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Ú V O D  
Oznámení výstavby Centra pro bydlení a relaxaci Na Ladech (dále jen 

Oznámení) je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (dále jen zákon), dle přílohy č. 3.  

Posuzovaný záměr je navržen v jedné variantě funkčního využití a prostorového 
uspořádání. Záměr představuje vybudování plochy určené k bydlení a sportovně 
rekreačního areálu s ubytovací kapacitou cca 50 osob. Pozemek určený k výstavbě 
posuzovaného záměru se nachází u silnice III. třídy č. 01212 na místě deponie zemin 
v severní části obce Květnice. 

Oznámení vychází z podkladů připravovaných pro územní řízení. Cílem 
oznámení je charakterizovat možné dopady navrhovaného areálu na životní prostředí 
i limity, které provoz areálu vytváří v území.  

Samostatnými přílohami předkládaného oznámení jsou hodnocení vlivu záměru 
na kvalitu ovzduší a hodnocení vlivu na akustickou situaci. V Oznámení jsou dále 
zapracovány závěry z inženýrsko-geologického, dendrologického a hydrogeologického 
posudku a odborného posudku pro stanovení rizika z kontaminace prostředí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodní firma 

JWR TRADING, v.o.s. 

Stavební a obchodní společnost 

tel/fax: 281 862 630 

A.II. IČ 

IČO: 49708686 

DIČ: CZ49708686 

A.III. Sídlo 

Vašátkova 1031 

198 00 Praha 9 

 

A.IV. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Zdeněk Možný 

Bajgarova 1214 

Praha 9 

tel. 602 455513 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. ČL 100/2001 SB. 

CENTRUM BYDLENÍ A RELAXACE NA LADECH, K.Ú. KVĚTNICE 
 

7 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název: Centrum bydlení a relaxace Na Ladech, k. ú. Květnice 

Zařazení: Záměr spadá do kategorie II – 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu. 

B.I.2. Rozsah záměru 

Centrum pro bydlení a relaxaci je plánováno východně od silnice č. III/01212 
spojující Květnici a Újezd nad Lesy. V současnosti se v místě výstavby nachází plocha 
využívaná jako skládka zeminy. V rámci záměru je plánována výstavba 15 rodinných 
domů na ploše parcel asi 1000 m2 a sportovně rekreačního areálu s ubytovací 
kapacitou cca 50 osob. 

Celková dotčená plocha areálu činí 30 853 m2, zastavěná plocha budov bude 
činit 8267 m2. Celková zastavěná plocha (budovy, komunikace, parkoviště 
a sportoviště) bude činit 19 061 m2. Podrobnější členění dle využití ploch je uvedeno 
v tab. B.1. 

Tab. B.1. Rozsah záměru 

Zastavěná plocha 
rodinné domy – 1 367 m2 
sportovní areál – 6 900 m2 

Zpevněná plocha 
terasy RD – 651 m2 

komunikace RD – 2 214 m2 
komunikace sportoviště – 2 390 m2 

Nezpevněná plocha venkovní sportoviště – 5 539 m2 
Plocha zeleně celkem – 5568 m2 

B.I.3. Umístění záměru 

Středočeský kraj, obec Květnice, katastrální území Květnice. 

Vlastní areál bude vystavěn na pozemku p. č. 634/7, který je veden jako orná 
půda. Přístupová komunikace k areálu bude vedena přes pozemek p. č. 634/6, která je 
také ornou půdou. 
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V rámci přípravy záměru dojde ke změně pozemků, jednotlivé rodinné domy 
budou umístěny na oddělených stavebních pozemcích. 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Záměr představuje výstavbu souboru obytných domů a souboru objektů 
a zařízení sloužící ke sportu a rekreaci. Jedná se tedy o záměr s malým vlivem na 
životní prostředí, jehož působení bude omezeno pouze na nejbližší okolí. 

V těsné blízkosti záměru je plánována přeložka silnice I/12 (viz výkres 7), která 
bude představovat kapacitní čtyřpruhovou silnici, nahrazující současnou silnici I/12 
vedoucí přes Újezd nad Lesy a Úvaly směrem na Český Brod a Kolín. Tato silnice 
bude představovat poměrně významnou zátěž životního prostředí v území, její hlavní 
vlivy na plánovaný záměr byly v rámci Oznámení zohledněny. 

V blízkosti záměru, západně od silnice III/01212, je plánována výstavba 
obytného souboru o rozsahu cca 80 rodinných domů. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 

V extravilánu vesnice Květnice byla v letech 2000 až 2006 prováděna skládka 
zemin. Z těchto deponií byl vytvořen kopec s plánovaným vybudováním rekreační 
zóny. Dále byla na pozemku 637/1 provedena plochá navážka v mocnosti cca 5m. 
Tento pozemek byl prodán firmě REALDOM a nově schváleným územním plánem 
rozdělen na plochy smíšené zástavby a plochy určené jako sportoviště. 

Areál se nachází v prostoru mezi dvěma částmi obce Květnice. V této lokalitě 
s velkou dynamikou nárůstu počtu obyvatel je v současnosti zřejmý nedostatek 
občanské vybavenosti a tento projekt by měl nabídnout okolním obyvatelům možnost 
sportovního i rekreačního vyžití. Součástí areálu bude i objekt sloužící např. jako 
zdravotní středisko apod. 

V průběhu vývoje projektu bylo zvažováno několik variant, kdy v první fázi 
byly ubytovací buňky umístěny nevhodně při jižním líci pozemku, navíc varianta 
neodpovídala územnímu plánu obce. Předkládaná varianta, která byla vytvořena dle 
architektonického návrhu NOWO, splňuje představy investora, navazuje na Územní 
plán obce Květnice a je výrazným způsobem lépe urbanisticky řešena i s ohledem na 
umístění vůči plánovaným stavbám v území. 

Záměr je posuzován v jednom prostorovém uspořádání a jedné variantě 
funkčního využití dle optimálního architektonického návrhu. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

Záměrem investora je vybudování plochy určené k bydlení (15 RD na 
pozemcích cca 1000 m2) a sportovně rekreačního areálu s ubytovací kapacitou cca 50 
osob. Sportovní centrum bude zahrnovat dva tenisové kurty s antukovým povrchem, 
dva kurty s umělým povrchem, v zimním období překryté nafukovací halou, 
víceúčelové hřiště s nízkými mantinely, dětské hřiště a hlavní halu. V třílodní hale 
budou umístěny kurty pro badminton, squash, zázemí ke sportovištím, restaurační 
zařízení, kongresové centrum a sídlo firmy. Součástí komplexu bude i ubytovací 
zařízení ve formě dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky. Ubytovací buňky budou 
vsazeny do terénního valu oddělujícího obytnou zónu od sportovních aktivit. 

Pro účely dopravy bude zbudována nová obslužná komunikace tvořená dvěma 
větvemi. Hlavní větev bude napojena na současnou komunikaci 3. třídy mezi částí 
obce Květnice II a Květnice III, a to v místě křížení s ulicí Diviznovou. Tato 
komunikace bude sloužit k dopravě ke sportovnímu areálu a přilehlému parkovišti 
s celkovou kapacitou 60 parkovacích míst. Druhá větev, kolmá na první, bude sloužit 
k dopravní obsluze rodinných domů. 

K odvádění splaškových vod k ČOV Květnice bude zbudována nová jednořadá 
kanalizační síť v celkové délce 300 m. Zásobování pitnou vodou bude prováděno nově 
vybudovanou větví veřejného vodovodního řádu ve správě VHS Kutná Hora. 
Zásobování el. energií bude provedeno navýšením kapacity transformační stanice 
v místě napojení nové komunikace a dále zemním vedením NN, ve stejném místě se 
bude připojovat i veřejné osvětlení areálu. Součástí projektu je plynofikace lokality, a 
to napojením na stávající plynovod v obci Květnice. Přípojný bod je vzdálen 800 
metrů vzdušnou čarou v ulici Na Ladech. Výstavba plynovodu bude prováděna 
metodou řízeného protlaku. Odvoz domovního i komunálního odpadu bude prováděn 
po nových komunikacích, každý RD bude vybaven místem určeným k odstavení 
kontejneru domovního odpadu. Sportovní areál a ubytovací buňky budou vybaveny 
odpadkovými koši, které budou pravidelně vyprazdňovány. Restaurace v prostoru haly 
bude disponovat patřičným počtem a typem kontejnerů na odpady dle platných 
hygienických předpisů. 

Realizace záměru proběhne v souladu s  územním plánem obce. Lze tedy 
konstatovat, že záměr bude realizován v území k tomuto účelu určeném. 

Provoz areálu 

Odhadovaná denní návštěvnost Sportovního centra je uvedena v tab. B.2. 
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Tab. B.2. Odhadované využití Sportovního centra 

Funkce Počet 
trvale v areálu 6 osob 
denní návštěva sportovišť 113 osob 
hosté restaurace  128 osob 
provoz restaurace  100 jídel 
ubytování vlastní 30 osob 

 

V areálu se počítá s hřišti pro následující sporty: 
 Badminton 5× 
 Squash 4× 
 Tenis 4× 
 Víceúčelové hřiště l× 
 Beach volejbal l× 
 Doplňkový prodej a půjčovna sportovního vybavení 

Pro relaxaci a odpočinek budou ve Sportovním centru k dispozici:  
 Dětské hřiště 
 Wellness – whirpool, sauna 8 osob 
 Kongresový sál max. 60 osob 
 Restaurace max. 70 osob 
 Klub max. 30 osob 
 Ubytování 50 osob 

Výstavba 

Projekt navrhované dostavby areálu předpokládá dělení stavebních prací do čtyř 
následujících etap: 

 výstavby inženýrských sítí  jaro 2008 
 výstavba sportovního centra 2008 – 2009 
 výstavba rodinných domů 2008 – 2009 
 dokončení stavby 2010 

 

Výstavba bude probíhat kontinuálně od dobudování sítí (vodovod, kanalizace, 
plynofikace rozvod NN a VO) přes zbudování základových desek až po dokončení 
RD. Celková doba výstavby by neměla přesáhnout 3 roky. Při výstavbě nebude použita 
žádná speciální technologie, výstavba bude probíhat standardním způsobem s použitím 
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běžných strojů a mechanismů. Předpokládaný přehled stavebních strojů je uveden 
v tab. B.3. 

Tab. B.3. Výčet předpokládaných stavebních strojů 

Použité stroje a zařízení počet využití (hod/den) 
Výstavby sítí 

Traktor bagr 2 8 
Nákladní vůz do 6 t zatížení 2 8 

Výstavba haly 
Traktor bagr 1 8 
Nákladní vůz do 6 t zatížení 2 8 
Kamiony do 30 t 1 2 
Jeřáb AD20 1 8 
Domíchávač 4 1 
Pumpa na beton 1 4 

Výstavba rodinných domů 
Jeřáb AD20 1 6 
Vibrační pěchovací válec 1,5 t 2 4 
Traktor bagr 1 8 

Výstavba komunikace 
Nákladní vůz do 6 t zatížení 2 8 
Finišer 1 8 
Parní válec 1 8 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

zahájení stavby jaro 2008 

dokončení podzim 2009 

B.I.8.  Výčet dotčených pozemků a územně samosprávných celků 

Kraj: Středočeský 

Obec: Květnice 

Katastrální území: Květnice 

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí  
 územní řízení – stavební úřad, městský úřad Úvaly 
 stavební řízení – stavební úřad, městský úřad Úvaly 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1.  Zábor půdy 

Navrhovaný záměr je plánován na pozemích, které spadají do zemědělského 
půdního fondu jako orná půda. Výstavbou dojde k trvalému záboru, před zahájením 
prací bude muset být půda vyjmuta ze ZPF. S tímto vynětím udělil Krajský úřad 
Středočeského kraje souhlas. Celková výměra vynětí činí 3,0853 ha. Na dotčeném 
pozemku jsou vymezeny BPEJ 22611, 23716 a 24811. Jedná se o hnědé půdy a 
rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo středně těžké a 
hnědé  půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložených na slínech  a 
jílech. Uvedené BPEJ jsou zařazeny do III. a IV. třídy ochrany. 

Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo k navezení několikametrové vrstvy 
zeminy, není na pozemku vyvinut půdní profil. Z tohoto důvodu není při souhlasu 
s odnětím požadována skrývka ornice. 

K dočasnému záboru půdy nedojde. 

