižovatky u Unhoště bude spojení prostřednictvím komunikace II/101, 
II/201 a III/0067.  
Aby se zamezil průjezd obcí těžkými nákladními vozy (nad 3,5 t), které budou obsluhovat 
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Logistický park, budou tyto používat pouze silnice II/101, II/201 a  nynější I/6. Pro ochranu 
obce bude zároveň jako předstihová investice proveden částečný obchvat obce Pavlov (v 
rámci 2.etapy areálu), tedy propojení silnice III/0067 a I/6.      
Jelikož předpokládaná obsluha areálu bude výhradně z budoucí komunikace R6  
(prostřednictvím silnic I/6, II/101 a II/201), toto přímé napojení tak bude eliminovat negativní 
dopady zejména emisní a hlukové zátěže na nejbližší obytnou zástavbu, což je zejména 
jihovýchodní  okraj obce Pavlov.   
 
Logistický park se bude skládat celkem ze sedmi halových objektů, určených k následnému 
pronajímání různým obchodním či výrobním společnostem. Provoz těchto hal bude naprosto  
autonomní. Každá z těchto hal je navržena tak, aby ji bylo možno dle potřeby flexibilně 
rozdělit a provozovat dle požadavků a potřeb pronajímatelů.  
Budou realizovány v zásadě suché sklady s administrativou a sociálním zázemím 
zaměstnanců,  hlavní vrátnicí s odbavovacím a doprovodným zařízením, parkoviště pro 
nákladní vozy a parkoviště osobních vozů pro zaměstnance.  
Doplňujícími objekty budou zařízení energocentra, sprinklerové hospodářství a vodní 
hospodářství.        
Celý areál jednotlivých etap bude vzájemně propojen zejména komunikačními plochami, 
objekty skladů budou doplněny parkovacími plochami pro nákladní vozy.  
Areál 1. a 2.etapy bude od objektu hlavní vrátnice oplocen a střežen, areál 3.etapy bude volně 
přístupný.   
Vytápění skladů je uvažováno přímotopnými sálavými plynovými panely, vytápění 
jednotlivých administrativních jader je decentralizovanými plynovými kotelnami. 
 
Strategické umístění lokality je příznivým prvkem. Základní problematikou, kterou vyžaduje 
možnost umístění logistického areálu v navrhované lokalitě je zabezpečení dopravního 
napojení. Jedním z důvodu situování předmětného záměru v území je možnost řešení  
dopravního napojení lokality s ohledem na dopravní dostupnost pozemku s přímou 
dostupností na v současnosti realizovanou R 6.  
Obsluha logistického centra je předpokládaná z R6. Vlastní areál bude napojen na výše 
zmíněnou R 6 prostřednictvím komunikace I/6, která po zprovoznění R6 bude 
překvalifikována na silnici III.třídy (ukončena v obci Pavlov).  
Na komunikaci I/6 bude od křižovatky u obce Jeneč spojení prostřednictvím prodloužení 
silnice II/201, od křižovatky u Unhoště bude spojení prostřednictvím komunikace II/101, 
II/201 a III/0067. Pro zamezení průjezdu obcí těžkými nákladními vozy (nad 3,5 t), které 
budou obsluhovat Logistický park, budou tyto používat pouze silnice II/101, II/201 a  nynější 
I/6. Pro ochranu obce bude zároveň jako předstihová investice proveden částečný obchvat 
obce Pavlov (v rámci 2.etapy areálu), tedy propojení silnice III/0067 a I/6.      
 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu Logistického parku Pavlov. 
Developerská organizace QUELFOR, a.s.. připravuje výstavbu logistického parku sloužícího 
pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do 
maloobchodní sítě v České republice. Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby, resp. 
montáže z dovezených komponentů.   
Vlastní řešení zahrnuje stavbu sedmi hal o zastavěné ploše 181 000 m2, dopravní napojení 
areálu, vnitřní dopravní systém a parkovací plochy pro 70 nákladních vozidel, 435 
parkovacích míst pro osobní vozidla a 370 zásobovacích doků.     
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Výstavba celého areálu je předpokládána celkem ve 3 etapách, v rámci etap i postupné 
budování jednotlivých hal.  
Technologické a technické řešení stavby předmětných hal bude odpovídat technologickému 
provozu logistického centra.   
Investor má záměr řešit objekty tak, aby mohl zabezpečit potřebnou flexibilitu hal dle 
požadavků a potřeb pronajímatelů v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. 
Stanoveny proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve 
vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Způsob řešení hal bude odpovídat zkušenostem investora z potřeby umístění jednotlivých 
skladovacích prvků, administrativa, sociálního zařízení odbavovacích a doprovodných 
zařízení a parkovacích ploch pro osobní a nákladní vozidla.  
 
