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Úvod 
 
Pro stavbu ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 
včetně technické a dopravní infrastruktury”, která je v současnosti projekčně připravována ve 
stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu bod  Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor   Obchodní firma: ProLogis Czech Republic XXXI s.r.o.,  

člen koncernu ProLogis 
Oprávněný zástupce investora:  Ing. Tomáš Míček – jednatel společnosti  
IČ      27874478 
DIČ      CZ27874478 
Sídlo      Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany – Jažlovice 
Kancelář a korespondenční adresa Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

Tel.: 225 340 000 
Fax.: 225 340 001 

 
Oznamovatel  CONSTRUO, spol. s r.o. 
Sídlo     Olympijská 2390, 169 00 Praha 6 
Kancelář a korespondenční adresa Dr.Zikmunda Wintra 13, 160 00 Praha 6   
IČ     27240398 
DIČ     CZ27240398 
Vedoucí projektant:   Ing. David Kovář 
     Tel.: 233 373 126, 775 558 111 
     kovar@construo.cz 
 
Projektant   CONSTRUO, spol. s r.o. 
Sídlo     Olympijská 2390, 169 00 Praha 6 
Kancelář a korespondenční adresa Dr.Zikmunda Wintra 13, 160 00 Praha 6   
IČ     27240398 
DIČ     CZ27240398 
Vedoucí projektant:   Ing. David Kovář 
     Tel.: 233 373 126, 775 558 111 
     kovar@construo.cz 
   
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Distribu ční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně 
technické a dopravní infrastruktury 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  

 
bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
míst v součtu pro celou stavbu 
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2.   Kapacita (rozsah) záměru   
 

Celková výměra stavebních pozemků záměru 111 151 m2  
Zastavěná plocha – Hala DC5 14 807 m2 
Zastavěná plocha – Hala DC6 17 770 m2 
Zastavěná plocha - Vrátnice haly DC5 32 m2 
Zastavěná plocha - Vrátnice haly DC6 32 m2 
Komunikace, parkoviště, chodníky,  
zpevněné manipulační plochy 30 600 m2 
Zeleň 47 911 m2 
Počet parkovacích míst:   
     Nákladní vozidla 29 
     Osobní vozidla 148 
              toho ZTP 16 

 
3. Umístění záměru 
     Kraj    Středočeský kraj 

Okres   Praha - východ 
Obec   Říčany (538728) 
Místní část  Jažlovice 
Kat. území   Jažlovice (745537), p.č. 249/24, 249/55,  

249/56, 330/7 
   

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

připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je realizace dvou halových objektů DC5 a DC6 včetně technické a 
dopravní infrastruktury v jihozápadní části průmyslové zóny umístěné podél silnice III/00325 
(ul. Zděbradská) západně od dálnice D1 (cca ve staničení 12,3 vpravo) v katastrálním území 
Jažlovice.  
Pozemek p.č. 249/24 v k.ú. Jažlovice je platným územním plánem sídelního útvaru města 
Říčany včetně jeho změn definován jako plocha VP - průmyslová výroba, sklady a služby.  
Další pozemky p.č. 249/46 (komunikace), p.č. 249/55 a 249/56 (retenční nádrž), p.č. 330/7 
(dopravní napojení, inženýrské sítě) budou dotčeny realizací technické a dopravní 
infrastruktury navrhované stavby. Umístění navrhované stavby je patrné ze situace – 
zastavovací studie stavby viz. příloha.  
 
Stavba je navržena v lokalitě umožňující výstavbu obdobného záměru z hlediska potřebné 
rozlohy pozemků a vzhledem k dopravnímu napojení v daném území.  

 
Terén v místě navrhované stavby je svažitý (stoupající k západu). Území stavby je 
nezastavěné, v současnosti je využívanou agrocenózou.   
Ze severu, severozápadu a západu je zájmová plocha obklopena zemědělsky využívanými 
pozemky, na jihu sousedí s lesními pozemky (část je situována v ochranném pásu lesa), na 
severovýchodě zájmové území sousedí se stávajícím areálem distribučního centra ProLogis 
Park Prague D1 West.  
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Předmětné pozemky, na němž je navržena realizace stavby, bude nutné vyjmout ze 
zemědělského půdního fondu (pozemky p.č. 249/55 a 249/56 již získaly souhlas s odnětím 
v rámci předchozí stavby). 
Využití pozemku je z hlediska územního plánu možné. Platnou územně plánovací 
dokumentací je Územní plán sídelního útvaru Říčany schválený obecně závaznou vyhláškou 
č.8 ze dne 24.6.1998., kterou se vyhlašují závazné části územního sídelního útvaru Říčany 
v platném znění dle schválených změn (změna ÚPSÚ Říčany č.1 ze dne 18.12.2002 a změna 
ÚPSÚ Říčany č.2 ze dne 18.10.2006). 
Funkční využití předmětných stavebních pozemků dané platným územním plánem je 
definováno jako plocha VP  - průmyslová výroba, sklady, služby. 
Regulativy funkční plochy dle změny č.2 ÚPSÚ Říčany jsou dány koeficientem zastavěné 
plochy KZP (maximální procentuelní zastavění pozemku objektem) max. 40 %, max. výškou 
staveb 12 m a podlažností navrhovaných objektů – max. počet nadzemních podlaží je 2. Dle 
požadavku MÚ Říčany – odboru životního prostředí je minimální koeficient zeleně (min. 
procentuelní plocha zeleně pozemku) min. 20 %. 
 
Soupis pozemků dotčených stavbou 
Tabulka č.1 

Katastrální 
území Par. číslo Vlastník/ jiný oprávněný Adresa 

Druh / 
Způsob 
využití 

pozemku 

Výměra (m2) 

Jažlovice 249/24 

ProLogis Czech Republic 
XXXI s.r.o., člen 
koncernu ProLogis 

Na Dlouhém 79, 
Říčany, Jažlovice, 
251 01 Orná půda 108 105 

Jažlovice 249/46 

ProLogis Czech Republic 
XXXI s.r.o., člen 
koncernu ProLogis 

Na Dlouhém 79, 
Říčany, Jažlovice, 
251 01 Orná půda 3 086 

Jažlovice 249/55 

ProLogis Czech Republic 
VI s.r.o., člen koncernu 
ProLogis 

Na Dlouhém 79, 
Říčany, Jažlovice, 
251 01 Orná půda 1 632 

Jažlovice 249/56 

ProLogis Czech Republic 
VI s.r.o., člen koncernu 
ProLogis 

Na Dlouhém 79, 
Říčany, Jažlovice, 
251 01 Orná půda 16 000 

Jažlovice 330/7 

Středočeský kraj (vlastník) 
SÚS Kutná Hora, 
příspěvková organizace 
(správce) 

Zborovská 81/11, 
150 00 Praha 5 
Cihlářská 445, 284 
80 Kutná Hora 
 

Ostatní 
plocha / 
Silnice 11 301 

 
 
V rámci předkládaného oznámení, zpracovaného dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, je posuzován záměr výstavby 2 halových 
objektů distribučního centra ProLogis Park Prague D1 West, Říčany - Jažlovice včetně nutné 
technické a dopravní infrastruktury.  
Halové objekty budou sloužit především pro umístění nerušící výroby nebo montáže a ke 
skladování běžného sortimentu zboží a výrobků. Vyloučeno je skladování nebezpečných 
chemických, výbušných a radioaktivních látek, přičemž záměr nepodléhá zákonu č. 353/1999 
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými výše uvedenými látkami a 
přípravky. 
Zástavba bude realizována na ploše 111 151 m2, z toho tvoří halový objekt DC5 14 807 m2, 
halový objekt DC6 17 770 m2, vrátnice k jednotlivým halovým objektům 2 x 32,0 m2, 
komunikace a zpevněné plochy 30 600 m2 a zeleň 47 911 m2 , tj. koeficient zastavěnosti 
pozemku je 29,37 % (halové objekty a vrátnice), koeficient zeleně je 43,10 %. 
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Nejbližší obytná zástavba je východně, za dálnici D1 (Říčany-Jažlovice). Pro hodnocení 
nejbližšího místa obytné zástavby byl vybrán dům, a to Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29. 
Umístění konkrétní trvalé obytné zástavby je v přílohách s výslednými imisemi (označeno 
zeleně).  
 