B.II.2. Voda 

Areál bude připojen na nastávající vodovodní síť v revizní Šachtě „Na ladech“. 
Připojení je též projednáno se správcem vodovodu VHS Kutná Hora – Malec.  

V areálu bude proveden rozvod vody k jednotlivým rodinným domům a k hale 
sportovního centra. Denní spotřeba vody pro rodinné domy bude činit cca 14 m3, pro 
sportovní centrum byla odhadnuta na 23 m3. Špičková denní spotřeba vody pro 
sportovní centrum bude činit 33,26 m3.den-1, maximální denní potřeba vody pro 
rodinné domy je dle normových hodnot odhadnuta na 20,7 m3.den-1.  

Roční potřeba vody ve sportovním areálu byla odhadnuta na 8 300 m3.rok-1, 
obyvatelé rodinných domů odeberou přibližně 5 000 m3.rok-1. Celková potřeba vody 
pro záměr bude tak činit cca 13 300 m3.rok-1. 

 

Při výstavbě se odhaduje s potřebou vody cca 10 m3 den. 

B.II.3. Elektrická energie 

Zásobování elektrickou energií bude provedeno navýšením kapacity 
transformační stanice v místě napojení nové komunikace a dále zemním vedením NN. 
Ve stejném místě se bude připojovat veřejné osvětlení centra bydlení a relaxace. 
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Připojení rodinných domů bude mít kapacitu 5×3×25 A, připojení sportovního 
centra 1×3×50 A. Spotřeba elektrické energie nebude převyšovat běžné spotřeby 
obvyklé v obdobných zařízeních a rodinných domech. Neočekávají se zvýšené nároky 
na elektrickou energii. 

B.II.4. Vytápění 

Vytápění bude zajištěno spalováním zemního plynu. V rodinných domech se 
uvažuje s instalací kotlů Buderus Logamax 24kW. Sportovní centrum bude vybaveno 
kotli Buderus LOGANO G334 140kW pro ohřev větracího vzduchu a pro vytápění. 
V ubytovacím zařízení budou instalovány 2 kotle Buderus Logamax 24kW. Výrobky 
nosí známku Modrý anděl udělovanou v SRN. V případě kotlů jsou požadavkem mj. 
emisní faktory pro CO a NOx nižší než 60 mg/kWh. 

Předpokládaná spotřeba plynu je uvedena v tab. B.4.  

Tab. B.4. Spotřeba zemního plynu 
Rodinné domy vytápění 15×3 790 = 59 550 m3.rok-1 
Motel vytápění a ohřev TUV 9 800 m3.rok-1 
Sportovní hala vytápění a ohřev vzduchotechniky 37 800 m3.rok-1 
Celkem  107 150 m3.rok-1 

U rodinných domů i motelu budou osazeny k odvodu spalin podtlakové komíny 
s umělý odtahem. Tyto komíny budou umístěny v minimální výšce 2 m nad terénem. 
U sportovního centra budou k odvodu spalin sloužit dva komíny přiléhající ke stěně 
kotelny, jejich koruna bude ve výšce 9,5 m. 

B.II.5. Nároky na dopravu 

Pro účely napojení automobilové dopravy na okolní komunikace bude 
zbudována nová obslužná komunikace tvořená dvěma větvemi. Hlavní větev bude 
napojena na současnou komunikaci 3. třídy mezi částí obce Květnice II a Květnice III, 
a to v místě křížení s ulicí Diviznovou. Tato komunikace bude sloužit k dopravě ke 
sportovnímu areálu a přilehlému parkovišti s celkovou kapacitou 60 parkovacích míst. 
Druhá větev, kolmá na první, bude sloužit k dopravní obsluze rodinných domů. 

Všechny automobily budou přijíždět po nové komunikaci. Spádová oblast pro 
sportovní centrum je cca 15 km. Vzhledem k hustotě okolního osídlení se předpokládá, 
že příjezd bude rovnoměrný z obou směrů (Květnice – Újezd nad Lesy – Úvaly). 
Dalším zdrojem dopravy budou nové RD s předpokladem 2 aut na dům. 
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V lokalitě jsou navrženy hromadné parkovací a odstavné plochy, které budou 
využívány výhradně pro potřeby návštěvníků sportovního centra, předpokládá se 
monitoring těchto ploch tak, aby se zamezilo jejich využívání pro jiné účely. Parkovací 
stání standardizovaných rozměrů budou ze zámkové dlažby alternativně z živice, 
případně bude využit mlatový povrch, veškeré dešťové vody budou z drenážních 
vedení částečně vsakovány a částečně jímány pro ošetřování zeleně. Parkovací plochy 
budou od staveb a hranic pozemků odděleny zelenými pásy, zelené plochy budou 
taktéž uvnitř mezi parkovacími stáními. Součástí parkoviště bude i vytvoření 
označených parkovacích stání pro zdravotně postižené. 

 Návrh parkovacích stání vychází z požadavků ČSN 736110 a následujících 
vstupních charakteristik: 

 Investiční záměr se nachází v blízkosti hl. města Prahy, která je charakteristická 
vysokým stupněm automobilizace 1 : 2,0. 

 Obec je charakteristická nízkou kvalitou obsluhy, předpokládá se využití osobní 
automobilové dopravy. 

Celkový počet pro posuzovanou stavbu stanoví vzorec 

N = Oo × ka + Po + ka + kp 
 Oo - základní počet odstavných stání podle ČSN 736110 - pro sportovní centrum se 

neuvažuje 
 Po - základní počet parkovacích stání ČSN 736110 tab. 34 
 ka - součinitel vlivu stupně automobilizace 
 kp - součinitel redukce počtu stání v závislosti na charakteru uzemí 

Požadovaný počet stání podle druhu stavby je v ČSN 736110 tab. 34 stanoven: 
 pro obytné bungalovy 18 stání 
 pro malé fotbalové hřiště 5 stání 
 pro tenisové kurty, squash, badminton 12 stání 
 pro beach volejbal 6 stání 
 pro restauraci (předpokládá se využití návštěvníky areálu) 10 stání 
 pro přednáškovou síň 20 stání 
 Celkový počet stání 71 stání 

Z tohoto počtu budou podle vyhlášky 369/2001 Sb. tři stání určené pro osoby 
s omezenou možností pohybu a orientace. 

Pro individuální parkování v rodinných domech bude využito prostoru mezi 
hranicí parcel a stavební čarou objektů. Většina domů bude mít vlastní garáž, která 
bude součástí rodinného domu. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Navrhovaný areál bude představovat nový zdroj emisí, které budou 
produkovány v souvislosti s pohybem automobilů na příjezdových a odjezdových 
trasách a z vytápění objektů. Podrobné vyhodnocení emisí vznikajících při provozu je 
zpracováno v příloze 1. 

Liniové zdroje 

Pro vyhodnocení emisí pojezdů vozidel na komunikacích byla použita metodika 
výpočetního postupu pro hodnocení emisí z dopravy MEFA 06. Ve výpočtu je 
zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel bez katalyzátoru a 
automobilů splňujících limity EURO 1 – 4 v roce 2011. Použitý výpočetní postup dále 
zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným motorem produkuje vyšší množství 
emisí oproti optimálním režimu a navíc katalyzátory vozidel mají sníženou účinnost. 
Tabulky B.5 uvádí údaje o emisích znečišťujících látek z automobilové dopravy o 
přírůstku emisí vlivem provozu hodnoceného záměru. 

Tab. B.5. Emise z automobilové dopravy – přitížení vlivem záměru – 2020 

Oxidy dusíku* PM10
** Benzen úsek Délka 

(m) kg.rok-1 
II/612 (současná I/12) 7 191 35,15 110,26 0,78 
III/01212 2 016 21,39 65,37 0,48 
Celkem 9 689 72,92 206,52 1,73 
* produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx

 ** zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy  

Plošné zdroje 

V areálu jsou hodnoceny emisní příspěvky z plošného zdroje, které tvoří 
parkoviště pro automobily. S parkováním souvisí i další pojezdy po komunikacích 
uvnitř hodnoceného záměru. Přehled o produkci emisí z parkování uvádí tabulka B.6. 

Tab. B.6. Emise z parkování automobilů (kg.rok-1) 
Oxidy dusíku* PM10

** Benzen zdroj 
kg.rok-1 

areálové komunikace 16,38 30,89 0,48 
areálové parkoviště 3,16 6,49 0,09 
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Bodové (stacionární) zdroje 

S provozem stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší počítá návrh jak na 
budově Sportovního centra, tak v jednotlivých rodinných domech. Zdrojem znečištění 
ovzduší bude spalování zemního plynu pro účely vytápění a ohřev TUV. Spaliny 
budou odváděny kouřovody nad střechy jednotlivých objektů. 

Množství oxidů dusíku bylo vypočteno na základě podkladů o emisních 
faktorech předaných zadavatelem, množství suspendovaných částic pak bylo 
vypočteno s využitím emisního faktoru 20 kg PM10/1 mil. m3 spáleného zemního 
plynu. 

Tab. B.7. Přehled emisí ze stacionárních zdrojů (kg.rok-1) 
Emise (kg.rok-1)  Množství plynu (m3.rok-1) 

NOx PM10 
Rodinné domy 59 550 37,4 1,4 

Motel 9 800 6,2 0,2 

Sportovní hala 37 800 23,8 0,6 

Celkem 107 150 67,4 2,2 

Období výstavby 

V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní 
prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu 
stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a 
z nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby 
nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou 
dobu působit na své nejbližší okolí. 

V průběhu nakládání s prašným materiálem ve zvýšené míře bude docházet 
k emisím PM10. Negativní působení lze očekávat především při zemních pracích 
v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách (vlhkost, rychlost větru atd.). 

Hlavními polutanty produkovanými při výstavbě jsou suspendované částice, 
oxidy dusíku a uhlovodíky z provozu dieselových motorů stavebních strojů. 

B.III.2. Odpadní vody 

Kanalizace navrhovaného areálu bude sloužit pouze k odvádění splaškových 
odpadních vod. V areálu bude zbudována nová jednořadá kanalizační síť v celkové 
délce 300 m. Jednotlivé objekty budou napojeny na ležatou splaškovou kanalizaci 
vlastními přípojkami s revizními šachtami. Splaškové vody budou odváděny na 
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ČOV Květnice, kde budou předčištěny. Výtok z této ČOV je zaústěn do Sibřinského 
potoka.  

Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat množství odebrané vody 
pitné, v Centru bydlení a relaxace nebude docházet k významné spotřebě vody. 
Celkové denní množství splaškových odpadních vod bude činit 23 m3 ze sportovního 
centra a 14 m3 z rodinných domů. Roční objem odpadních vod odtékajících na 
ČOV bude činit 13 350 m3.rok-1. 

Dešťové vody u rodinných domů budou svedeny ze střech a zasakovány na 
pozemcích. Ve Sportovním centru budou svedeny do drenážních systémů a částečně 
vsakovány a částečně jímány pro ošetřování zeleně. 

 

B.III.3. Odpady 

B.III.3.1. Odpady v době výstavby 

S odpady ze stavební činnosti se bude nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů ve znění pozdějších předpisů. 

V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro 
stavební činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů), odpad z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15) a odpady 
podobné odpadu komunálnímu (skupina 20). Množství odpadu není v současné době 
možné odhadnout a bude upřesněno v dalších stupních projektové přípravy zejména ve 
fázi přípravy organizace výstavby. Stavba bude probíhat na „zelené louce“, množství 
odpadu nebude převyšovat běžné objemy typické pro stavební činnost. Vzhledem 
k výškovému osazení objektů se předpokládá využití výkopové zeminy na staveništi, 
nebude potřeba zeminu dovážet ani odvážet. Obsah cizorodých látek v zemině je velmi 
nízký (viz kap. C.II.11). 