Příprava staveniště 
Staveniště je vymezeno plochou v současnosti zemědělsky obdělávanou. Provedena bude 
v rámci přípravy území skrývka kulturních zemin. Nakládání se skrytou ornicí a podornicí 
bude řešeno dle požadavků  zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Provedeno bude při přípravě stavby sejmutí ornice o mocnosti 50-60 cm. Skryté kulturní 
zeminy budou využity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.  
Sejmutí ornice v požadované tloušťce o předpokládané průměrné mocnosti 50–60 cm bude 
potvrzeno probíhajícím pedologickým průzkumem. Skryté kulturní zeminy budou odvezeny 
na určenou deponii (dle rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF) a částečně na mezideponii pro potřeby 
následných sadových úprav.  
Předpokládá se v 1.fázi skrývka cca 120 500 m3 ornice a podornice, ve 2.fázi cca 63 800 m3 
ornice a podornice a ve 3.fázi cca 32 400 m3 ornice a podornice. 
Provedeny budou hrubé terénní úpravy jako příprava pro výstavbu, tj. cca 100 cm pod úroveň 
± 0 objektu a cca 60 cm pod úroveň nivelety komunikací. Vzhledem ke geologickému podloží 
se předpokládá 100 % použití podkladních vrstev na násypy. Nepředpokládá se dle 
dosavadních výpočtů odvoz ani dovoz zemin mimo staveniště. 
 
Vlastní stavba - objekty skladů a administrativy 
Stavba logistického parku bude rozdělena na tři nestejně veliké oblasti, které budou 
realizovány postupně ve 3 etapách. Rozdělení je dáno stávajícím, budovaným a navrženým 
silničním systémem.  
Parkem prochází stávající silnice III. třídy III/0067 Pavlov ↔ Hostouň a budovaná silnice R6. 
Park se bude rozkládat u mimoúrovňového křížení obou silnic. Z jihu bude park ohraničen 
stávající silnicí I/6 Praha ↔ Karlovy Vary.  
Celkem bude ve všech třech etapách umístěno 7 jednopodlažních budov (skladových hal) 
s vestavky pro administrativní a sociální vybavení a přístavby pro obchodně organizační 
činnosti příjmu a expedice zboží.  
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou 
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter bude členěn soustavou vratových systémů.  
Fasádní plášť bude z horizontálních stěnových panelů s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 
(aluminium) s kombinací s další barvou (bude určeno následně). Podlaha ± 0 objektu je 1,2 m 
nad komunikačním systémem. 
Všechny haly budou složené z modulových segmentů, základním skladebním modulem bude 
velikost 12 x 24 m (osová rozteč sloupů). Jelikož se jedná o nájemní sklady, předpokládá se 
jejich výstavba postupně tak, jak bude poptávka, vždy násobek základního skladebného 
modulu doplněného administrativním vestavkem. 
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Vzhledem ke konfiguraci terénu budou úrovně hal všech etap nezávisle na sebe posunuty. 
Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah jednotlivých hal) bude určena následně po 
výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.  

 
 
Ve skladovacích halách se bude skladovat zboží v paletizačních regálech a v regálovém 
systému v kombinaci s volnou skladovací plochou. Veškerá příjmová a expediční místa 
budou mít vyrovnávací můstek a  „ šálu “, která  při zacouvání návěsu uzavře venkovní 
prostor od haly a návěsu. Palety se pomocí vysokozdvižných vozíků dle digitálního systému 
zaskladňují do paletizačních regálů, které budou vysoké max.10 metrů (v halách 5 a 7 do 
výšky 6,5 m).  
Součástí skladů budou rovněž samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením 
pro úklid a skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, 
pro údržbářské práce je vybudovaná dílna.  
Pro komunální odpad budou poblíž administrativních přístavků umístěny nádoby na odpad. 
 
Objekt vrátnice je situován u vjezdu do areálu tak, aby z ní bylo možné monitorovat příjezd a 
odjezd automobilů, příchod a odchod osob a celkový děj v areálu. Vrátnice bude 
jednopodlažní samostatně stojící objekt s plochou střechou. Dispozici objektu dle projektu 
tvoří vrátnice, čekárna a sociální zázemí pro vrátné (kuchyňky, šatna, WC s předsíňkou). 
Zastavěná plocha bude cca 30 m2, vnější výška objektu cca 4,0 m.  
 