                       
 
 
Stavba „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ 
(oranžově) - nejbližší obytná zástavba - dům Říčany-Jažlovice , ul. U Dálnice 29 (zeleně). 
 
Vzhledem k tomu, že má navrhovaná stavba zajištěn samostatný příjezd na pozemek a má 
navržené samostatné připojení na inženýrské sítě a bude i samostatně provozována, nelze 
stavbu kvalifikovat jako rozšíření stávajícího areálu, ale musí být  posuzována samostatně. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Navrhovaná stavba bude umístěna v průmyslové zóně v blízkosti  exitu 11 dálnice D1 Praha – 
Brno. Průmyslová zóna je situována podél silnice III/00325 (ul. Zděbradská ulice). 
Navrhovaný záměr navazuje na stávající zástavbu průmyslové zóny, přičemž se předpokládá 
využití technické infrastruktury (inženýrské sítě) již vybudované v rámci výstavby stávající 
průmyslové zóny. Stavba je doplněním stávající zástavby v dané lokalitě. 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu  investorem v jediné již před 
zahájením projektových prací vybrané variantě, vyplývající ze situování na daných a předem 
určených pozemcích, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i 
projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a 
hodnocena tímto oznámením. 
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Varianty 
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na okolní plochy a možnost umístění stavby 
v daném prostoru. V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny možnosti 
území a stanovena nejpříznivější možnost umístění navrhované stavby. 

Záměr je navržen v lokalitě umožňující výstavbu daného záměru z hlediska potřebné rozlohy 
pozemků a s ohledem na charakter posuzované výstavby – stavba logistické haly bez výroby, 
dosažený stupeň  poznání v této oblasti u obdobných  staveb u nás a ve vyspělých zemích 
Evropy, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální stavební i technologická 
varianta a to včetně zabezpečení systému dopravy, skladování a distribuce. 
 
Posouzeny by mohly být varianty nulová a varianta předložena oznamovatelem. Varianta 
nulová by předpokládala nerealizovat navrhovaný záměr v území. Vzhledem k tomu, že 
záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, zřejmě by se v území jiná stavba 
obdobného charakteru jiným investorem v průběhu času připravovala. Takovou aktivitu nelze 
v současnosti posoudit. Investor po důkladném zvážení možností s variantou realizovat záměr 
v jiné lokalitě nepočítá.  
Navrhovaná stavba svým umístěním i řešením je z hlediska příslušných obecných požadavků 
na výstavbu v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Je navržena 
z materiálů, které jsou atestovány pro použití ve výstavbě. Navržené komunikace a inženýrské 
sítě budou mít parametry, které kapacitně umožní realizaci stavby. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi a následným provozem není optimální, může 
být za předpokladu dodržení  stanovených podmínek přijatelná. Takovou může být činnost, 
která omezuje nebo eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a 
zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato 
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a provozu na životní a zároveň 
umožňovala podnikatelský záměr investora. 
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná. Variantu navrhovanou 
oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a 
navrhovaných opatření. 
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s dopravním 
systémem města Prahy.   
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Předkládaný záměr obsahuje dva samostatné halové objekty s přilehlými areálovými 
komunikace a zpevněnými plochami.  
 

Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty: 
 

SO 01 Halový objekt DC5 

SO 02 Halový objekt DC6 

SO 03 Vrátnice pro halový objekt DC5 

SO 04 Vrátnice pro halový objekt DC6 
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SO 05 
Venkovní trafostanice TR1 22/0,4 kV (pro halový objekt 
DC5) 

SO 06 
Venkovní trafostanice TR2 22/0,4 kV (pro halový objekt 
DC6) 

SO 07 Oplocení 

IO 01 Příprava území a hrubé terénní úpravy 

IO 02 Vodovod a přípojky pitné vody 

IO 03 Vodovod a přípojky požární vody pro SHZ (sprinklery) 

IO 04 Vodovod a přípojky požární hydranotové vody 

IO 05 Přípojka VN 22 kV k TR1, TR2 

IO 06 Přípojka slaboproudu  

IO 07 STL plynovod a přípojky 

IO 08 Dešťová kanalizace a odlučovače ropných látek 

IO 09 Retenční nádrž 

IO 10 Splašková kanalizace 

IO 11 
Rozvody pitné, požární sprinklerové a požární 
hydrantové vody v areálu 

IO 12 NTL rozvody plynu v areálu 

IO 13 Rozvody NN v areálu 

IO 14 Rozvody slaboproudu v areálu 

IO 15 Venkovní osvětlení 

IO 16 Příjezdová/výjezdová komunikace 

IO 17 Komunikace, parkoviště a zpevněné plochy v areálu 

IO 18 Sadové úpravy 

IO 19 Požární bezpečnost stavby 
 
Poznámka: Provozní soubory stavebních objektů, kterými jsou Stabilní hasící zařízení (SHZ), Samočinné odvětrávací 
zařízení (SOZ) a Elektrická požární signalizace (EPS) jsou součástí dokumentace předmětných stavebních objektů. 
 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. V případě ukládání zeminy na mezideponii je třeba stanovit velmi přísná 
opatření o způsobu ukládání,  hutnění a pravidla při dalším použití.  
 
Podlaha bude navržena dodavatelem podlah dle skutečně dosažených geotechnicko 
fyzikálních parametrů  násypu a dle požadovaného zatížení podlahy. 
 
Jedná se o jednopodlažní haly o půdorysném rozměru:  

 
DC5 221,0 x 67,0 m  
DC6 177,0 x 100,0 m 
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Hlavní půdorysná modulová síť nosného železobetonového skeletu je  dle projektu 22,0 x 
11,0 m. Světlá výška pod hlavní vazníky střešní konstrukce bude 10,0 m. Výška atiky po 
obvodě celého objektu bude na kótě +12,0 m.  
 
Založení halových objektů 
Pro návrh základových konstrukcí hal projekt vychází z poměrně složitých terénních, 
geologických a hydrologických poměrů v zájmovém území a dále pak z charakteru dispozice 
a využití předmětných staveb.  V návaznosti na informace o geologických a hydrologických 
podmínkách sousedních staveb, lze předpokládat složité geologické poměry na staveništi. 
Povrch území je svažitý, je tvořen převážně sprašovými hlínami. Pod nimi jsou silně zvětralé 
prachovité břidlice, pod nimiž jsou pevné obtížně rozpojitelné vrstvy skalního tělesa. 
Při zakládání objektu haly je navrženo hlubinné založení (vrtané nebo ražené piloty) 
v prostředí deluviálních zemin a hornin skalního podkladu. Při zjištění hornin skalního 
podkladu je vhodné alternativní použití plošného založení – základových patek. Při návrhu a 
posouzení základových konstrukcí bude postupováno podle zásad platných pro 2. až 3. 
geotechnickou kategorii.  
Dále bude řešena ochrana vysoce rozbředavých zemin základové spáry násypů. Projekt 
předpokládá proto v plném rozsahu (pod halami i pod komunikacemi) úpravu základové spáry 
a všech násypů vápennou stabilizací. U vysokých násypů se alternativně uvažuje se 
zpevněním štěrkovými pilotami. Konkrétní způsob založení stavby bude upřesněn v dalším 
stupni projektové dokumentace.  
 