Tab. B.8. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající při stavební činnosti  
Číslo 

odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu 

02 01 07 Odpadní zeleň O 
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 
nebezpečných látek N 

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 O 

08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 
nebezpečných látek N 
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19 O 
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 
08 02 03 Vodná suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky  N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky  N 

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 O 

08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky  N 

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13 O 

08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály s organickými rozpouštědly nebo s 
jinými nebezpečnými látkami  N 

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 15 O 
15 01 01 Papírový a/nebo lepenkový obal O 
15 01 02 Plastový obal O 
15 01 03 Dřevěný obal O 
15 01 04 Kovový obal O 
15 01 05 Kompozitní obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plast O 
17 04 05 Železo a/nebo ocel O 
17 04 11 Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet ani jiné nebezpečné látky O 
17 05 03* Zemina a/nebo kameny obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a/nebo kameny bez obsahu nebezpečných látek O 
17 09 04 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad O 
20 01 11 Textilní materiál O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady 

Odpad vznikající při stavební činnosti bude na místě tříděn a dále využit podle 
svého druhu. Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) bude soustřeďován, 
lisován a průběžně odvážen do sběrny surovin. Plastové odpady (igelitové pytle, 
plachty a obaly) budou na staveništi samostatně vytříděny, lisovány a následně 
odváženy k recyklaci nebo jinému využití. Kovový odpad bude tříděn a nabízen 
k recyklaci. Na staveništi nebude probíhat pálení odpadů. V důsledku používání 
absorpčních činidel budou také vznikat nebezpečné odpady v podobě čisticích tkanin a 
ochranných oděvů znečištěných nebezpečnými látkami. Místem shromažďování tohoto 
nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně 
transportním obalem. 
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Zbytková část za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být 
zařazena jako směsný stavební odpad, který bude shromažďován na staveništi např. ve 
vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku odpadu. 
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad 
roztřídit na nebezpečný a ostatní. Jinak s ním musí být nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Nebezpečný odpad by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních 
k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů. 

Dodavatel stavby zajistí podle konkrétních kapacitních podmínek dostatečný 
počet sběrných nádob, které budou umístěny v plánovaném prostoru. Nakládání 
s odpadem vzniklým při stavební činnosti bude podrobněji upřesněno v projektu 
organizace výstavby.  

B.III.3.2. Odpady v době provozu 

V době provozu posuzovaného areálu bude vznikat zejména odpad komunální 
z rodinných domů a dále odpad podobný komunálnímu z provozu Sportovního centra. 
Odpad bude skladován v popelnicích a sběrných nádobách, a pravidelně vyvážen 
odbornou firmou. Předpokládá se týdenní cyklus vyvážení odpadu. Odvoz domovního 
i komunálního odpadu bude prováděn po nových komunikacích. Každý RD bude 
vybaven místem určeným k odstavení kontejneru domovního odpadu. Sportovní areál 
a ubytovací buňky budou vybaveny odpadkovými koši, které budou pravidelně 
vyprazdňovány. Restaurace v prostoru haly bude disponovat patřičným počtem a 
typem kontejnerů na odpady dle platných hygienických předpisů. 

Tab. B.9. Přehled odpadů v době provozu 
Číslo 

odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné odpady O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu vč. prázdných tlakových nádob N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály neuvedené pod číslem 15 02 02 O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 
01 21 a 20 01 23 N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 07 Objemný odpad O 
20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený O 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady 

Obecně bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech (185/2001 Sb. 
v platném znění), kdy má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je 
v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.  

Provozovatel Sportovního centra bude povinen vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst. 1 zákona 185/2001 Sb. 
V případě produkce více než 50 kg nebezpečného odpadu nebo více než 50 t ostatního 
odpadu bude posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu podle § 
39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na 
základě souhlasu příslušného orgánu státní zprávy. 

Každý z obyvatel rodinného domu vyprodukuje cca 300 kg odpadu ročně. 
Množství odpadů ze sportovního centra není v současné době možné kvalifikovaně 
odhadnout, nepředpokládá se však vznik nadměrného množství odpadů. 

B.III.4. Hluk 

Vliv na hlukovou situaci budou mít stacionární zdroje, pojezdy vozidel uvnitř 
areálu a na komunikacích v okolí investičního záměru. Jako stacionární zdroje hluku 
budou působit vyústění otvorů vzduchotechniky, technologie chlazení a otvory 
odkouření kotelny. 

Na střeše haly Sportovního centra budou umístěny: 
 otvory sání a výfuku vzduchotechniky – akustický výkon do 65 dB 
 kondenzační jednotky chlazení – hladina akustického tlaku 46 dB v 10 metrech 
 komín kotelny – akustický výkon do 65 dB 
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Doba provozu jednotlivých stacionárních zdrojů hluku bude závislá na 
konkrétním využití objektů, při hodnocení vlivu záměru na akustickou situaci byla 
zohledněna nejhorší situace, kdy budou všechny posuzované stacionární zdroje na 
střeše objektů v provozu celodenně (24 hodin).  

 

V období výstavby budou zdrojem hluku stavební stoje a pojezdy nákladní 
dopravy po veřejných komunikacích. Stavební stroje, které budou využívány během 
výstavby a jejich hlukové parametry, jsou uvedeny v tab. B.10. 

Tab. B.10. Parametry předpokládaných stavebních strojů 
Použité stroje a zařízení počet využití (hod/den) akust. výkon Lw (dB) 

Nákladní automobil do 6 t zatížení 2 8 90 
Čerpadlo betonové směsi 1 4 103 
Domíchávač betonu 4 1 99 
Jeřáb AD20 1 8 91 
Vibrační pěchovací válec 2 4 103 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Dotčené pozemky tvoří bývalá deponie zeminy, která představuje výrazný 
prvek v krajině. Část deponie (severně od projektované zástavby) je vyšší řádově o 
několik metrů než část jižní, která je vyvýšena nad okolní přirozený terén o cca 5–10 
m. Povrch navážky je téměř rovinný, popř. jen s velmi mírným sklonem směrem 
k jihu. Nadmořská výška povrchu jižní části deponie se pohybuje přibližně v rozmezí 
kót 276–280 m n. m. Deponie je u silnice III/01212 ukončena krátkým svahem, jehož 
výška se směrem k jihu zvětšuje. Na jihu deponie zasahuje k Sibřinskému potoku, kde 
končí opět několikametrovým svahem. 

Širší zájmové území je typickou kulturní krajinou středních Čech s výrazně 
intenzivním zemědělským využitím na velkých celcích orné půdy. Území nese 
charakteristické znaky zemědělské, člověkem silně pozměněné krajiny v suburbánní 
zóně. Charakteristická je výrazná převaha orné půdy, upravené toky 
s ruderalizovanými břehovými porosty, ruderalizované porosty na mezích a náspech 
komunikací. Typická je zástavba rodinných domků navazujících na původní 
venkovská jádra obcí. Lesy se dochovaly jen v částech krajiny (Škvorecká obora, 
Klánovický les, a pod.). 

Území je možné označit za ekologicky málo stabilní, pro udržení současného 
rázu je třeba lidských zásahů. Dotčená lokalita leží v současnosti mimo výraznější 
zdroje zátěže životního prostředí. Do budoucna je však při jižní hranici plánována 
výstavba přeložky silnice I/12, čtyřpruhové kapacitní komunikace, která přinese do 
lokality znečištění ovzduší a zejména hlukovou zátěž. Vliv této silnice je v Oznámení 
hodnocen. 

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí nejsou situovány v chráněném území 
z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných 
surovin. Výskyt starých ekologických zátěží nebyl zaznamenán, pouze koncentrace 
některých iontů v zemině jsou mírně zvýšené. 

Do území plánovaného centra nezasahuje žádný prvek ÚSES. V zájmové 
lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblasti (systém 
Natura 2000 – viz příloha 4). V dotčeném území se nenacházejí žádná zvláště 
chráněná území, nejbližší je přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov. Vzhledem 
k charakteru záměru lze předpokládat, že realizací záměru nebude toto chráněné území 
ovlivněno. 
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Nejbližší obcí v okolí záměru je Květnice, zejm. její část Květnice III, která se 
nachází cca 50 m severozápadně od místa výstavby. Hustota zalidnění odpovídá 
situování stavby do příměstské krajiny s převažujícími prvky venkovské krajiny. 

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

C.II.1. Klima 

V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimaticko-geografické členění 
Československa, ve kterém vymezil na našem území 3 základní klimatické oblasti – 
teplou, mírně teplou a chladnou. Střed České kotliny, zahrnující i řešené území, 
zaujímá teplá podoblast T2. Vyznačuje se dlouhým, teplým a suchým létem, velmi 
krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, 
mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.  

Průměrná roční teplota za období let 1961 – 2000 činí 8,6 °C, průměrný roční 
úhrn srážek 583 mm, průměrná relativní vlhkost vzduchu 76 %. 

 

C.II.2. Kvalita ovzduší 

Současný stav kvality ovzduší v hodnocené lokalitě je možné vyhodnotit na 
základě údajů ze stanic imisního monitoringu. Nejblíže od prostoru plánované 
výstavby se nachází stanice Praha 10 – Průmyslová, která je situovaná ve vzdálenosti 
zhruba 8 km západo-jiho-západním směrem. Jedná se o stanici umístěnou v těsné 
blízkosti významné komunikace, v oblasti s dominantním zastoupením skladových hal 
a obdobných objektů. Pro sledování koncentrací oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a 
prašných částic používá automatizované měření. 

Vzhledem k charakteru hodnocené lokality, ležící mimo významné dopravní 
zdroje však nejsou hodnoty z této stanice příliš reprezentativní. Nejbližší ze stanic, 
která svým umístěním nejvíce odpovídá posuzované lokalitě, je stanice Brandýs nad 
Labem vzdálená cca 14 km. Jedná se o pozaďovou stanici s manuálním měřicím 
programem, umístěnou v předměstské obytné zóně. Sledovány jsou oxid dusičitý, oxid 
siřičitý a suspendované částice PM10. 

Výsledky měření na uvedených stanicích v roce 2006 shrnuje tabulka C.1.  
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Tab. C.1. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2006 (μg.m-3) 

Kód SBRL APRUA 
Název Brandýs nad Labem Praha 10-Průmyslová 

Provozovatel ČHMÚ ČHMÚ 
Látka Doba průměrování Imisní limit * μg.m-3 

1 hod (25. nejv. h.*) 350 --- 54,9 
24 hod (4. nejv. h.*) 125 33,2 32,8 SO2 

1 rok --- 4,7 7,0 
1 hod (19. nejv. h.*) 240 77,2 126,1 

NO2 1 rok 48 24,3 38,0 
24 hod (36 nejv.h.*) 50 53,0 60,9 

PM10 1 rok 40 33,0 37,2 

*) Poznámky: 
 Limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusičitého je k limitům 

přičtena tzv. mez tolerance, platná pro rok 2006. Mez tolerance je část imisního limitu, o 
kterou může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota se průběžně snižuje až k nulové 
hodnotě. To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce 
stanovena jako limitní hodnota + mez tolerance. Hodnoty překračující limit jsou uvedeny 
tučně. Kurzívou jsou uvedeny hodnoty, které byly získány jako aritmetický průměr 
z vykázaných hodnot. 

 V případě SO2 je legislativou tolerováno nejvýše 3 překročení denního a 24 překročení 
hodinového limitu, pro vyhodnocení se proto uvádí 4. resp. 25. nevyšší hodnota. Obdobně se 
u 24-hod koncentrací PM10 uvádí 36. nevyšší hodnota (tolerováno je 35 překročení) a u NO2 
19. nejvyšší hodnota. 

 

Při interpretaci měřených hodnot je nutno přihlížet k typu jednotlivých stanic a 
k jejich umístění. Na základě zjištěných koncentrací pak lze provést charakteristiku 
předpokládané kvality ovzduší v okolí plánovaného záměru následovně: 

 koncentrace oxidu siřičitého nepřekračují limitní hodnoty pro hodinové ani denní 
koncentrace, naměřené hodnoty se pohybují výrazně pod úrovní imisního limitu. 

 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého dosahují na stanici Brandýs nad Labem 
24 µg.m-3, na stanici Průmyslová pak 38 µg.m-3. Platný imisní limit pro rok 2006 
(včetně meze tolerance) tedy není překročen. Pro vlastní řešené území je pak možné 
očekávat imisní zatížení na úrovni stanice Brandýs tj. okolo 20 – 25 µg.m-3. Hodnota 
se pohybuje s rezervou pod imisním limitem (40 µg.m-3). 

 v případě maximálních hodinových koncentrací NO2 se měřené hodnoty pohybují na 
obou stanicích pod hranicí imisního limitu. 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 na stanici Brandýs 
nad Labem dosahují 83 % imisního limitu, v případě maximálních denních 
koncentrací pak 106 % limitu. Na stanici Průmyslová se pak průměrné roční 
koncentrace PM10 pohybují na úrovni 93 % a denní koncentrace na úrovni 122 % 
imisního limitu. Obdobně jako v případě oxidu dusičitého je možné imisní zatížení 
v hodnocené oblasti odhadovat na úrovni obdobné, jako v Brandýse nad Labem, tj. cca 
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30 µg.m-3 u ročních koncentrací PM10, resp. cca 50 µg.m-3 u maximálních denních 
hodnot. 