Objekt údržby bude situován u vjezdu do areálu (naproti vrátnici). Objekt bude sloužit pro 
vedení logistického parku a pracovníky údržby areálu. Objekt údržby bude jednopodlažní 
samostatně stojící objekt s plochou střechou.  
Dispozici objektu budou tvořit 3 kanceláře včetně čajové kuchyňky, dílna včetně šaten pro 
zaměstnance a nezbytné sociální zázemí a sklad zahradní techniky.  Zastavěná plocha bude  
cca 150 m2, vnější výška objektu cca 4,0 m.  
Vnější vzhled bude obdobný jako objekt vrátnice a halových objektů, tedy kombinace 
želbet.panelů do výšky 2,2 m s ocelovými panely. Barevné řešení bude také jednotné, tedy 
kombinace tmavě šedých betonových panelů se stříbrnými ocelovými panely a barevnými 
výplni otvorů. 
   
Objekt pro umístění centrálního sprinklerového hospodářství bude jednopodlažní samostatně 
stojící, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Zastavěná plocha bude cca 380 m2, 
průměrná výška objektu bude 3,5 m. V objektu bude umístěna strojovna SHZ a oddělený 
technologický prostor s dieselagregátem a naftovým hospodářstvím a elektrorozvodna NN. 
Z obou stran strojovny bude umístěná 1 nadzemní zásobní nádrž s vodou o objemu cca 800 až 
1000 m3.  
Nosná konstrukce a vnější vzhled bude shodný s objekty vrátnice a objektem údržby.  
 
Oplocení vymezuje celý logistický park na zabezpečenou a nezabezpečenou zónu. 
Zabezpečená zóna obsahuje plochu od vrátnice a obsahuje v zásadě celý areál obou fází. 
Nezabezpečená zóna je část příjezdové komunikace před vrátnicí a část sadových úprav před 
vrátnicí. Variantně bude před vjezdem v nezabezpečené zóně umístěno malé parkoviště pro 
osobní automobily pro návštěvy.  
Oplocení zabezpečené zóny je provedeno z pletiva potaženého plastem výšky 2,5 m.  
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V areálu budou veškeré zelené plochy kolem hlavní plochy skladů a komunikací doplněny 
kombinací keřového a stromového porostu. Zeleň je doplněna i v parkovištích a kolem 
příjezdové komunikace.  
 
Inženýrské sítě 
Přípojka a rozvod vodovodu   
Přípojka vodovodu bude napojena ze stávajícího hlavního napáječe DN 800 Želivka. 
Napojovací bod je umístěn cca 800 m od 1.etapy areálu (na sever od R6) podél komunikace 
III/0067 Pavlov – Hostouň. Voda z tohoto vodovodu bude sloužit pro hygienické potřeby 
pracovníků parku (sociální zařízení, šatny sprchy, čaj.kuchyňky) a pro postupné doplňování 
požárních (sprinklerových) nádrží.  
Přípojka bude velikosti DN PE 90, bude trasována od napojení na řad DN 800 podél 
komunikace III/0067 až k areálu 1.etapy a dále pod podjezdem dálnice R6 k areálům 2. a 
3.etapy.  Před každým areálem budou vysazeny vodoměrné šachty a odtud dále bude areálový 
rozvod pro základní distribuci pro jednotlivé stavební objekty a do nadzemních hydrantů.   
Rozvod požární vody pro zásobování sprinklerů bude proveden samostatně ze strojovny 
sprinklerového hospodářství.        
Kanalizace splašková – areálová 
Splašková kanalizace je areálový rozvod od zdrojů znečištěné vody, tzn. od prostor 
administrativy a sociálních zařízení. Veškerá kanalizace bude svedena do vybudované 
splaškové kanalizace DN 300 obcí Pavlov a která je umístěna podél silnice III/0067 (a podél 
všech tří areálů) a napojena na ČOV v obci Hostouň 
Kanalizace dešťová areálová + retenční nádrž 
Areálový rozvod dešťové kanalizace svádí dešťové vody ze střech, komunikací a  
parkovacích ploch přes retenční nádrž, kde bude voda při dešti zdržena a se zpožděním 
odpouštěna do dešťové kanalizace DN1000, jejíž realizace byla začata v rámci obce Pavlov a 
nedokončena. V rámci vybudování log.parku se předpokládá s jejím dokončením  a svedením 
veškerých vod do Sulovického potoka.   