Nosná konstrukce haly 
Nosná konstrukce halových objektů je navržena z železobetonového skeletu. Základní 
modulové uspořádání je navrženo v rozměru 11,0 x 22,0 m. Ve směru 22,0 m rozpětí jsou 
uloženy nosné vazníky tvaru „T“ (variantě můžou být provedeny jako ocelové příhradové 
nosníky). Ve směru rozpětí 11,0 m budou uloženy železobetonové krokvičky. Krokvičky 
budou uloženy na vazníky ve spádu přes sedla, vazníky budou osazeny do „vidlí“ na 
sloupech. Vany nakládacích můstků na jižní fasádě se budou skládat ze tří prefabrikovaných 
stěn a monolitické desky. Čelo můstků bude tvořit železobetonový sendvič do výšky cca 
+3,90 m. Ostatní sokly jsou navrženy sendvičové se skladbou s horní hranou na +2,40 m.  
Nosná svislá konstrukce administrativně sociálních vestaveb a technického zázemí bude 
provedena z cihelných bloků s nosným plechobetonovým stropem nad 1.NP. Vestavby budou 
doplněny dvouramenným  vnitřním schodištěm. 
 
Střešní konstrukce haly 
Nosná část střešního pláště je navržena z trapézových pozinkovaných ocelových plechů 
lakovaných  polyestery. Trapézové plechy budou kladeny kolmo na železobetonové střešní 
krokvičky a kotveny k nim mechanickými kotvami. Navržena je tepelná izolace z pochozích 
desek z minerální vlny s parotěsnou zábranou z PE folie. Střešní krytina bude navržena z 
mPVC folie. 
Na střeše jsou navrženy protipožární RWA klapky rozměru 1,5 x 2,5 m se zasklením 
z PMMA desek. RWA klapky budou vedle požární funkce zajišťovat prosvětlení haly. 
Celková plocha světlíků bude tvořit min. 2,0 % z celkové plochy skladové haly. 
Odvodnění střechy je navrženo podtlakovým systémem včetně izolovaných střešních vtoků 
dešťové vody. V atice jsou navrženy bezpečnostní nouzové výtoky dešťové vody pro případ 
selhání podtlakového odvodňovacího systému. 
Přístup na střešní konstrukci halových objektů bude zajištěn pomocí požárních žebříků s 
ochranným košem, které budou vybaveny suchovodem a uzamykatelnou mříží umístěnou na 
ochranném koši. Požární žebřík bude v souladu s ČSN 74 3282.  
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Předpokládaná skladba střešního pláště bude nosný trapézový plech, parotěsná zábrana z PE 
folie, tepelná izolace z minerální vaty, hydroizolace z mPVC folie. 
 
Obvodový plášť halových objektů 
Obvodový plášť bude tvořen v úrovni –0,90 m do +2,40 m železobetonovým sendvičovým 
základovým prahem se skladbou (nosná železobetonová část, zateplení polystyrenem, krycí 
železobetonová část). 
V místě zásobovacích můstků budou základové prahy od úrovně –2,00 m do +3,90 m. 
Základové prahy s povrchovou úpravou pohledového betonu. 
Nad základovými prahy bude do výšky +12,0 m použit lehký skládaný kovoplášť. Nosnou 
část skládaného kovopláště budou tvořit nosné kovové kazety tl.100 mm, které budou 
vyplněny tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Nosné kazety budou lakovány 
polyestery (RAL určí investor). Pro vynesení horizontálně kladeného sinusového trapézového 
plechu bude na nosné kazety upevněn roznášecí rošt z tenkostěnných Z-profilů tl. 35 mm. 
Pohledový sinusový trapézový plech tl. 45 mm bude v odstínu RAL dle specifikace investora. 
Alternativně bude použit skládaný kovoplášť s minerálními panely TRIMO. 
Ve skládaném kovoplášti budou osazeny ocelové tepelně izolované dveře se samozavírači, 
které budou sloužit jako únikové východy. Dále budou do kovopláště osazena hliníková 
pásová okna a dveře. Pro vynesení těchto otvorů bude do skládaného kovopláště vložena 
ocelová nosná konstrukce z válcovaných ocelových profilů opatřena antikorozním a finálním 
nátěrem. 
Zásobovací místa budou vybavena sekčními vraty, těsnícím límcem a označením pozice vrat. 
Sekční vrata vertikálně výsuvná po plášti objektu. Křídlo bude se zateplenými lamelami 
vybaveno 3 prosvětlujícími okénky v 1/3 výšky. Těsnící límec, gumový s nosnou ocelovou 
pozinkovanou konstrukcí z uzavřených profilů. Sekční vrata se zásobovací rampou budou 
označena číselnou pozicí a sekční vrata pro přímý vjezd do haly písmenem. úrovňová sekční 
vrata do haly o rozměru 3000 x 4125 mm budou vybavena otevíratelným dveřním křídlem 
rozměru 900 x 2 000 mm. Dveřní křídlo bude z 1/3 prosklené. 
 
Izolace halových objektů proti zemní vlhkosti a radonu 
Na základě již provedených radonových průzkumů v oblasti lze předpokládat., že radonový 
index pozemku bude vyhodnocen jako střední. Při výstavbě na hodnocené části území se 
předpokládá v souladu se zákonem č.13/2002 Sb. provedení opatření proti pronikání radonu 
z podloží dle ČSN 73 0601. 
Hydroizolace spodní části objektu tak bude řešena za pomoci HDPE folie. HDPE folie bude 
uložena přes geotextílii na zhutněnou zemní pláň. K železobetonovým konstrukcím bude 
kotvena přes nalepené bitumenové pásky. 
 
Podlaha halových objektů 
V prostoru hal bude zhotovena železobetonová podlahová deska se vsypem. Deska bude 
navržena v souladu s českými normami, pro maximální zatížení 50 kN/m2, 70 kN/m2 od 
pojezdu vysokozdvižných vozíků a zatížení regálů v rozvržení zády k sobě (s osami 
podkladních desek v minimální vzdálenosti 150 mm od podlahových dilatačních spár). 
 
Zatížení od regálů: 

Zatížení na patku regálu o rozměru 120x140 mm je 65 kN 
Při způsobu stavění regálů zady k sobě je nutno uvažovat se zatížením 2x65 kN v 
osové vzdálenosti 210 mm od sebe. 
Deska bude min. tl. 180 mm z betonu B30 a bude dilatována max. po úsecích 30 x 30 
m masivními kovovými dilatacemi. 
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Předpokládaná skladba podlahy: 

Drátkobetonová deska se vsypem leštěná tl. 180 mm 
Geotextílie 
Hydroizolace a izolace proti střednímu radonovému riziku z HDPE folie 
Geotextílie 
Hutněný podsyp v mocnosti 320 mm na hodnotu Edef,2 min = 90 – 100 MPa 

 
Půdorys hal je navržen s ohledem na tvar daného území, výška je odvozena z optimalizace 
technologie provozu v halové části při respektování požadavků platné územně plánovací 
dokumentace. Architektonickým zadáním je ztvárnění halových objektů, které bude 
dodržovat hmotové a barevné provedení dle standardů investora stavby. V objektech má být 
umožněna nerušící výroba, montáž a skladování zboží.  
Jednoduché řešení hmoty dává možnost zpracovat architektonicky především fasádu objektu. 
Realizováním administrativně – sociálních vestaveb přibudou do obvodového pláště okna 
v jednotném barevném provedení. Členění pásových oken bude přizpůsobeno dispozicím 
vnitřních vestaveb. Zásobovacími vraty, okny vestaveb a dále pak barevnostním řešením 
stavby bude narušena jinak celistvá plocha fasádních panelů a tím i oživen poměrně 
jednoduchý tvar objektu.  
Zavážení skladového zboží bude skrze delší fasády objektu zásobovacími vraty. Z důvodu 
snazšího provozu byla úroveň zásobovacího dvora u obou objektů snížena o -1,20 m pod 
úroveň podlahy haly.  
 