Lze tedy předpokládat, že obdobně jako v jiných částech ČR jsou v řešeném 
území nejvíce problematickou znečišťující látkou suspendované částice PM10. Na 
obou stanicích přesáhly denní koncentrace částic PM10 imisní limit pro 24-hodinové 
koncentrace, tento limit je však překračován na značné části území (dle ČHMÚ cca 
35 %) v celé České republice. Ostatní imisní limity nebyly na porovnávaných stanicích 
překročeny. 

Kvalitu ovzduší v budoucnosti bude ovlivňovat automobilový provoz na 
přeložce silnice I/12 a na rekonstruované silnici III/01212. Poměrně silně zatížená 
silnice I/12 povede při jižní hranici areálu Centra bydlení a relaxace a bude svými 
emisemi ovlivňovat kvalitu ovzduší v lokalitě. Jak ukázala rozptylová studie, je možné 
v místě výstavby předpokládat v roce 2020 příspěvky z dopravy v místě výstavby na 
úrovni 2 µg.m-3 u IHr NO2, 10 – 15 µg.m-3 u IHk NO2, 4 µg.m-3 u IHr PM10 a 
0,04 µg.m-3 u IHr benzenu. Do roku 2020 můžeme očekávat mírné snížení imisního 
pozadí, z vypočtených hodnot je patrné, že v lokalitě nebude pravděpodobně v tomto 
časovém horizontu žádný z limitů překračován, s výjimkou denních koncentrací PM10. 

C.II.3. Hluk 

C.II.3.1. Nejvyšší přípustné hodnoty vnějšího hluku 

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limit ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T pro hluk ve vnějším chráněném prostoru budov a ostatních 
chráněných venkovních prostorech se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 
dB a korekce uvedené v tabulce C.3., výsledné limity hluku jsou uvedeny v tab. C.4. 
Pro hluk ze stavebních prací se následně přičte korekce přihlížející k posuzované době 
provádění stavebních prací, podle tabulky C.5. 

Tab. C.3. Stanovení hlukových limitů – korekce dle druhu chráněného prostoru 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory 0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních 
komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto 

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

 

Tab. C.4. Limity hlukové zátěže 

Limit LeqA den (dB) LeqA noc (dB) 
Pro celkový současný hluk v území (stará zátěž) 70 60 
Pro hluk způsobovaný obslužnou dopravou posuzovaného 
objektu při jízdě na hlavních komunikacích 60 50 

Pro hluk způsobovaný obslužnou dopravu na ostatních 
komunikacích 55 45 

Pro hluk ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu 50 40 
Pro hluk ze způsobovaný obslužnou dopravu na účelových 
komunikacích 50 40 

 
 

Tab. C.5. Stanovení limitů hluku pro stavbu – korekce přihlížející k posuzované době 

Posuzovaná doba [hod] korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ze stavební činnosti pro dobu 
kratší než 14 hodin se vypočte následovně: 

( )[ ]11,, /429log.10 ttLL TAeqsAeq ++=  

kde 
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00,  
LAeq, T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  

 

Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru 
ostatních staveb a chráněných ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3 
k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.1 jsou vypočítány podle uvedeného vztahu a uvedeny 
v následující tabulce C.6. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7. a 21. hod. 

   
1 tj. odvozovány od základní hladiny LAeq, T = 50 dB 
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Tab. C.6. Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době stavební činnosti kratší 
než 14 hodin 

Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12 
LAeq, s [dB] 76 73 70 68 67 66 66 

 

V případě dopravy na veřejných komunikacích pak platí korekce +5 dB. Pro 
staveništní dopravu pohybující se po veřejných komunikacích tak platí limit ve 
venkovním chráněném prostoru obytných budov ve výši 70 dB. 

C.II.3.2. Současná a výhledová hladina hluku 

Území je v současné době zatíženo minimálními hladinami hluku. V nejbližším 
okolí záměru se nenacházejí významnější zdroje hluku, automobilový provoz na silnici 
III/01212 není natolik významný, aby představoval nadměrnou zátěž z hlediska 
akustického působení. 

V budoucnosti je u jižní hranice plánována výstavba přeložky silnice I/12 a její 
mimoúrovňové křižovatky se silnicí III/01212, která bude představovat významný 
zdroj hluku. Okolí mimoúrovňové křižovatky bude vystaveno vysoké zátěži hlukem 
z automobilové dopravy. Hodnocený komplex „Centrum bydlení a relaxace Na 
Ladech“ je však umístěn na navážce a je vyvýšen nad okolním terénem. To významně 
sníží vliv nejbližších komunikací na akustickou situaci v hodnocené lokalitě. V denní 
době lze v chráněném prostoru sportoviště a v chráněném prostoru navrhovaných 
budov očekávat hodnoty hladiny akustického tlaku v rozmezí od 33 do 52 dB. 
Hygienický limit se zahrnutím nejistoty výpočtu tak bude splněn. 

V noční době lze v chráněných prostorech očekávat hodnoty hladiny 
akustického tlaku v rozmezí od 25,1 do 44 dB. Hygienický limit se zahrnutím nejistoty 
výpočtu zde tak bude splněn s výjimkou jižní a západní fasády budovy sportovního 
centra, které přiléhají k tělesu MÚK Květnice. V těchto dvou výpočtových bodech 
dojde podle výpočtu k překročení hranice hygienického limitu hluku sníženého o 
nepřesnost výpočtu (3 dB). Situaci je možné řešit dvěma způsoby: Technickým 
opatřením ve formě výstavby protihlukové clony nebo zemního valu, nebo dispozicí 
místností v rámci budovy tak, aby okna místností, v nichž je třeba zajistit ochranu před 
hlukem byly orientovány severním nebo východním směrem, kde je již v chráněném 
prostoru hygienický limit se zahrnutou nejistotou výpočtu s rezervou splněn. 
Vzhledem ke skutečnosti, že k překročení hygienického limitu dochází pouze v noční 
době je vhodnější využít druhou variantu řešení. 

Podrobnější vyhodnocení hlukové zátěže je uvedeno v hlukové studii. 
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C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy 

Charakter bioty (flóry a fauny), a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity, jsou 
podmíněny geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a 
v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka. V rámci biografického 
členění ČR (M. Culek a kol., 1996) spadá zájmové území do českobrodského 
bioregionu, hercynské podprovincie. Náleží 2. vegetačnímu stupni. Podle regionálně 
fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 
1987, náleží území do fytogeografického obvodu České termofytikum, 
fytogeografický okres Pražská plošina. Podle Mapy přirozené potenciální vegetace se 
na území vyskytovaly dubohabřiny a lipové doubravy. 

Území je však obydleno a člověkem ovlivňováno již od pravěku a dnešní stav 
vegetace širšího zájmového území stavby je původní vegetaci vzdálen. Bez zásahů 
člověka by bylo celé zájmové území pokryto lesními společenstvy, diferencovanými 
podle ekologických podmínek. Převládaly tu pravděpodobně typické bukové doubravy 
(Fagi–querceta typica), v širším okolí pak habrové doubravy (Carpini–querceta), 
bukové doubravy (Fagi–querceta) a lipové habrové doubravy (Carpini–querceta tilie). 
V současné době se v území nedochovala nejen přirozená vegetace, ale různými 
terénními úpravami byl narušen půdní kryt a dokonce i původní reliéf (náspy silnic a 
železnice). 

Trvalou dřevinnou vegetaci je možno nalézt v severovýchodní části širšího 
území – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), javor mléč 
(Acer platanoides),  borovice lesní (Pinus sylvestris). Tato vegetace tvoří předpolí 
přírodě blízkých cenných ekosystémů nacházejících se ve výše uvedených 
maloplošných chráněných územích  Klánovický les – Cyrilov (mozaika kulturních 
borů a smrčin, kyselých bikových doubrav a černýšových dubohabřin).  

Přírodě blízké ekosystémy se na pozemcích dotčených stavbou nedochovaly. 
Staveniště je tvořeno plochou navážky s ruderálním bylinným porostem, na haldě 
začíná narůstat nálet akátu (Robinia pseudoacacia) a bodově se zde vyskytuje i 
křídlatka. Západní svah deponie je v severní části osázen břízou bílou (Betula alba) 
v kombinaci s borovicí černou (Pinus nigra), které si již začínají konkurovat. V tomto 
porostu se pak nachází velmi pěkný exemplář dubu letního (Quercus robur). Jižním 
směrem je pak osázení svahu výrazně řidší, tvořené především smrkem ztepilým 
(Picea alba), vtroušeně s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem pichlavým (Picea 
pungens). Na protější straně silnice, severovýchodně od plochy výstavby je „lesík“ 
především tvořený duby letními a borovicemi lesními s příměsí dubu červeného 
(Quercus rubra). 
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Vývoj fauny a flóry v území odpovídá ekologickým podmínkám 
charakteristickým pro příměstskou bytovou a smíšenou zónu a k ní přiléhajícím 
zemědělsky obhospodařovaným plochám. Pro okolí navrhované stavby nebyl 
zpracován žádný systematický výzkum fauny. Na základě terénního šetření však 
předpokládáme, že navazující plochy se souvislým porostem charakteru smíšeného 
lesa, ve kterém převažuje dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, borovice lesní vykazuje 
faunu charakteristickou pro směs ptačích druhů typických pro smíšené a listnaté 
porosty, jako je sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruelus), 
brhlík lesní (Sita europaea), sojka obecná (Garrulus glandarius), mlynařík 
dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěnice 
černohlavá (Sylvia atricapilla), drozd zpěvný (Turdus philomelos) a další. Výskyt 
vzácnějších druhů je s ohledem na charakter území málo pravděpodobný, ve vlastním 
řešeném území prakticky vyloučený. V řešeném území lze očekávat sporadický výskyt 
drobných hlodavců a hmyzožravců. 

Na území se nevyskytují cennější rostlinná společenstva ani druhy organismů 
chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Pro potřeby analýzy území bylo provedeno orientační vyhodnocení aktuálního 
stavu ekologické stability vegetace pomocí pětistupňové škály používané při 
navrhování územních systémů ekologické stability. 

 5. Území s velmi vysokou ekologickou stabilitou s přirozenými ekosystémy 
 4. Území s vysokou ekologickou stabilitou s přírodě blízkými ekosystémy 
 3. Území s podmíněnou ekologickou stabilitou s přírodě vzdálenými ekosystémy 
 2. - 1. Území nestabilní a narušená 
 0. Zastavěná území a zpevněné plochy 

Z analýzy ekologické stability vyplývá, že ve vlastním řešeném areálu a jeho 
bezprostředním okolí plošně převládají formace nestabilní až s nízkou ekologickou 
stabilitou, stupeň 0. – 1. zpevněné plochy, komunikace, orná půda, ruderalizovaná 
společenstva. Plochy s nízkou až střední ekologickou stabilitou tvoří tělesa 
komunikací, vodní plochy, břehové porosty – stupeň 2. Plochy se střední ekologickou 
stabilitou (stupeň 3) tvoří porosty „lesíka“ a Škvorecké obory. 

Dotčené pozemky představují lokality s vysokou mírou lidských zásahů, 
bez významných či vzácných ekosystémů nebo druhů, mají malou přírodovědnou nebo 
ochranářskou hodnotu. 
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C.II.5. Chráněná území 

Na dotčených pozemcích území není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V širším území se nachází 
severně od lokality přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov, v územním plánu 
VÚC Pražského regionu je v návrhu vymezení přírodní památky Škvorecká obora, 
jejíž hranice je navržena cca 50 – 100 m od dotčených pozemků. 

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav 
obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a 
evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny 
jako zvláště chráněné území. V zájmovém území a jeho blízkém okolí není vyhlášeno 
žádné území soustavy Natura 2000. Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je Blatov 
a Xaverovský háj (cca 4 km severozápadně) a Lom na Plachtě (cca 4,5 km 
jihovýchodně). 

V zájmovém území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádný památný strom 
vyhlášený podle zákon č. 114/1992 Sb. 

V řešeném území není vyhlášen žádný přírodní park ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. V širším území, severně od řešené lokality, se nachází přírodní park 
Klánovice – Čihadla. 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky (VKP) – ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) 
a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 
zákona (tzv. registrované VKP). 