Dešťové vody ze střech, průjezdných komunikací a zaměstnaneckého parkoviště budou 
svedeny přímo do retenční nádrže, plochy parkovišť nákladních aut a parkovací plochy 
zásobovacích doků u skladů budou svedeny po předčištění v lapačích olejů.   
Přípojka a rozvod VN 22 kV 
Rozvod 22 kV bude ze stávajícího nadzemního vedení 22 kV procházející územím 1.etapy 
(severně od budované R6) a přecházející převěsem násep budované komunikace R6 až ke 
stožárové trafostanici obce Pavlov. Pro napojení areálu bude třeba posílit, event. nově 
vybudovat rozvodnu VN 110/22 u obce Chýně, bude zdvojeno stávající nadzemní vedení až 
k areálu a v rámci přeložky nadzemního vedení v rozsahu stavby bude vedení svedeno do 
jednotlivých energocenter u jednotlivých hal. Jedna větev bude od napojovacího bodu ve 
smyčce napojovat všechny trafostanice 1.etapy a vrátí se do původní trasy. Druhá větev 
projde podvrtem pod dálnicí R6, kde ve smyčce propojí všechny trafostanice 2.a 3.etapy a 
novou pozemní trafostanici obce Pavlov a vrátí se do podvrtem do původní trasy.  
Venkovní osvětlení areálové 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou osvětlovací stožáry a kabelový rozvod pro venkovní 
osvětlení celého areálu. Celý areál bude řádně osvětlen, velikost osvětlení je stanovena na 
min. 15 lx v úrovni země. Osvětlení bude provedeno z osvětlovacích stožárů výšky 10 – 12 m 
s roztečí dle světelně technického výpočtu. Osvětlovací stožáry budou rozmístěny po obvodu 
obslužných komunikací a parkovacích ploch.  
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Venkovní slaboproudé rozvody areálové 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou kabelové rozvody po areálu pro základní telefonní propojení 
skladů od telefonní ústředny umístěné ve vrátnici.     
Přípojka STL plynu 
Pro potřeby vytápění všech objektů plynovými kotelnami bude provedena přípojka STL DN 
90.  Na stávajícím VTL řadu DN 300, který vede západně od obce Pavlov bude vedle silnice 
I/6 vybudována nová regulační VTL/STL stanice. Z této stanice bude vedena přípojka podél 
komunikace I/6 a dále podvrtem pod touto komunikací a tratí ČD až do prostoru 3.etapy. 
Z tohoto prostoru bude přípojka podél R6 přivedena až do prostoru 1.etapy (podvrtem pod 
R6) a pod komunikací III/0067 až do prostoru 2.etapy. 
Jednotlivá odběrní místa (prostory hal, administrativní vestavky) budou napojena areálovým 
rozvodem, event. vnitřním rozvodem. 
Přípojka telefonu 
Napojení všech 3 areálů bude provedeno využitím rezervy 3SRII/+-200, která je ponechána 
v ul.Lidická (silnice III/0067) na severním okraji obce. Potřebné páry pro jednotlivé etapy 
budou na příhodném místě vypíchnuty z tohoto kabelu a vedeny kabelovým vedením až 
k jednotlivým objektům (halám) jednotlivých etap. Jednotlivé objekty budou napojeny 
pomocí účastnických rozvaděčů a koncových bodů. 
Provozní soubory  
Trafostanice 
Systém zásobování el.energií spočívá ve vybudování několika energobloků (cca každém 
skladu jeden).  Přípojka VN 22 kV je přivedena do energobloku první haly, kde je základní 
měření na straně VN a odkud jsou kabelovým 22 kV vedením napájeny všechny energobloky.   

Stabilní hasící zařízení 
Provozní soubor zajišťuje protipožární ochranu suchého a chlazeného skladu a je zaměřen na 
vybavení celého sprinklerového hospodářství, tedy strojovny, rozvodů, ventilových stanic v 
jednotlivých skladech a vlastní rozvody až k hlavicím. Sprinklerové hospodářství je navrženo 
jako samočinné samohasící zařízení ve skladech, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale i 
jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, 
resp. ho dostává pod kontrolu do příchodu jednotky požární ochrany.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,  
č.j. 117089/2007/KUSK-OŽP/Pu z 7.8.2007 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Logistický park Pavlov“ 
je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: září 2007 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
FABIONN, s.r.o. Jirsíkova 2, 186 00 Praha 8  
TESO spol. s r.o.,Ostrava (Rozptylová studie, 10/2005) 
CityPlan spol., s. r. o. (Dopravně-inženýrské posouzení, 08/2007) 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. Doplňující údaje 
 
 
 
Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 
Situace – nový stav, měřítko 1 : 10 000   
 
Koordinační situace „Logistický park Pavlov“  
Měřítko 1 : 4 000, Fabion, s.r.o., 09/2007  
  
Rozptylová studie „Logistický park Pavlov“ č. E/2034/2007,  
TESO Ostrava spol.s r.o., 08/2007 

 

Hluková studie „Logistický park Pavlov“, Ing. Paciorková, 09/2007  

Logistický park Pavlov – dopravně inženýrské podklady  
– CityPlan spol., s. r. o.  
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Městský úřad Unhošť – odbor výstavby, č.j. 5416/07/Výst z 1.10.2007 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,  
č.j. 117089/2007/KUSK-OŽP/Pu z 7.8.2007 
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