K účelu skladování budou instalovány regálové systémy, skladová výška se uvažuje 10,0 m. 
Rozvoz zboží a výrobků po hale a jejich uložení do regálů bude pomocí elektrických 
vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Regálové systémy mohou být na 
předmětných částech půdorysu halového objektu nahrazeny volnými plochami pro třídění 
zboží anebo výrobními, montážními popřípadě balícími linkami pro výrobu, montáž, 
kompletaci a balení zboží. 
 
Provoz navrhovaného areálu bude nepřetržitý, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Předpokládá se třísměnný provoz ve skladových a výrobních částech i v souvisejících 
administrativních provozech (příjem a výdej zboží, ostraha), ostatní provozy (administrativa a 
pomocné provozy jsou jednosměnné). 
 
Ozelenění 
Navržená koncepce ozelenění navrženého areálu má za cíl co nejlépe začlenit objekt do území 
a zároveň dostatečně eliminovat  negativní vlivy umístění stavby  v širším zájmovém území., 
především napomoci eliminovat  negativní změnu odtokových poměrů a případných 
negativních vlivů na mikroklimatické poměry. Přidruženým cílem je vytvoření vhodných 
pohledových kulis  objektu, především pro pohledy z blízkých sídel a komunikací a omezení  
negativních důsledků výstavby i následného provozu objektu.   
Návrh představuje koncepci založenou na snaze vytvořit především v jižní a jihozápadní části 
řešeného území co možná největší možnou  izolační bariéru zeleně.  
Návrh proto uvažuje v těchto partiích  kulisovou výsadbu smíšených, přirozeně tvarovaných, 
rozvolněných skupin stromů a keřových skupin vedenou v pásu kolem budovy skladu. Pro 
docílení potřebné hmotové členitosti bude využito jak výsadby vzrostlejších listnatých stromů 
tak i  kompaktnější podsadba keřového pásu vysoko vzrůstnými keři. V západní podél páteřní 
komunikace zóny bude použita především liniově uspořádaná výsadba doplňující komunikaci 
a vytvářející pohledově komponovanou kulisu pohledů směrem od obce a z prostoru dálnice.  
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V SZ části tvoří plochy zeleně  prostor pro zřízení izolační  bariery mezi sousedícími objekty 
Návrh zde předpokládá použití vysoké zeleně, která svou hmotou napomůže k docílení 
požadovaného příznivého ovlivnění mikroklimatických poměrů. 
Výsadby budou zčásti řešeny liniově, zčásti je budou tvořit menší skupinky stromů doplněné 
výsadbou keřů v širších pásech a skupinách.  V pohledově exponovaných partiích při vjedu 
do areálu bude zeleň komponována s větším důrazem na estetická hlediska. V ploše mezi 
dálničním tělesem a páteřní komunikací bude zeleň řešena jako co nejpřirozeněji tvarovaný 
porost stromů a keřů, vytvářející vhodnou kulisu okolních ploch.  
Celková koncepce výsadeb je ovlivněna jak  snahou o vhodné pohledové začlenění objektu do 
okolního prostředí tak i dodržením provozně technických požadavků na následný provoz a 
údržbu objektu. V návrhu byl brán zřetel i na možnost dosažení příznivých interakčních vlivů 
nových výsadeb na okolní struktury. Z tohoto důvodu je především v jižní a jihozápadní části 
řešeného areálu počítáno s využitím domácích druhů dřevin odpovídajících  přirozenému 
rostlinnému společenstvu.  Kostru výsadeb zde budou tvořit domácí listnáče – dub, lípa, 
javor, habr, v keřovém pásmu pak svída, zimolez, kalina, meruzalka a v menší míře i líska. 
Jako doplňkové budou využity bříza, jeřáb, střemcha, případně několik jehličin – smrk a 
borovice. Introdukované druhy budou uplatněny jen v omezené míře a  spíše ve vnitřních 
částech areálu. Uvažováno je použití  dřišťálu, vyšších i nižších druhů tavolníků, mochny, 
případně zde budou využity i nízké pokryvné druhy jako např. pámelník, nebo skalník. 
Použití jehličnatých keřových druhů není uvažováno.   
Taktéž prostorové uspořádání výsadeb, jak z hlediska plošné rozmístění tak i z hlediska 
výškového členění je směrováno k dosažení  souladu s okolím, tzn., že v JV a JZ části jsou 
navrhovány porosty v přírodě blízké struktuře, v severní části je pak uplatněn více 
architektonický princip uspořádání. 
Návrh počítá se zakládáním výsadeb běžnou sadovnickou technologií, tzn. výsadbou na 
kvalitně ohumusované  půdě do předem připravených jamek v intencích platných ČSN DIN 
pro obor sadovnictví a krajinářství. Keřové výsadby jsou koncipovány jako zapojené ucelené 
skupiny a budou po výsadbě zamulčovány drcenou borkou, trávník bude zřízen výsevem. 
K výsadbě budou  navrženy dřeviny domácí provenience o velikostech – stromy cca 12-18, 
KTS a jehličiny  cca 150-200, keře vzrůstné 60-100, ostatní keře 30-60cm.  
Návrh ozelenění bude podrobněji rozpracován a upřesněn v dalších stupních PD tak aby 
splňoval jak obecně závazné technické požadavky na výstavbu, tak i ekologicky a esteticky 
motivované požadavky. 
 
Pitná voda 
Pitná voda bude použita pro sociální účely (sociální zařízení, kuchyňky, úklid apod.). 
Potřeba pitné vody je navržena na celkový počet cca 120 pracovníků. Předpokládaná 
průměrná denní spotřeba vody bude 7,4 m3, maximální denní spotřeba vody 10 m3, roční 
spotřeba vody bude 1 865 m3/rok. 
Připojení pro zajištění zásobování pitnou vodou je navrženo ve 2 variantách. Ve variantě 1 
připojení ze stávajícího vodovodu DN 100 umístěného podél Zděbradské ulice a ve variantě 2  
připojení ze stávajícího areálového vodovodu DN 80 v areálu distribučního centra ProLogis 
Park Prague D1 West.  
Napojení na požární vodu (sprinklerová zařízení, požární hydrantová voda) bude provedeno 
z objektu sprinklerového hospodářství umístěného na st.p.č. 65 v k.ú. Jažlovice ve stávajícím 
areálu ProLogis Park Prague D1 West. 
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Odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou vedeny do stávající splaškové kanalizace, která odvádí 
splaškové vody ze stávajících staveb v okolí areál PKZ Hellmann a KSF a ústí do biologické 
ČOV, ležící pod obcí Jažlovice. 
Dešťová kanalizace projektovaného areálu je rozdělena na dešťovou kanalizaci ze střech a 
dešťovou kanalizaci z komunikací a zpevněných ploch, které budou vedeny přes odlučovače 
ropných látek. Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a řízeně vypouštěny. 
Z retenční nádrže budou dešťové vody svedeny stokami do stávající dešťové kanalizace na 
p.č. 249/46. 
 
Elektrická energie  
Elektrická energie bude použita pro osvětlení, napájení pohonů vrat a můstků, napájení 
běžných spotřebičů, dobíjení manipulační techniky a případně pro napájení vybavení 
skladových a výrobních prostorů (montážní linky, balící linky apod.). 
Napojení na distribuční síť (ČEZ Distribuce a.s.) elektrické energie bude provedeno 
z podzemního kabelového vedení VN 22 kV (linka 49-18) umístěného na p.p.č. 249/46 v k.ú. 
Jažlovice. Variantně může být navrhovaná stavba napojena na vzdušné vedení VN 22 kV 
procházející cca 200 m jižně od zájmového území. 
Uvnitř halových objektů budou umístěna energocentra, jejichž součástí bude i rozvodna VN a 
odběratelské trafostanice 22/0,4 kV. Trafostanice mohou být variantně umístěny jako 
samostatně stojící (kiosková trafostanice) před jednotlivými halovými objekty. 
 