Přímo v řešeném území se žádné významné prvky ze zákona nenacházejí. 
V okolí jsou to vodní toky především Výmola a Sibřinský potok, niva na jejich 
soutoku a les Škvorecké obory. 

C.II.6. Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém 
ekologické stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
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Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními 
pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interakční 
prvek. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 
114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí 
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 
ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří 
z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává 
příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a 
biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality 
zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v krajině i další 
funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

 

Pro nadregionální a regionální úroveň ÚSES je závazný Územně technický 
podklad (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Regionální a nadregionální ÚSES 
ČR. Dle tohoto materiálu severovýchodně od řešeného území prochází nadregionální 
biokoridor K67 – osa mezofilní hájová do nadregionálního biocentra č. 5 Vidrholec, 
které leží v prostoru severně od Újezda nad Lesy. Z něho vychází nadregionální 
biokoridor K 66 směřující do regionálního biocentra Voděradské bučiny. Řešené 
území se nachází mimo nadregionální biokoridory i jeho ochranné zóny. 

Lokální ÚSES tvoří v blízkosti záměru Sibřinský potok a jeho nejbližší okolí. 
Břehový porost je tvořen porosty topolů, bezu černého (Sambucus nigra), pámelníku 
bílého (Symphoricarpos albus) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).  

C.II.7. Geomorfologické a geologické poměry 

Geomorfologicky je zájmové území součástí geografické provincie Česká 
vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská 
tabule, podcelku Českobrodská tabule, okrsku Čakovická tabule. Reliéf území je málo 
plochý až velmi mírně zvlněný, vlastní staveniště se nachází na prakticky rovném 
terénu. Dotčené pozemky tvoří výrazná morfologická dominanta – deponie 
antropogenních navážek, její povrch je vyvýšen nad okolní terén až o cca 10–15 m. 
Jižní část deponie, kde je plánována výstavba záměru, je vyvýšena nad okolní 
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přirozený terén o cca 5–10 m. Nadmořská výška povrchu jižní části deponie se 
pohybuje přibližně v rozmezí kót 276 – 280 m n. m. Přirozený terén v okolí deponie 
má generelně mírný sklon směrem k jihu s nadmořskou výškou v rozmezí cca 265 – 
270 m n. m. 

Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do středočeské oblasti, 
do dílčí jednotky označované jako barrandienské proterozoikum. Předkvartérní podloží 
zájmového území náleží statigraficky ke štěchovické skupině mladšího proterozoika, 
které je tvořeno břidlicemi, místy s případnými vložkami drob. V minulosti byly 
předmětem těžby v bývalém lomu, kde se dnes nachází část deponie navážek. Jižní 
hranici bývalého lomu (a tedy i deponie) tvoří přechod do souvrství se střídáním 
břidlic a drob. Severní hranici tvoří tektonické rozhraní (přesmyk) s výskytem 
ordovických břidlic (starší paleozoikum) s alterovanými bazálními vulkanoklastiky 
(šárecké souvrství), s lokálními výskyty bazálních andezitů a silicitů. 

Kvartérní pokryv je tvořen zejména různorodými antropogenními uloženinami 
tělesa deponie. Kvartérní pokryv původního terénu (mimo těleso vlastní deponie) je 
tvořen deluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými a písčitohlinitými sedimenty, 
které jsou zčásti zachovány i pod navážkou. 

Horniny předkvartérního podkladu  
 zcela zvětralá břidlice – je reprezentována jílovitou až prachovitou hlínou se střípky, 

popř. drobnými úlomky rozpadavé břidlice. Konzistence byla nejčastěji zaznamenána 
pevná, resp. pevná až tvrdá. Barva je hnědošedá, žlutohnědá, místy žlutě a bělošedě 
šmouhovaná (projev fosilního kaolinického zvětrání). Mocnost zcela zvětralé zóny 
u průzkumných vrtů pod navážkou nepřesahuje 1 m.  

 zvětralá břidlice – je tvořena střípky a drobnými úlomky břidlic místy s hlinitou 
příměsí, úlomky jsou pevné (těžce lamatelné). Barva je převážně světlehnědá, místy i 
šedočerná a červenohnědá. Mocnost zvětralé zóny byla zaznamenána okolo 1 m.  

 navětralá břidlice – je převážně úlomkovitě rozpadavá, místy až kusovitě rozpadavá, 
úlomky jsou pevné (lehce se rozbíjejí kladivem). Barva je světle šedá, místy rezavě a 
červeně šmouhovaná. 

Pestré zabarvení zvětralin břidlic souvisí s fosilním kaolinickým zvětráním, 
povrchová vrstva kaolinicky rozložených břidlic byla patrně v minulosti předmětem 
těžby. Povrch předkvartérního podkladu má v širším okolí zájmového území generelní 
mírný sklon směrem k jihu, v prostoru pod navážkou však směr sklonu i jeho spád 
může být ovlivněn antropogenní činností. V jižní části území byl povrch 
předkvartérního podkladu zastižen v hloubce cca 8,5 m pod terénem, v severní části 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. ČL 100/2001 SB. 

CENTRUM BYDLENÍ A RELAXACE NA LADECH, K.Ú. KVĚTNICE 
 

33 

území projektované zástavby nebyly horniny předkvartérního podkladu zastiženy, 
jejich povrch lze očekávat cca 8 – 12 m pod terénem. 

Horniny kvartérního pokryvu 
 navážka – je tvořena obecně různorodým materiálem, přičemž průzkumnými vrty byla 

převážně zastižena hlína jílovitá či písčitá, zejména tuhé až pevné konzistence 
s proměnlivým obsahem úlomků hornin, místy jsou úlomky hojnější (až 20–30 %). 
Ojediněle byly zaznamenány i polohy zahliněného písku s případnými úlomky hornin. 
Rovněž byly navrtány i kusy betonu, místy zeminy obsahují i cizorodou příměs 
(zbytky cihel, ojediněle plast, úlomky dřeva, geotextilie).  

 deluviální hlína – je prachovitý až písčitý jíl, resp. jílovitá až písčitá hlína, místy 
s proměnlivým obsahem úlomků a valounků (křemenec, křemen). Konzistence je 
převážně tuhá až pevná. Barva je žlutohnědá až hnědá. Pod navážkami deponie nebyla 
ve významnější mocnosti zastižena, v okolí deponie však představuje hlavní kvartérní 
vrstvu s mocností až okolo 2 m. 

C.II.8. Hydrologické a hydrogeologické poměry 

V areálu investičního záměru se nenachází vodoteč ani vodní plocha. Ochrana 
zdrojů pitné vody ani vod lázeňských a minerálních není dotčena. V místě výstavby se 
nenachází žádné ochranné pásmo vodních zdrojů. 

Nejbližšími vodními toky jsou Sibřinský potok, Dobročovický potok a potok 
Výmola. Asi 150 m jižně od jižní hranice dotčeného území se tyto potoky stékají a 
dále pokračují jako Výmola, která se vlévá do Labe. Výmola pramení v nadmořské 
výšce 435 m na severním okraji obce Mukařov, celková délka toku je 33,1 km. 
Sibřinský potok pramení u obce Stupice, protéká Sibřinou a u zájmového území se po 
3 km vlévá do Výmoly. Území výstavby spadá do povodí č. 1-04-07-049 (Sibřinský 
potok), 1-04-07-050 a 1-04-07-051 (Výmola). Značná část koryt toků je regulována, 
v místě soutoku se nachází neregulovaná zaplavovaná potoční niva. Hladina a průtoky 
ve vodních tocích jsou poměrně výrazně rozkolísané, průměrný roční průtok ve 
Výmole je 0,35 m3.s-1, stoletý průtok Q100 činní cca 45 m3.s-1. Kvalita vody v potocích 
je velmi proměnlivá, závisí na ročním období, množství srážek a je silně ovlivňována 
intenzitou zemědělské činnosti, která je provozována v okolním území. Kvalita vody 
v Sibřinském potoce byla v době průzkumu (únor 2008) špatná, potok je znečištěn 
zejména organickými látkami, z vody je cítit zápach splašků a hniloby. 

Celý areál leží mimo zátopové území – nad hranicí stoleté vody. 
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Podzemní voda v zájmovém území je většinou vázána na rozvolněnou a 
rozpukanou zónu v horninách skalního podkladu. Dochází zde k omezenému oběhu 
podzemní vody po puklinách od hloubek cca 12–15 m pod terénem. V oblastech 
s významnějším hloubkovým dosahem intenzivního zvětrání může být podzemní voda 
lokálně napjatá (pod vrstvou zcela zvětralých břidlic). Generelní směr proudění 
podzemní vody je přibližně k jihu (ve směru sklonu terénu a skalního podloží) 
k potoku Výmola, který je v zájmovém území rovněž dolní erozivní bázi. 
V antropogenních navážkách se mohou vytvářet v období vyšších atmosférických 
srážek drobné nesouvislé zvodně v propustnějších polohách, k dlouhodobější 
akumulaci vod pak může docházet při bázi navážek.  

Podzemní voda předkvartérní zvodně neovlivní negativně návrh plošných 
základů, rovněž při zakládání na pilotách vetknutých cca 1 m do zvětralé zóny 
nepředpokládáme významnější přítok podzemní vody.  

C.II.9. Architektonické památky, archeologická naleziště a ostatní objekty 

Lokalita plánované výstavby se nachází mezi obcemi Úvaly, Květnice a Újezd 
nad Lesy. V bezprostředním okolí plánovaného objektu není vyhlášena žádná 
významná památka. V obci Květnice se nachází zřícenina z konce 14. století, která 
však není nijak chráněna a v dnešní době na zbytky obvodových zdí těsně navazuje 
rodinná zástavba. V ostatních okolních obcích se nacházejí pouze drobné památky 
(kapličky, zvonice apod.), které však nebudou výstavbou objektu nijak ovlivněny.  

V minulosti byly na lokalitu navezeny navážky v mocnosti 5 – 10 m, zemní 
práce se dotknou pouze těchto navážek. V lokalitě je prakticky vyloučen výskyt 
archeologických památek. 

C.II.10. Obyvatelstvo 

Populační a sídelní vývoj řešené oblasti je dán blízkostí pražského regionu a 
snadnou dostupností z Prahy samotné. Obec Květnice se nachází v jednom z hlavních 
urbanizačních pásů hlavního města. Vývoj obyvatelstva není tedy ovlivněn pouze 
vlastními potřebami obce a blízkého okolí, ale i působením ekonomicky a urbanisticky 
koncentrované Prahy. Tato skutečnost se odráží především v příměstském charakteru 
obcí a ve velkém zastoupení objektů rekreačního charakteru či dokonce v ucelených 
územích s výhradně rekreační funkcí. Rekreační aktivita je především dána blízkostí 
atraktivního prostředí Klánovického lesa. Většina obyvatel je v současné době vázána 
na pracovní příležitosti v Praze.  
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K 1. 1. 2007 žilo v Květnici 602 obyvatel. Nejbližší obytná zóna je část 
Květnice III severovýchodně od místa plánované výstavby. 

C.II.11. Doprava 

Dotčené území přiléhá v současnosti k silnici III/01212, která spojuje Květnici 
se silnici I/12 Újezdem nad Lesy a Úvaly. V současnosti se jedná o komunikaci 
bez významnějšího automobilového provozu, v budoucnosti je však u jižní hranice 
areálu Centra bydlení a relaxace plánována trasa přeložky silnice I/12 a její 
mimoúrovňová křižovatka se silnicí III/01212. Tato přeložka bude sloužit jako 
výpadová silnice z Prahy směrem na Český Brod a Kolín. V roce 2020 je na přeložce 
silnice I/12 předpokládána intenzita dopravy 44 500 vozidel osobních a 4360 vozidel 
nákladních. Silnice III/01212 bude rekonstruována a stane se důležitou spojkou nové 
přeložky a stávající trasy silnice I/12. V roce 2020 se předpokládá, že po této silnici 
bude jezdit 13 000 osobních a 760 nákladních vozidel v úseku mezi MÚK a Újezdem 
nad Lesy, tj. v úseku, který vede souběžně se západní hranicí budoucího centra. 

C.II.12. Staré ekologické zátěže 

V rámci projektové přípravy byla vypracována zkrácená analýza rizika plynoucí 
z kontaminace deponované zeminy v posuzované lokalitě. Posouzení kontaminace 
bylo provedeno na základě Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP 
ČR 8/96 – kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Metodický  pokyn MŽP ČR 
stanoví tři kritéria k hodnocení kontaminace: 

 Kritéria A – odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě 
(v souvislosti s uzančně stanovenou mezí citlivosti analytického stanovení). Pokud kritéria 
A nejsou překročena, nejedná se o znečištění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek. 
Výjimku tvoří oblasti, kde je dokumentován přirozený výskyt sledovaných látek ve vyšších 
koncentracích. Pokud nejsou překročena kritéria B, znečištění není pokládáno za 
tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy zahájit 
průzkum nebo znečištění monitorovat. 

 Kritéria B – překročení kritérií B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní 
vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Překročení kritérií B vyžaduje 
předběžně hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit jeho zdroj a 
příčiny a podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu. 

 Kritéria C – překročení kritérií C představuje znečištění, které může znamenat významné 
riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. Závažnost rizika může být po-
tvrzena pouze jeho analýzou. Doporučené hodnoty cílových parametrů pro asanaci, 
v závislosti na výsledku analýzy rizik, mohou být i vyšší než jsou uvedená kritéria C. 
Nezbytným podkladem pro rozhodnutí o způsobu nápravného opatření jsou mimo analýzu 
rizika studie, které zhodnotí technické a ekonomické aspekty navrženého řešení. 
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Provedený rozbor znečištění zeminy deponie ukázal, že v naprosté většině 
ukazatelů jsou zjištěné koncentrace látek v zemině výrazně pod hodnotami 
stanovenými kritériem A, tedy v rozmezí jejich přirozeného pozadí. Pouze v případě 
vzorku reprezentujícího mělkou zavěšenou zvodeň v tělese deponie  byla zjištěna 
zvýšená mineralizace a překročení limitu C v ukazatelích koncentrace chloridů a 
amonných iontů. Zjištěné koncentrace NH4

+ dosahovaly 7 mg.l-1 (kritérium C je 
stanoveno na 2,4 mg.l-1), koncetrace Cl- dosahovaly 261 mg.l-1 (kritérium C stanoví 
hranici 150 mg.l-1). Vyšší koncentrace mineralizace a obsah chloridu lze vysvětlovat 
tak, že některé uložené skrývkové zeminy byly na místě původního výskytu znečištěny 
solí, např. při zimní údržbě nebo nevhodným skladováním, např. v rámci zařízení 
staveniště, z něhož pocházely. Zvýšené obsahy amonných iontů a také vyšší zjištěné 
CHSKMn lze přičítat rozkládající se organické hmotě, která byla uložena spolu 
s inertními zeminami (avšak komunální odpady nebyly vrtným průzkumem zastiženy). 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 

D.I.1. Vliv na obyvatelstvo 

Obyvatelstvo v okolí záměru bude dotčeno změnou jednotlivých složek 
životního prostředí, které mohou mít vliv na zdraví obyvatel a dále socioekonomický-
mi vlivy. 

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace (v daném případě se 
jedná o obyvatele žijící v blízkých rodinných domech) je nutno obecně brát v úvahu 
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví.  

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti 
s výstavbou či provozem záměru, a které tedy mohou být záměrem významněji 
ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. Posuzovaný záměr nebude zdrojem 
vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá 
kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich 
toxiny. Provoz objektů nebude pro okolí představovat negativní sociálně ekonomické 
vlivy. 

V případě znečištění ovzduší neovlivní realizace záměru popsanou situaci 
podstatným způsobem. Vypočtené změny sledovaných parametrů, které vyjadřují 
možný výskyt zdravotního rizika u obyvatel žijících v nejbližší zástavbě, jsou ve všech 
případech na hranici rozlišitelnosti. Lze konstatovat, že vlivem provozu hodnoceného 
záměru nedojde u obyvatel žijících v okolí k rozpoznatelnému zvýšení zdravotního 
rizika z expozice znečišťujícím látkám v ovzduší. 

Stejně tak v případě hlukové zátěže jsou vypočtené změny hladin hluku vlivem 
provozu záměru natolik malé, že se v početně omezené populaci neprojeví. Po 
zprovoznění přeložky silnice I/12 bude automobilový provoz na této komunikaci 
hlavním zdrojem hlukové zátěže a navýšení zdravotních rizik z hluku způsobeného 
vlastním záměrem bude při předpokládaných intenzitách dopravy a hladinách hluku 
prakticky neprokazatelné. 
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D.I.2. Vliv na kvalitu ovzduší 

Na kvalitu ovzduší v zájmovém území budou mít vliv emise z vytápění a 
dopravy vyvolané provozem navrhovaných objektů. Po zprovoznění je možné očekávat 
v zájmovém území velmi malé zvýšení imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících 
látek. 

Ve stavu bez výstavby plánovaného záměru v roce 2020 lze dle závěru 
rozptylové studie (příloha 1) očekávat situaci, kdy nebude u žádné ze sledovaných 
znečišťujících látek překročen imisní limit pro průměrné roční nebo maximální 
hodinové koncentrace.  

Vlivem provozu hodnoceného záměru lze podle výsledků modelových výpočtů 
očekávat následující nárůst imisních hodnot: 

 v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého nejvíce o 0,08 μg.m-3 
(0,25 % imisního limitu) 

 u maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého pak o 0,8 μg.m-3 (0,5 % 
imisního limitu) 

 v případě průměrných ročních koncentrací benzenu o 0,006 (0,1 % imisního limitu)  
 u průměrných ročních koncentrací částic PM10 pak 0,12 μg.m-3 (0,3 % limitu).  

U všech sledovaných imisních charakteristik je možné nejvyšší nárůst 
koncentrací očekávat přímo v nejbližším okolí řešeného záměru. Provoz záměru 
z hlediska imisních limitů zásadním způsobem neovlivní celkovou kvalitu ovzduší 
v zájmovém území. Vlivem zprovoznění posuzovaného záměru nebude žádný 
z legislativně stanovených imisních limitů překročen.  

V období výstavby (zejména v době zemních prací) je nutno v přilehlé obytné 
zástavbě očekávat dočasné zvýšení zejména krátkodobých (denních a hodinových) 
koncentrací sledovaných látek. V případě denních koncentrací suspendovaných částic 
frakce PM10 se bude jednat řádově o jednotky µg.m-3, v případě hodinových 
koncentrací NO2 řádově o desítky µg.m-3. 

Vzhledem ke zvýšeným koncentracím již ve výchozím stavu je možné určité 
riziko výskytu nadlimitních hodnot očekávat v případě denních koncentrací 
suspendovaných částic PM10 v období výstavby. Jedná se však pouze o dočasné 
působení, pouze po dobu výstavby. Celkový vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší je 
v případě PM10 možné omezit důsledným dodržováním technologické kázně a opatření 
na snížení prašnosti během výstavby. 
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D.I.3. Vliv hluku a vibrací 

Vliv na hlukovou situaci budou mít stacionární zdroje, pojezdy vozidel uvnitř 
areálu a na komunikacích v okolí investičního záměru. Akustická studie, která je 
součástí studie (příloha 2), podrobně zpracovává vliv všech zdrojů hluku na chráněnou 
zástavbu záměru. 

Pro stacionární zdroje hluku, které budou umístěny na střeše budovy 
sportovního centra (zdroj chladu, otvory vzduchotechniky), platí limitní hodnoty pro 
chráněnou zástavbu 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Ve studii je předpokládán plný 
provoz všech použitých zdrojů hluku. Nejvyšší hladina akustického tlaku byla 
vypočtena na úrovni 32,6 dB. Tato hodnota je hluboko pod limitní hodnotou včetně 
započtené nejistoty výpočtu. Aby byl splněn hygienický limit platný pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v nočních hodinách (40 dB) je nutné, aby akustický výkon Lw 
navrhovaných stacionárních zdrojů umístěných při severní fasádě na střeše objektu 
sportovního centra nepřesahoval 76 dB, což je v současném návrhu splněno 
s dostatečnou rezervou. 

Jak je patrné z rozložení pásem hlukové zátěže, hlavními zdroji hluku v území 
bude doprava na silnici I/12 a III/01212, příspěvek vlastního záměru bude velmi malý 
a v celkových hladinách hluku se prakticky neprojeví. Vlivem provozu záměru 
nedojde k překročení limitních hladin hluku u žádného z posuzovaných obytných 
domů, ani u sportovního areálu nedojde k navýšení akustické zátěže nad limitní 
hodnoty ve dne ani v noci. 

 

V době výstavby bude zdrojem zvýšeného hluku stavební doprava a provoz 
stavebních strojů na ploše záměru. Jak je zřejmé z tab. B.10., nebude v žádné z etap 
užito výrazně vysokého počtu strojů. Největší akustický výkon bude mít bagr (LW cca 
105 dB), případně vibrační pěchovací válec (max. 103 dB). Při vzdálenosti nejbližší 
chráněné zástavby 40 m bude hladina akustického tlaku ze stavebních strojů činit 
nejvýše 62 dB. Tak je splněn limit 65 dB platný pro hluk ze stavby i pro nejhorší 
možnou situaci, kdy by stavební stroj pracoval na plný výkon po celou dobu 14 hodin 
na místě nejblíže obytné zástavbě. Ve skutečnosti budou v práci technologické 
přestávky a stoje se budou po staveništi pohybovat, hladina akustického tlaku ze 
stavby tak bude nižší a hygienický limit bude splněn. 

Pro dovoz materiálů na staveniště je uvažováno s nejvýše s 2 automobily do 6 
tun a 1 kamionem do 30 t za den. Tato intenzita dopravy nezpůsobí nikde překročení 
limitu 75 dB, který platí pro staveništní dopravu. 
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Významné vibrace při provozu nevzniknou. Vibrace při automobilovém 
provozu budou mít stejný charakter jako stávající nebo výhledová doprava a 
nepředpokládá se významné ovlivnění okolí. 

D.I.4. Vliv na flóru a faunu 

Vlivy na stávající faunu a flóru 

Výstavba záměru si nevyžádá odstranění žádných dřevin s výjimkou velmi 
mladých náletů akátu. Rostlinný kryt je tvořen rumištními bylinami, s občasným 
výskytem křídlatky. Odstraněním této vegetace nedojde k významné ekologické újmě, 
vegetace nemá společenský nebo přírodovědný význam.  

Vliv na faunu bude trvalý, avšak málo významný. Vzhledem k významnému 
rušení a úplné přeměně při budování deponie nepředstavuje lokalita místo s vysokou 
diverzitou organismů. V území se vyskytují druhy pionýrské, zejména bezobratlí nebo 
euryekní druhy obratlovců. Lokalita nepředstavuje zoologicky cenné území. 

V zájmovém území není znám výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani 
živočichů. Plánovaná stavba nebude mít podstatný vliv na flóru a faunu mimo vlastní 
lokalitu výstavby. 

Sadové úpravy 

Na charakteru zastavění celého areálu se bude podílet i nová zeleň. V projektu 
pro územní rozhodnutí je navržena zeleň ve formě výsadeb stromů na veřejně 
přístupných místech, v rámci dětského hřiště na konci ulice rodinných domů a stromy 
v prostoru parkoviště Sportovního centra. Součástí zeleně v území budou i zahrady 
rodinných domů, které si jednotliví obyvatelé budou řešit individuálně podle svého 
vkusu. Sportovní areál bude dále osázen v místě dětského hřiště stromy a keři, plochy 
mezi sportovišti budou zatravněny. 

Výstavbou a ozeleněním areálu dojde ke zlepšení stavu zeleně v lokalitě. Dojde 
k odstranění agresivních druhů (akát, křídlatka) a jejich nahrazení domácími druhy 
stromů a keřů. Díky realizaci záměru se kvalita a množství zeleně na dotčených 
pozemcích zvýší. 

Vliv na ekosystémy 

Realizace areálu nebude znamenat zásah do cenných ekosystémů. Vlivem 
stavby dojde k likvidaci ruderálního mladého ekosystému bez výraznějšího významu.  
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Po ukončení výstavby dojde k vytvoření kulturní zeleně sadových úprav s vyšší 
diverzitou prostředí než má současný ekosystém. 

Územní systém ekologické stability nebo významné krajinné prvky podle § 6 
zák. č. 114/1992 Sb. nebudou výstavbou dotčeny.  

Podle vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje 
v souladu s ust. § 45i č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv projektu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. 