Vytápění 
Navrhovaná stavba bude napojena na STL plynovod TPE DN 110 umístěný podél Zděbradské 
ulice na p.p.č. 330/7 a dalších v k.ú. Jažlovice. Vlastníkem dotčených plynárenských zařízení 
je Pražská plynárenská a.s. resp. Pražská plynárenská distribuce a.s.  
Zemní plyn bude využíván pro potřeby vytápění a pro přípravu teplé vody v halových 
objektech a jejich vestavbách. Systém vytápění předpokládá s kombinací klasické soustavy 
ústředního vytápění s plynovými kotli pro otop a přípravu TUV v administrativních 
vestavcích a zároveň vytápěním hal pomocí plynových nízkoteplotních infrazářičů.  
 
Zdroje emisí 
Hala DC5  
• Plynové zářiče s celkovým tepelným výkonem 597,6 kW (12 x 49,8 kW) pro vytápění  
     haly. 
• Plynová zářiče s celkovým tepelným výkonem 504 kW (16 x 31,5 kW) pro vytápění haly. 
• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro vytápění vestavků a  
     přípravu TUV. 
 
Hala DC6 : 
• Plynové zářiče s celkovým tepelným výkonem 448,2 kW (9 x 49,8 kW) pro vytápění haly. 
• Plynová zářiče s celkovým tepelným výkonem 882 kW (28 x 31,5 kW) pro vytápění haly. 
• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro vytápění vestavků a  
     přípravu TUV. 
 
• Nárůst příslušné silniční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 a DC6 a na 
příjezdové komunikaci k silnici III/00325 (ul. Zděbradská) a na silnici III/00325 (ul. 
Zděbradská) s napojením na dálnici D1 (EXIT 11).  
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně 
s optimalizací umístění navrhované stavby ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 
West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury”.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení  04/2009 
Dokončení   11/2009 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj   Středočeský  
Okres   Praha - východ 
Obec   Říčany (538728) 
Místní část  Jažlovice 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu města 
Říčany. 
 
U záměru se předpokládá vydání následujících správních rozhodnutí: 
 
Stavební úřad  Říčany: 
 - územní rozhodnutí  
 - stavební povolení  
 - kolaudační rozhodnutí  
Krajský úřad Středočeského kraje:  
 - rozhodnutí – povolení k umístění, stavbě a provozu středního stacionárního zdroje  
    znečišťování ovzduší  
 - odnětí pozemku ze ZPF 
 
Říčany: 
 - povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení  
   k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, povolení vodních 
   děl (vodoprávní úřad)  
 - souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady  
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
K umístění navrhované stavby budou sloužit pozemky p. č. 249/24 o výměře 108 105 m2 a 
p.č. 249/46 o výměře 3086 m2, vše v k.ú. Jažlovice. Všechny zmíněné pozemky jsou ve 
výpisu údajů z katastru nemovitostí vedeny jako orná půda pod ochranou zemědělského 
půdního fondu. Jedná se o ornou půdu II., III. a IV.třídy ochrany. 
Tabulka č.2 

Kat. 
území 

Parc. 
číslo 

Vlastník 
Druh 

pozemku 
Způsob 
ochrany 

BPEJ / tř. ochrany / výměra (m2) 

Jažlovice 249/24 
ProLogis Czech 
Republic XXXI s.r.o. 

Orná půda ZPF 
5.48.11 / IV. třída / 80 291   
5.26.14 / III.třída / 27 814 

Jažlovice 249/46 
ProLogis Czech 
Republic XXXI s.r.o. 

Orná půda ZPF 
5.15.00 / II.třída / 615 
5.48.11/ IV. třída / 2 471 

Jažlovice 249/55 
ProLogis Czech 
Republic XXXI s.r.o. 

Orná půda ZPF 5.48.11/ IV. třída / 1 632 

Jažlovice 249/56 
ProLogis Czech 
Republic XXXI s.r.o. 

Orná půda ZPF 5.48.11/ IV. třída / 16 000 

 
Poznámka: pozemky p.č. 249/55 a p.č. 249/56 mají uděleny souhlas Krajského úřadu 
středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 2329/L-12731/03-Ha ze 
dne 6.3.2003. 
Trvalý zábor orné půdy byl navržen a projednán v rámci změny ÚP sídelního útvary Říčany 
v souvislosti se změnou funkčního využití předmětného území.  
 
Většina pozemků vlastního staveniště je součástí zemědělského půdního fondu. Podrobný 
majetkoprávní elaborát bude součástí projektové dokumentace. 
 
Velikost skrývek kulturních zemin 
Pro zjištění velikosti půd pro návrh skrývek ornice a stanovení kvality půd vzhledem k návrhu 
jejich dalšího využití po provedených skrývkách bude proveden terénní průzkum na 
pozemcích v lokalitě vymezené pro stavbu.  
Ornice bude snímána na celé ploše staveniště v  tl.cca 0,3 m, bude dočasně umístěna na 
mezideponii na pozemcích investora a v maximální míře využita pro pozdější provedení 
konečných terénních a sadových úprav.  
Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy. 
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané 
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).  
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. Pokud by došlo ke skladování 
delšímu než 6 měsíců, bude navrženo ošetření tělesa uskladněných kulturních zemin pro 
zabránění jejich zneškodnění zejména zabuřeněním.Tyto vstupy budou v průběhu projekčních 
prací upřesněny a budou se týkat realizace nezbytně nutných záborů půd.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
Záměr je navrhován v blízkosti pozemků, určených k plnění funkcí lesa. Přesněji zasahuje 
částí požární komunikace a terénními úpravami do ochranného pásma lesa. Vlastní halové 
objekty do tohoto pásma nezasahují. 
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Zvláště chráněná území 
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy. 
   
Lokalita nepodléhá ustanovení §18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle 
zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek 
nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   

V  širším okolí  obce Jažlovice se vyskytuje jediné chráněné území a to severně od Říčan - 
přírodní rezervace č. 1095 Mýto – mělké údolí Rokytky  s druhotnými loukami a lesnatými 
svahy. Toto území nebude  potencionálními vlivy stavby s ohledem na jejich umístění a 
vzdálenost  a emisní  nevýznamnost posuzované stavby  zasažena.  
 
Ochranná pásma vyplývající ze zvláštních předpisů v ochraně životního prostředí  
Lokalita výstavby neleží v žádné ochranném pásmu vyplývajícím ze zvláštních předpisů 
v ochraně životního prostředí 
 
Jiná  ochranná pásma 
Ochranná pásma se na vlastním staveništi nevyskytují – nejbližší ochranné pásmo dálnice D1 
bude dodrženo – nebudou v něm situovány stavební objekty. 

 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
Pitná voda bude použita pro sociální účely (sociální zařízení, kuchyňky, úklid apod.). 
Připojení pro zajištění zásobování pitnou vodou je navrženo ve 2 variantách: 
Varianta 1 – Připojení ze stávajícího vodovodu DN 100 umístěného podél Zděbradské ulice. 
Varianta 2 – Připojení ze stávajícího areálového vodovodu DN 80 v areálu distribučního 
centra ProLogis Park Prague D1 West.  
 
Potřeba technologické vody se nepředpokládá. 
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Potřeba pitné vody je navržena na celkový počet cca 120 pracovníků: 
3 vestavky á 25 lidí  
1 vestavek á 40 lidí  
5 osob vrátnice 
 

Průměrná denní potřeba vody = nejsilnější směna 
Qp = (qA) x  n 
qA specifická potřeba vody (průmysl 

adm. pracovník   65 (l / os. směna) 
n    celkový počet pracovníků činí 115 osob  
Qp = 65 x 115 = 7 400 (l / den) 
Předpokládaná průměrná denní spotřeba vody  7,4 m3 
 
Maximální denní potřeba vody = maximální směnové potřebě vody 

Qm = Qp  x  kd  
kd součinitel denní nerovnoměrnosti  1,35 

Qp - průměrná denní potřeba vody  7400 (l/směna) 
Qm = 7400 x  1,35       10 000 l / den 
Předpokládaná max. denní spotřeba vody   10,0 m3 

 

Maximální hodinová směnová potřeba vody: 
Maximální hodinová  potřeba studené vody se uvažuje ve výši 50% směnové potřeby a to na 
konci směny.  

Qhs =  0,5 x Qm 
Qm – maximální hodinová směnová potřeba vody         10 000 l/směna 
Qhs = 0,5 x 10 000 = 5000 (l / h) 
Maximální sekundová směnová potřeba vody Qss = Qhs / 3600 
Qss  = 5000 / 3600      cca 1,4 (l / s) 
 
Potřeba množství teplé užitkové vody: 
Potřebu množství teplé užitkové vody uvažujeme 30% celkové potřeby studené vody. 
 
Roční potřeba vody 
nd  počet pracovních dní v roce:    252 dnů 

Qr  = Qp x nd  
Qr  = 7400 x 252 =      1 864 800 l / rok = 1 865 m3 / rok 
Předpokládaná roční spotřeba vody    1 865 m3/rok 
 
 
Napojení na požární vodu (sprinklerová zařízení, požární hydrantová voda) bude provedeno 
z objektu sprinklerového hospodářství umístěného na st.p.č. 65 v k.ú. Jažlovice ve stávajícím 
areálu ProLogis Park Prague D1 West. 
Podmínkou je realizace systému ESFR (stejně jako stávající zajištění stávajících haly DC4). 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Nároky na elektrickou energii  

Elektrická energie bude použita pro osvětlení, napájení pohonů vrat a můstků, napájení 
běžných spotřebičů, dobíjení manipulační techniky a případně pro napájení vybavení 
skladových a výrobních prostorů (montážní linky, balící linky apod.). 
Napojení na distribuční síť (ČEZ Distribuce a.s.) elektrické energie bude provedeno 
z podzemního kabelového vedení VN 22 kV (linka 49-18) umístěného na p.p.č. 249/46 v k.ú. 
Jažlovice. Variantně může být navrhovaná stavba napojena na vzdušné vedení VN 22 kV 
procházející cca 200 m jižně od zájmového území. 
 
Z místa napojení bude provedena podzemní kabelová přípojka VN 22 kV k jednotlivým 
halovým objektům DC5 a DC6. Uvnitř halových objektů budou umístěna energocentra, 
jejichž součástí bude i rozvodna VN a odběratelské trafostanice 22/0,4 kV. Trafostanice 
mohou být variantně umístěny jako samostatně stojící (kiosková trafostanice) před 
jednotlivými halovými objekty. 
 
Návrh trafostanice 

DC5 1 x 630 kVA  
DC6  1 x 1000 kVA 

Předpokládaná spotřeba el. energie 
DC5 1120 MWh/rok 
DC6 1650 MWh/rok 

 
Předběžný výpočet požadovaného elektrického příkonu dle plochy: 

A – zastavěná plocha (m2) 
Specifický požadovaný příkon – 0,025 kW/m2 

 
Hala č.1 (DC 5) P = 14 807 x 0,025   370 kW (444 kW) 
Hala č.2 (DC 6) P = 17 700 x 0,025   443 kW (531 kW) 
Celkový specifický požadovaný příkon je 813 kW (975 kW). 
 
 
Návrh trafostanice 
Součinitel nesoudobosti pro návrh trafostanice – 1,423 
Hala č.1 (DC 5) P = 370 x 1,423      526 kW (507 kW) 

==> 1 x 630 kVA (2 x 400 kVA) 
Hala č. 2 (DC 6) P = 443 x 1,423       630 kW (755 kW)  

==> 1 x 1000 kVA (2 x 400 kVA) 
Celkový příkon    1156 kW ( 1262 kW) 
 

Vytápění 

Navrhovaná stavba bude napojena na STL plynovod TPE DN 110 umístěný podél Zděbradské 
ulice na pozemku p.č. 330/7 a dalších v k.ú. Jažlovice. Vlastníkem dotčených plynárenských 
zařízení je Pražská plynárenská a.s. resp. Pražská plynárenská distribuce a.s. V místě napojení 
bude provedena odbočka a na ni napojen nový STL plynovod TPE DN 90, který bude 
zaveden na pozemek navrhované stavby. Na pozemku navrhované stavby bude STL plynovod 
rozdělen na 2 ks STL přípojky DN 63. Přípojky budou zavedeny do jednotlivých halových 
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objektů (DC5 a DC6), kde bude na fasádě nebo variantně v energo vestavku umístěn hlavní 
uzávěr plynu s obchodním měřením plynu a regulací na NTL. 
Zemní plyn bude využíván pro potřeby vytápění a pro přípravu teplé vody v halových 
objektech a jejich vestavbách. 
Systém vytápění předpokládá s kombinací klasické soustavy ústředního vytápění s plynovými 
kotli pro otop a přípravu TUV v administrativních vestavcích a zároveň vytápěním hal 
pomocí plynových nízkoteplotních infrazářičů.  
Předpokládané umístění níže uvedených spotřebičů je vyobrazeno v situaci – zastavovací 
studii stavby, která je uvedena v části F.Doplňující údaje.  
 
Hala DC5 
Plynový zářič (např. Helios 50 UD+) 49,8 kW x 12 ks  597,60 kW (Hala) 
Plynový zářič (např. Helios 33 UD+) 31,5 kW x 16 ks  504,00 kW (Hala) 
Plynový kotel 49,0 kW x 2 ks       98,00 kW  (Vestavky) 
Qmax         137 m3/hod.  
Při součinnosti 0,8 je Q max     109,6 m3/hod. 
Maximální denní odběr Qdmax     1 644 m3  

17 269 kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

Průměrný denní odběr Qd      1096 m3  
11 512 kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

Celkový roční odběr Qr      296 tis. m3  
3 108 tis. kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

 
Hala DC6 
Plynový zářič (např. Helios 50 UD+) 49,8 x 9 ks   448,20 kW (Hala) 
Plynový zářič (např. Helios 33 UD+) 31,5 x 28 ks  882,00 kW (Hala) 
Plynový kotel 49,0 x 2 ks       98,00 kW  (Vestavky) 
Qmax         165,6 m3/hod 
Při součinnosti 0,8 je Q max      132,5 m3/hod.  
Maximální denní odběr Qdmax     1 988 m3  

20 871 kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

Průměrný denní odběr Qd      1325 m3  
13 914 kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

Celkový roční odběr Qr      358 tis. m3  
3 757 tis. kWh  
(dle metodiky Praž. plynárenské) 

Odvod spalin bude proveden na střechu objektu. 
 

Surovinové zdroje 

Halové objekty budou sloužit především pro umístění nerušící výroby a montáže (výroba a 
montáž komponent např. elektrotechnického, automobilového průmyslu apod.) a ke 
skladování, třídění a balení běžného sortimentu zboží a výrobků (např. elektospotřebičů, 
autodílů, hraček, drogistického zboží apod.).  
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4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
 
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný 
nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.  
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin a dopravu stavebního materiálu. Tyto materiály budou 
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným 
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Zvýšená dopravní náročnost 
bude v době odvozu výkopů. Pro vlastní provedení stavby bude zpracován plán organizace 
výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo 
navazovat na stávající dopravní obslužnost území a může znamenat významný negativní 
impakt pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení 
dopravní obslužnosti předmětného území.  
 