D.I.5. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vzhledem k rozsáhlému navezení zeminy na dotčené pozemky (v mocnosti 10 – 
15 m) došlo k ovlivnění hydrogeologických charakteristik území. Relativně mělké 
založení objektů spolu s absencí změny v množství vsakované dešťové vody nemůže 
významně ovlivnit hydrogeologické podmínky lokality. 

Vlivem realizace záměru se mírně změní lokální odtokový režim na ploše 
areálu, veškeré dešťové vody však budou zasakovány a proto se celkový odtok z území 
nezmění. Dešťové vody budou částečně zachytávány a budou sloužit k zálivce zelných 
ploch, zvýší se tak celková retence vody v území. 

Lokalita nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a nemá vliv 
na charakter odvodnění oblasti a na změny hydrologických charakteristik. Vodních 
toků Výmola, Sibřinský potok nebo Dobročovický potok se výstavba ani provoz 
záměru přímo nedotkne. Množství vody odtékající z povodí zůstane zachováno, 
nezmění se ani jeho kvalita. Sibřinský potok bude ovlivněn nárůstem množství vody 
odtékající z ČOV Květnice. Bude se jednat o předčištěnou odpadní vodu, která bude 
splňovat limity stanovené pro provoz ČOV, významné negativní ovlivnění Sibřinského 
potoka se nárůstem odtoku z ČOV vlivem záměru nepředpokládá. 

Dojde-li k jakémukoliv znečištění vod ropnými látkami, musí být zajištěna 
okamžitá náprava, aby bylo zabráněno dalšímu šíření znečištění.  

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a půdu 

Stavba nebude mít významný vliv na horninové prostředí. Nezasáhne do 
hlubších vrstev hornin, ovlivní pouze vrstvu recentních navážek a proto nedojde 
k ovlivnění geologických podmínek.  

Zábor půdy ZPF obecně představuje čerpání částečně obnovitelného přírodního 
zdroje. V tomto případě však pokryv tvoří vrstva navážek, půdní profil není vytvořen. 
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Proto při vynětí ze ZPF není požadována oddělená skrývka svrchních vrstev půdy. 
Výstavbou areálu nedojde k významné újmě na půdním fondu. 

V lokalitě existuje riziko promočení základových půd srážkovými vodami 
(např. ze střech budoucích objektů), je nutno zajistit odvod vod ze střech do 
vzdálenosti min. 10 m od základů objektů. Vyústění srážkových vod však nesmí být 
lokalizováno do blízkosti okrajů deponie, aby nedošlo ke snížení stupně stability jejich 
svahů. Je třeba také minimalizovat možnosti akumulace těchto vod ve vyhloubených 
výkopech pro základové konstrukce a riziko následného negativní ovlivnění 
konzistence zemin v základové spáře. 

D.I.7. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Posuzovaná činnost nijak neovlivní hmotný majetek ani kulturní památky 
v dané oblasti. Obecně zde platí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. Na dotčených pozemcích je prakticky vyloučen výskyt 
archeologických nálezů, vliv na historické památky bude nulový. 

D.I.8. Ostatní vlivy 

Žádné další významné vlivy na životní prostředí nebyly identifikovány. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Hodnocená výstavba Centra bydlení a relaxace neovlivní zásadním způsobem 
obytnou zástavbu v okolí. Pro imisní situaci bude v budoucnu rozhodující vliv 
přeložky silnice I/12, která bude dominantním zdrojem emisí v okolí, zejména u oxidů 
dusíku. U prachových částic je podobně jako dominantní liniový zdroj stejně 
významný i podíl se sekundární prašnosti z volných zemědělských ploch. Vliv záměru 
je na imisní situaci velmi málo významný a u obytné zástavby nevýznamný. Obdobná 
situace je u akustické zátěže. Hlavní zdrojem emisí hluku bude automobilový provoz 
na komunikacích při hranici areálu, vliv vlastních zdrojů hluku (vyvolané dopravy a 
stacionárních zdrojů) bude v pozadí minimální. Vlivem provozu záměru nedojde 
k překročení hygienických limitů u chráněných staveb. Zvýšenou hlukovou zátěž 
v lokalitě lze očekávat v průběhu stavebních prací, vzhledem ke vzdálenostem 
stávající chráněné zástavby nebudou v chráněném prostoru obytné zástavby 
překročeny. 

Navýšení dopravy vlivem provozu areálu se v hlukovém pozadí výhledové 
dopravy prakticky neprojeví. Svým rozsahem bude posuzovaný záměr zapadat mezi 
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ostatní v posledních letech vystavěné skupiny obytných domů, Sprotovní centrum 
představuje svým rozsahem provoz srovnatelného rozsahu. Sportovní centrum nabídne 
přibližně 5 – 10 pracovních míst. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

Výstavba a provoz posuzovaného objektu bude vykazovat obvyklá rizika 
havárie jako u podobných zařízení.  

 

Během výstavby existuje riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů 
a nákladních automobilů. Vzhledem k umístění záměru do zastavěného území na ploše 
parkovací plochy toto riziko v území existuje nezávisle na posuzovaném záměru. 
Riziko úniku ropných látek do prostředí bude minimalizováno obvyklými postupy, 
které budou obsaženy v Plánu organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel 
stavby: používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím 
technickém stavu a pravidelná kontrola jejich stavu, pravidelná vizuální kontrola 
staveniště za účelem včasného odhalení případného úniku ropných látek, odpovídající 
zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na plochách staveniště 
v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Pokud by k úniku 
ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního řádu, který 
bude součástí POV. Zjištění rozsahu případné kontaminace a provedení sanace bude 
svěřeno odborné firmě. Dalším rizikem havárie během výstavby s možností 
negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví je požár na staveništi. 
Toto riziko bude minimalizováno dodržováním standardních požárních předpisů. 
Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě vzniku požáru dotčeným 
orgánům samosprávy, správním úřadům a veřejnosti a evakuační plán okolních 
objektů. Při výstavbě budou použity standardní materiály a technologie. Zásady 
minimalizace množství vzniku havárií (dodržování předpisů a technologických 
postupů) budou uplatňovány v průběhu výstavby, kdy lze nejvyšší riziko očekávat při 
odstraňování stávajících povrchů, překládce a napojování inženýrských sítí. Jiná rizika 
havárie během výstavby s možnými dopady na životní prostředí prakticky neexistují.  

Při provozu se nepředpokládá výskyt havárií se zásadním vlivem na životní 
prostředí. V objektech nebudou skladovány nebezpečné látky (hořlaviny, výbušniny, 
jedy) v množství, které by znamenalo riziko vážné újmy. Krátkodobou významnou 
havárií může být požár některého z objektů, při němž budou do ovzduší uvolněny ve 
zvýšené míře znečišťující látky, případně toxické produkty spalování. Projekt je 
navržen v souladu s technickými normami tak, aby riziko požáru bylo minimalizováno. 
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Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Další riziko 
představuje manipulace s nebezpečnými látkami, při jejich nadměrnému úniku do 
kanalizační sítě je třeba okamžitě uzavřít kanalizační přípojky a dále postupovat ve 
shodě s manipulačním řádem kanalizací. Vlastní provoz bude srovnatelný s provozem 
okolních objektů. Provoz restaurace a dalších funkčních prostor Sportovního centra 
představuje zanedbatelné riziko havárie s významným vlivem na životní prostředí. 
Provoz parkoviště a pojezdy vozidel po komunikacích jsou z hlediska možného vzniku 
havárií prakticky srovnatelné s běžným provozem na pozemních komunikacích. 
Možnost vzniku dopravní nehody je však s ohledem na sníženou rychlost v areálu a 
v prostoru parkoviště. 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Fáze přípravy záměru 
 Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V rámci POV bude vypracován 

podrobný soubor technicko-organizačních opatření s cílem eliminovat a 
minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. 
Stavební práce a nasazení strojů budou navrženy tak, aby nedocházelo k překrývání 
hlučných operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. 

 Ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby budou zohledněny požadavky na 
používání moderních postupů výstavby s využitím životnímu prostředí šetrných 
technologií. 

 Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních 
mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. 

 Bude vypracována podrobná studie sadových úprav s navržením druhové skladby 
dřevin. Budou využity domácí druhy přizpůsobené klimatu a ostatním biotickým i 
abiotickým podmínkám. 

 Bude minimalizována doba trvání dočasných záborů a všech omezení, zejména na 
veřejných plochách. 

Fáze realizace 
 Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby (POV).  
 Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou 

jednotlivých etap výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na 
zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy 
provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací, 
provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních 
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večerních hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném 
termínu bez zbytečného prodlení. 

 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků. 
 Hlučné práce uvnitř budov budou probíhat až po uzavření obvodového pláště. 
 Používání nejhlučnějších stavebních strojů bude omezeno výhradně na dobu mezi 8. a 

18. hod. Rovněž ostatní zvláště hlučné práce (broušení, řezání) v průběhu celého 
časového období stavebních prací budou prováděny mimo ranní a večerní hodiny, 
víkendy a svátky. 

 Bude zajištěno udržování pořádku na staveništi, pravidelně bude kontrolován stav 
oplocení. 

 Bude zpracován havarijní plán pro fázi výstavby.  
 V rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi. 
 V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) 

bude postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.  
 Sadové úpravy budou realizovány dle schváleného projektu sadových úprav. 
 Bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště a důkladná očista stavebních 

mechanismů a nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace. 
 Bude zajištěno průběžné čištění navazujících úseků veřejných komunikací 

v dostatečné míře tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárůstu množství 
prachu usazeného na vozovce. 

 Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou 
nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály. 

 Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu 
s platnými předpisy. 

 Na stavbě bude platit zákaz skladování a manipulace s látkami, které mohou ohrozit 
kvalitu vod. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto 
látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení 
podzemní a povrchové vody. 

Fáze provozu 
 Po uvedení stavby do provozu bude provedeno kontrolní měření hluku u objektů, 

které stanoví orgán ochrany veřejného zdraví. 
 Bude zajištěno třídění odpadů, v areálu bude umístěn dostatečný počet a objem 

sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpečný odpad. 
 Vysazené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu, v případě potřeby bude 

neprodleně provedena náhradní výsadba. 
 Látky nebezpečné vodám budou skladovány pouze ve vnitřních prostorách objektů 

v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

Při posuzování vlivů na životní prostředí byly použity následující metodiky: 

D.V.1. Model ATEM 

Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM. 
Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci 
hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je 
založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model 
zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid 
dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden jako jedna ze tří 
referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.  

Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. 
Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty: 

1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit 
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek) 

2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty 

3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi 

4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů 

5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění 

6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací 

D.V.2. Model MEFA 06 
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita metodika vypracovaná 

VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR pod názvem MEFA-02. Emisní 
model MEFA 06 je profesionální verze modelu založená na uvedené metodice. 
Obsahuje v sobě všechny emisní faktory modelu MEFA, avšak oproti volně šiřitelné 
verzi má podstatně širší praktické uplatnění a uživateli navíc umožňuje:  

 plně automatický výpočet emisí pro libovolný počet liniových zdrojů (úseků 
komunikací)  

 automatickou kontrolu vstupních dat  
 vstupy zadávat v textové podobě nebo ve formátu dBase dbf  
 zahrnutí dynamické emisní skladby vozového parku (podíl vozidel jednotlivých 

emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu)  
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 definici vlastní skladby vozového parku  
 výpočet s rozlišením na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy  
 výpočet pro pohon na benzín, diesel, LPG nebo CNG  
 výpočet pro směrově nedělené i směrově dělené komunikace  
 výpočet celkových emisí i emisí dělených podle kategorie vozidel  
 výpočet emisních faktorů pro jednotlivá vozidla  
 prohlížení výsledných souborů  

Výstupem programu MEFA 06 jsou emise základních znečišťujících látek 
(oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky PM, 
tuhé znečišťující látky frakce PM10, benzen) a celá řada látek organických. 

 

D.V.3. Model Hluk+ 

Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 
7.16, který v sobě zahrnuje schválenou metodiku pro výpočet hluku z dopravy. 
Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí způsobeného 
dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. 

Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované 
komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje: 

 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech 
 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq 
 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq 

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací včetně uvažování 
zářezů, násypů a estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. V souladu s uvedenou 
metodikou uvažuje model postupnou obměnu vozového parku za vozidla s nižší 
hlukovou emisí. 

Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě 
bodů. Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony 
se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem 
si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny izofonami. Tyto výstupy 
je možné následně zpracovat pomocí geografického informačního systému (GIS), tj. 
vektorizovat, georeferencovat do zeměpisných souřadnic a následně vyhodnocovat 
(např. sčítat počty obyvatel v domech překrytých jednotlivými pásmy LAeq, překrýt 
s vrstvou vlastnických vztahů apod.). 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Záměr výstavby objektu je posuzován ve fázi, kdy se zpracovává projektová 
příprava objektu pro účely územního řízení. Z této skutečnosti vyplývají nejasnosti a 
neurčitosti, přesto byly známy veškeré údaje, které byly nutné k vyhodnocení velikosti 
a významnosti vlivů na životní prostředí. Mezi údaje, které je třeba v dalších fázích 
projektové dokumentace upřesnit patří: 

 organizace výstavby a dodavatel stavby, parametry nasazených stavebních strojů 
 údaje o množství stavebního odpadu 
 specifikace druhů použitých pro výsadbu zeleně 
 upřesnění etapizace stavebních prací 

 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního 
využití. Při hodnocení vlivů je účelné porovnávat variantu výstavby s variantou 
zachování současného stavu. 

Podle provedeného hodnocení nebude výstavba představovat nadměrné 
zhoršení životního prostředí pro obyvatele. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Přehled výkresů: 

1. Situace širších vztahů 
2. Urbanisticko architektonická situace 
3. Urbanisticko architektonická situace – obytná zóna 
4. Urbanisticko architektonická situace – sportovní centrum 
5. Náhledová perspektiva od jihozápadu 
6. Náhledová perspektiva od severovýchodu 
7. Územní plán vyššího územního celku Pražský region 
 

Součástí Oznámení jsou tyto přílohy: 

Příloha 1: Modelové hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší 

Příloha 2: Akustická studie 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměr představuje výstavbu souboru obytných domů a souboru objektů a 

zařízení sloužící ke sportu a rekreaci. Jedná se tedy o záměr s malým vlivem na životní 
prostředí, jehož působení bude omezeno pouze na nejbližší okolí. Vlastní areál bude 
vystavěn na pozemku p. č. 634/7, který je veden jako orná půda, v současnosti se jedná 
o deponii zeminy bez zemědělského využití. 

Areál se nachází v prostoru mezi dvěma částmi obce Květnice. V této lokalitě 
s velkou dynamikou nárůstu počtu obyvatel je v současnosti zřejmý nedostatek 
občanské vybavenosti. Tento projekt by měl nabídnout okolním obyvatelům možnost 
sportovního i rekreačního vyžití. Součástí areálu bude i objekt sloužící např. jako 
zdravotní středisko apod. Areál bude rozdělen na obytnou část na severu a Sportovní 
centrum v jižní části pozemku. 

Celková dotčená plocha areálu činí 30 853 m2, zastavěná plocha budov bude 
činit 8267 m2. Celková zastavěná plocha (budovy, komunikace, parkoviště a 
sportoviště) bude činit 19 061 m2. Součástí sportovního centra bude parkoviště s 60 
stáními. Dopravní obsluha bude řešena silnicí vedoucí po okraji deponie, která se 
napojí na stávající silnici III/01212 v místě severního okraje deponie. Jižně od areálu 
je plánována výstavba čtyřpruhové komunikace přeložky silnice I/12. 

Kvalita ovzduší 

Lokalitu je možné hodnotit jako území s nízkou až střední imisní zátěží. 
V místě výstavby nejsou v současné době překračovány imisní limity pro průměrné 
roční ani maximální hodinové koncentrace sledovaných látek, překročeny mohou být 
denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10. 

Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 se pohybují v současné době na 
úrovni 50 % imisního limitu, průměrné roční koncentrace suspendovaných částic 
frakce PM10 se pohybují na úrovni 80 – 90 % imisního limitu. V případě maximálních 
denních hodnot PM10 je nutno předpokládat překročení limitu, tato situace je však 
poměrně častá v celé ČR. Po výstavbě přeložky silnice I/12 dojde k navýšení 
koncentrací znečišťujících látek, imisní limit však pravděpodobně překročen nebude. 

Emise znečišťujících látek budou produkovány v souvislosti s pohybem 
motorových vozidel v rámci areálu a na příjezdových a odjezdových trasách. Emise 
budou také produkovány zdroji tepla v jednotlivých objektech. Vlivem provozu 
hodnoceného záměru lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat následující 
nárůst imisních hodnot: 
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 v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého nejvíce o 0,08 μg.m-3 
(0,25 % imisního limitu) 

 u maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého pak o 0,8 μg.m-3 (0,5 % 
imisního limitu) 

 v případě průměrných ročních koncentrací benzenu o 0,006 (0,1 % imisního limitu)  
 u průměrných ročních koncentrací částic PM10 pak 0,12 μg.m-3 (0,3 % limitu).  

Uvedené hodnoty nárůstu koncentrací se týkají výlučně oblasti v nejbližším 
okolí hodnoceného záměru. V žádném referenčním bodě v zájmovém území nebylo 
vlivem zprovoznění záměru vypočteno překročení imisních limitů. Vzhledem 
k současné úrovni koncentrací i vzhledem ke stanoveným imisním limitům bude tedy 
vliv na kvalitu ovzduší málo významný. 

Hluková situace 

V současnosti je hluková situace v území poměrně dobrá. V blízkosti lokality se 
nevyskytují významnější zdroje hluku. Hlavním zdrojem hluku v území bude 
v budoucnu přeložka silnice I/12 a doprava na silnici III/01212.  V denní době lze 
pak v chráněném prostoru sportoviště a v chráněném prostoru navrhovaných budov 
očekávat hodnoty hladiny akustického tlaku v rozmezí od 33 do 52 dB. Hygienický 
limit se zahrnutím nejistoty výpočtu tak bude splněn. V noční době lze v chráněných 
prostorech očekávat hodnoty hladiny akustického tlaku v rozmezí od 25,1 do 44 dB. 
Hygienický limit se zahrnutím nejistoty výpočtu zde tak bude splněn s výjimkou jižní a 
západní fasády budovy sportovního centra, které přiléhají k tělesu MÚK Květnice. Zde 
je nutné umisťovat v budově v místech překročených limitů prostory, které nemusí být 
chráněny před nadměrným hlukem. 

Jak je patrné z rozložení pásem hlukové zátěže, hlavními zdroji hluku v území 
bude doprava na silnici I/12 a III/01212, příspěvek vlastního záměru bude velmi malý 
a v celkových hladinách hluku se prakticky neprojeví. Vlivem provozu záměru 
nedojde k překročení limitních hladin hluku u žádného z posuzovaných obytných 
domů ani u sportovního areálu nedojde k navýšení akustické zátěže nad limitní 
hodnoty ve dne ani v noci. 

Aby byl splněn hygienický limit platný pro hluk ze stacionárních zdrojů 
v nočních hodinách (40 dB) je nutné, aby akustický výkon Lw navrhovaných 
stacionárních zdrojů umístěných při severní fasádě na střeše objektu sportovního 
centra nepřesahoval 76 dB, což je v současném návrhu splněno s dostatečnou 
rezervou. 
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Fauna a flóra 

Přírodě blízké ekosystémy se na pozemcích dotčených stavbou nedochovaly. 
Staveniště je tvořeno plochou navážky s ruderálním bylinným porostem. Na haldě 
začíná narůstat nálet akátu (Robinia pseudoacacia) a bodově se zde vyskytuje i 
křídlatka. Trvalou dřevinnou vegetaci je možno nalézt v severovýchodním okraji 
širšího území – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), javor 
mléč (Acer platanoides),  borovice lesní (Pinus sylvestris). Tato vegetace tvoří 
předpolí přírodě blízkých cenných ekosystémů nacházejících se v maloplošných 
chráněných územích. 

Vývoj fauny a flóry v území odpovídá ekologickým podmínkám 
charakteristickým pro příměstskou bytovou a smíšenou zónu a k ní přiléhajícím 
zemědělsky obhospodařovaným plochám. Navazující plochy se souvislým porostem 
charakteru smíšeného lesa, ve kterém převažuje dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, 
borovice lesní vykazuje faunu charakteristickou pro směs ptačích druhů typických pro 
smíšené a listnaté porosty. Na vlastních pozemcích není trvalý život větších obratlovců 
možný. 

Výstavba záměru si nevyžádá odstranění žádných dřevin s výjimkou náletů 
akátu. Rostlinný kryt je tvořen rumištními bylinami, s občasným výskytem křídlatky. 
Odstraněním této vegetace nedojde k významné ekologické újmě, vegetace nemá 
společenský nebo přírodovědný význam.  

Vliv na faunu bude trvalý, avšak málo významný. Vzhledem k významnému 
rušení a úplné přeměně při budování deponie nepředstavuje lokalita místo s vysokou 
diverzitou organismů. V území se vyskytují druhy pionýrské, zejména bezobratlí nebo 
euryekní druhy obratlovců. Lokalita nepředstavuje zoologicky cenné území. 

V zájmovém území není znám výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani 
živočichů. Plánovaná stavba nebude mít podstatný vliv na flóru a faunu mimo vlastní 
lokalitu výstavby. 

Na charakteru zastavění celého areálu se bude podílet i nová zeleň. V projektu 
pro územní rozhodnutí je navržena zeleň ve formě výsadeb stromů na veřejně 
přístupných místech, v rámci dětského hřiště na konci ulice rodinných domů a stromy 
v prostoru parkoviště Sportovního centra. Součástí zeleně v území budou i zahrady 
rodinných domů, které si jednotliví obyvatelé budou řešit individuálně podle svého 
vkusu. Sportovní areál bude dále osázen v místě dětského hřiště stromy a keři, plochy 
mezi sportovišti budou zatravněny. 

Výstavbou a ozeleněním areálu dojde ke zlepšení stavu zeleně v lokalitě. Dojde 
k odstranění agresivních druhů (akát, křídlatka) a jejich nahrazení domácími druhy 
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stromů a keřů. Díky realizaci záměru se kvalita a množství zeleně na dotčených 
pozemcích zvýší. 

Chráněná území 

Na dotčených pozemcích území není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území 
podle smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území 
a jeho blízkém okolí není vyhlášeno žádné území soustavy Natura 2000. Přímo 
v řešeném území se nenacházejí žádné významné prvky ze zákona. V okolí jsou to 
vodní toky především Výmola a Sibřinský potok, niva na jejich soutoku a 
les Škvorecké obory. 

Geologická a hydrogeologická situace 

Z regionálně geologického hlediska patří zájmového území do středočeské 
oblasti, do dílčí jednotky označované jako barrandienské proterozoikum. Předkvartérní 
podloží zájmového území náleží statigraficky ke štěchovické skupině mladšího 
proterozoika, které je tvořeno břidlicemi, místy s případnými vložkami drob. Kvartérní 
pokryv je tvořen zejména různorodými antropogenními uloženinami tělesa deponie. 
Kvartérní pokryv původního terénu (mimo těleso vlastní deponie) je tvořen 
deluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými a písčitohlinitými sedimenty, které 
jsou zčásti zachovány i pod navážkou. 

Stavba nebude mít významný vliv na horninové prostředí. Stavba nezasáhne do 
hlubších vrstev hornin, ovlivní pouze vrstvu recentních navážek a proto nedojde 
k ovlivnění geologických podmínek.  

 

Vzhledem k rozsáhlému navezení zeminy na dotčené pozemky (v mocnosti 10 – 
15 m) došlo k ovlivnění hydrogeologických charakteristik území. Relativně mělké 
založení objektů spolu s absencí změny v množství vsakované dešťové vody nemůže 
významně ovlivnit hydrogeologické podmínky lokality. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Obyvatelstvo v okolí stavby nebude téměř dotčeno změnou jednotlivých složek 
životního prostředí, které mohou mít vliv na zdraví obyvatel. Posuzovaný záměr 
nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací 
se nepředpokládá kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními 
organismy či jejich toxiny. Provoz objektů nebude pro okolí představovat negativní 
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sociálně ekonomické vlivy. Vlivem provozu dojde naopak k nabídce pracovních míst i 
míst pro bydlení. Vliv provozu záměru je možné považovat z hlediska zdravotních 
rizik z expozice obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší za velmi málo významný. 
Z hlediska hlukové zátěže lze očekávat negativní působení hluku na zdraví bez ohledu 
na výstavbu a provoz záměru z přeložky silnice I/12, tato situace se vlivem 
hodnoceného záměru prakticky nezmění. 
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