Doprava v době provozu  
Předpokládaná intenzita dopravního zatížení: 

osobní doprava   100 
nákladní doprava   45 

 
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin, materiálů a výrobků. Osobní vozy 
budou sloužit pro dopravu zaměstnanců. 
 
Nárůst intenzity silniční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 a DC6 a na 
příjezdové komunikaci k silnici III/00325 a na silnici III/00325 (ul. Zděbradská) s napojením 
na dálnici D1 (EXIT 11) u osobních vozidel zaměstnanců a návštěv a současně nákladních 
vozidel zajišťující potřebu hal (dovoz a odvoz surovin, materiálů a výrobků) vychází ze 
zadání projektu.  
Tabulka č.3 

Dopravní trasy- nárůsty  
průjezdů vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
 Areál haly DC5  Osobní 100 
  Lehká nákladní  15 
  Těžká nákladní  30 
  Celkem 145 
 Areál haly DC6   Osobní 100 
  Lehká nákladní  15 
  Těžká nákladní  30 
  Celkem 145 
 Příjezdová komunikace   Osobní 200 
 úsek areál hal DC5 a DC6 -    Lehká nákladní  30 
 silnice III/00325 (ul. Zděbradská)  Těžká nákladní  60 
  Celkem 290 
 Silnice III/00325 (ul. Zděbradská)  Osobní 200 
 úsek příjezdová komunikace -  Lehká nákladní  30 
 dálnice D1 (EXIT 11)  Těžká nákladní  60 
  Celkem 290 

 
Areál bude nově samostatně dopravně napojen. Dopravní napojení bude provedeno na silnici 
III/00325 (ul. Zděbradská, p.č. 330/7 v k.ú. Jažlovice).  
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Intenzita dopravy na navazujícím dopravním systému byla získána od Ředitelství silnic a 
dálnic ČR – Odbor silniční databanky Ostrava. Dodané informace o intenzitě dopravy jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
 
Intenzita dopravy - celoroční průměr za 24 hodin v r. 2005 
Tabulka č.4 

Druh 
vozidla 

Popis  Silnice III/00325 
 

D1  

Sčítací bod 
 

1-7540 
(výúst ze 101 – x s 00320) 

 

1-8027 
(Jesenice – Všechromy) 

N 
Nákladní vozidla  
 3 860 20 746 

O Osobní a dodávkové automobily 3441 44 644 
A Motorky 10 110 
 Celkem 7 311 65 550 

 
 
Vlastní příjezdová/výjezdová komunikace k areálu navrhované stavby bude umístěna zejména 
na pozemku p.č. 249/46.  
Komunikace bude navržena dle ČSN 73 6110 jako dvoupruhová místní obslužná komunikace 
směrově nerozdělená (obousměrný provoz).  
 
Jiná infrastruktura 
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti  stávajících  inženýrských sítí 
(přeložky, úpravy).  
Objekt bude připojen přípojkami na stávající sítě v území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 
 

 

II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Při výstavbě  
 
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
2 – 3 měsíců  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
 
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace 
stavby. Nejvýznamnější bude manipulace a odvoz zeminy. Zpracování programu organizace 
výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav 
území.  
 
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca  
0,7 – 0,8 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických 
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem 
eliminace možných vlivů.    
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením 
imisních koncentrací znečišťujících látek Praha 4 - Libuš.  
 
Na základě výsledků měření v roce 2007 jsou imisní koncentrace : 

Stanice ČHMÚ č. 774 Praha 4 - Libuš 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 144,8 µg/m3  
   98 % kv. 73,6 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 27krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 26,1 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 104,3 µg/m3 

   98 % kv. 62,2 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 20,9 µg/m3  

 
Stanice ČHMÚ č. 1536 Praha 4 - Libuš 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,1 ng/m3 

 
Stavební úřad Městského úřadu Říčany je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro 
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní koncentrace na ploše 77,6 % obvodu, pro 
imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 4,1 % obvodu a pro imise 
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 2,6 % obvodu pro ochranu zdraví lidí. 
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Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality Říčany-Jažlovice v roce 2010 (bez realizace 
stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“) je 
možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 
a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách.  
 
Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“) : 

suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 200 µg/m3 
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3  
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 42 µg/m3  
benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 1,5 ng/m3 

 
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity : 
Tabulka č.5 

 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    µg.m-3   

 suspendované částice (PM10) 40 50 - - - - 
 oxid dusičitý (NO2) 40 * - 200* - - - 
 Benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
 
 
Pro navrhovaný záměr je zpracována Rozptylová studie autorizovanou osobou Ing.Petrem 
Fiedlerem v 10/2008. Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv 
stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ po 
realizaci na okolí.  
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ a to pro rok 2010, po výstavbě, 
při úplném celoročním provozu. 
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby po 
výstavbě.   
Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace v hodnocené lokalitě Říčany-
Jažlovice, pocházející z provozu stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West 
- halové objekty DC5 a DC6“, dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního pozadí hodnocené lokality Říčany-
Jažlovice, před provozem stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - 
halové objekty DC5 a DC6“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené lokality. 
Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší. 
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Emisní charakteristika zdroje 
 
Hala DC5 : 
• Plynové zářiče s celkovým tepelným výkonem 597,6 kW (12 x 49,8 kW) pro vytápění  
     haly. 
• Plynová zářiče s celkovým tepelným výkonem 504 kW (16 x 31,5 kW) pro vytápění haly. 
• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro vytápění vestavků a  
     přípravu TUV. 
• Celková projektovaná spotřeba pro halu DC5 je 296 000 m3/rok zemního plynu. 
 
Hala DC6 : 
• Plynové zářiče s celkovým tepelným výkonem 448,2 kW (9 x 49,8 kW) pro vytápění haly. 
• Plynová zářiče s celkovým tepelným výkonem 882 kW (28 x 31,5 kW) pro vytápění haly. 
• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro vytápění vestavků a  
     přípravu TUV. 
• Celková projektovaná spotřeba pro halu DC6 je 358 000 m3/rok zemního plynu. 
 
• Nárůst příslušné silniční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 a DC6 a na 
příjezdové komunikaci k silnici III/00325 (ul. Zděbradská) a na silnici III/00325 (ul. 
Zděbradská) s napojením na dálnici D1 (EXIT 11). Silniční doprava se týká osobních vozidel 
zaměstnanců a návštěv a současně nákladních vozidel zajišťující potřebu hal (dovoz a odvoz 
surovin, materiálů a výrobků).  
 
Novými zdroji emisí budou plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné silniční dopravy (osobní 
vozidla zaměstnanců a návštěv a nákladní vozidla zajišťující potřebu hal). Plynové zářiče a 
kotle produkují emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), 
oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické látky. 
Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid 
siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, 
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.  
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :  
 

- tuhé znečišťující látky (TZL) 
- oxid dusičitý (NO2) 
- oxidy dusíku (NOx) 
- benzen  
- benzo(a)pyren. 

 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
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Metodika výpočtu umožňuje : 
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a 

plošných zdrojů 
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující 

pádovou rychlost 
- pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 

způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 

stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
  

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého 
 
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o 
nejnepříznivější situaci, která může nastat)  

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější 
situaci, která může nastat) 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu 
na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, 
která může nastat) 

- roční průměrné koncentrace 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na 

vzdálenost od zdroje 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity) 

 
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována 
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
 
I. superstabilní  
- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II. stabilní  
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena  inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého  roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
III. izotermní  
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě   v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené  rozptylové podmínky. 
IV. normální  
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší  četnost výskytu než ostatní třídy. 
V. konvektivní  
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek. 
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 
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Podklady o zdrojích 
 
Hala DC6: 
Plynová zářiče (celkový tepelný výkon 1 101,6 kW) 

• 2 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 49,8 kW na zemní plyn  
      s odvodem spalin nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 12 x 5,47 m3/h   
• 16 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 31,5 kW na zemní plyn  
      s odvodem spalin nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 16 x 3,75 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 28 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 161 h/rok 

 
Plynová kotelna (celkový tepelný výkon 98 kW) 

• dva plynové kotle o jednotkovém tepelném výkonu 49 kW na zemní plyn  
      s odvodem spalin nad střechu  
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 5,7 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 2 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 161 h/rok 

Celková projektovaná spotřeba zemního plynu pro zářiče a kotle haly DC5 - 296 000 m3/rok.  
 
Hala DC6: 
Plynová zářiče (celkový tepelný výkon 1 330,2 kW) 

• 9 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 49,8 kW na zemní plyn  
      s odvodem spalin nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 9 x 5,47 m3/h   
• 28 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 31,5 kW na zemní plyn  
      s odvodem spalin nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 28 x 3,75 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 28 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 162 h/rok 

 
Plynová kotelna (celkový tepelný výkon 98 kW) 

• dva plynové kotle o jednotkovém tepelném výkonu 49 kW na zemní plyn  
       s odvodem spalin nad střechu  
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 5,7 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 2 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 162 h/rok 
 

Celková projektovaná spotřeba zemního plynu pro zářiče a kotle haly DC6 - 358 000 m3/rok.  
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity silniční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 a DC6 a na 
příjezdové komunikaci k silnici III/00325 a na silnici III/00325 (ul. Zděbradská) s napojením 
na dálnici D1 (EXIT 11) u osobních vozidel zaměstnanců a návštěv a současně nákladních 
vozidel zajišťující potřebu hal (dovoz a odvoz surovin, materiálů a výrobků) vychází ze 
zadání projektu. Použity jsou dopravní intenzity uvedené na straně 22-23 tohoto oznámení. 
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Emise 
 
Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5) 
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., (platné do 31.12.2007). Emisní faktory jsou použity pro 
zemní plyn s projektovanou celkovou spotřebou haly DC5 296 000 m3/rok zemního plynu a 
haly DC6 358 000 m3/rok zemního plynu. 
Tabulka č.6 

Emise  
Emisní faktor Hala DC5 Hala DC6 Celkem 

 
Škodlivina 

kg/1 mil. m3 ZP kg/rok 
TZL  20 5,92 7,16 13,08 
SO2 9,6 2,84 3,44 6,28 
NOx 1 600 473,74 572,90 1 046,64 
CO 320 94,75 114,58 209,33 
OC 64 18,95 22,92 41,87 

TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
    CO - oxid uhelnatý, OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík. 
 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K 
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení 
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010 
budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 % 
vozidel  EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez 
katalyzátorů). 
Tabulka č.7 
 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 20 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5, 50 a 90 km/h jsou z důvodu 
výpočtu na pojezdu v areálu, na příjezdové komunikaci a mimo obec. 
 
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 x 1 600 m. Tím je umožněno grafické 
vykreslení nárůstu imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ v roce 2010 po výstavbě pro: 
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace  
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace  
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace 
Grafické vymezení izofon je uvedeno v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu v části 
F.Doplňující údaje. 
 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty 
DC5 a DC6“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst maximální 
denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,043 až 0,881 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,049 µg.m-3. 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst maximální 
denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,078 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,003 µg.m-3. 
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Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst 
maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,491 až 9,031 
µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,006 až 0,374 µg.m-3. 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,842 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,016 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
V roce 2010 bude na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m nárůst průměrné roční koncentrace 
imisi benzenu v rozmezí 0,000 02 až 0,001 28 µg.m-3. 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 14 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty 
DC5 a DC6“ bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí 
benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 1 až 0,000 007 6 ng.m-3. 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 000 8 ng.m-3. 
 
Suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.8 

Maximální denní koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,043 
maximální 0,881 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,001 
maximální 0,049 

 
Oxid dusičitý (NO2)   
Tabulka č.9 

Maximální hodinová koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,491 
maximální 9,031 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,006 
maximální 0,374 

 
Benzen 
Tabulka č.10 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,000 02 
maximální 0,001 28 
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Benzo(a)pyren 
Tabulka č.11 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty ng/m3 
minimální 0,000 000 1 
maximální 0,000 007 6 

 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, po realizaci, na okolí z pohledu 
ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst 
imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (1 600 x 1 600 m).  
Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální koncentrace 
(rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která mohou v 
hodnocené lokalitě nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy u 
krátkodobých koncentrací, které nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu 
roku. Maximální imisní koncentrace vznikají především při první třídě stability ovzduší - 
silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy 
vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a je prakticky 
potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.U průměrné roční koncentrace imisí představují 
vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních koncentrací v konkrétních místech hodnocené 
lokality v průběhu roku, dle příslušné větrné růžice. 
 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ budou imisní koncentrace ze sledovaných 
zdrojů (plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné silniční dopravy - osobní vozidla 
zaměstnanců a návštěv a nákladní vozidla zajišťující potřebu hal) následující :  
 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Distribuční 
centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ v hodnocené lokalitě 
bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,881 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,049 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 9,031 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,374 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,001 28 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 6 ng/m3 

 
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Distribuční 
centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ bude v místě nejbližší 
obytné zástavby - dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,078 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,003 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,842 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,016 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 14 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 8 ng/m3 
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Výsledné imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality Říčany-Jažlovice v roce 2010 (bez realizace 
stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“) je 
určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá 
možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 42 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,5 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Říčany-Jažlovice v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, v místě nejbližší obytné 
zástavby (dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29), budou výsledné imisní koncentrace 
škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200,078 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35,003 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150,842 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 42,016 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,000 14 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,500 000 8 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční 
koncentrace, oxid dusičitý (NO2) – průměrná hodinová koncentrace a benzen vycházející z 
nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě obytné 
zástavby. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby„Distribuční centrum ProLogis Park Prague 
D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace 
bude v nejbližším místě obytné zástavby (dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,078 
g/m3 = 0,04 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro 
suspendované částice (PM10) nepochází jen z plynového vytápění a silniční dopravy, ale 
významný vliv má průmyslová výroba a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Distribuční centrum ProLogis Park 
Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ pro oxid dusičitý (NO2) – roční koncentrace 
bude v nejbližším místě  obytné zástavby (dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,016 
g/m3 = 0,04 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro oxid dusičitý 
(NO2) v dané lokalitě pochází především ze silniční dopravy, a to z dálnice D1, ale významný 
vliv má i průmyslová výroba. 
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby 
„Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace bude v nejbližším místě  obytné zástavby (dům 
Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,000 000 8 ng/m3 = 0,000 05 % průměrného imisního 
pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren pochází především ze silniční 
dopravy, a to z dálnice D1. 
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Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a zpracovatel rozptylové 
studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
 
2. Odpadní vody  
 
Období výstavby 
 
Odpadní vody splaškové 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu  odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
  
Období provozu 
 
Pro navrhovanou stavbu bude použita oddílná splašková a dešťová kanalizace. 
 
Splaškové odpadní vody  
 
Splaškové vody budou vznikat provozem halových objektů a administrativně sociálních 
vestaveb. Jedná se zejména o splaškové vody vznikající při provozu sociálních zařízení, 
úklidu stavby apod.  
Splaškové odpadní vody budou vedeny do stávající splaškové kanalizace, která odvádí 
splaškové vody ze stávajících staveb v okolí areál PKZ Hellmann a KSF a ústí do biologické 
ČOV, ležící pod obcí Jažlovice. 
Dešťová kanalizace projektovaného areálu je rozdělena na dešťovou kanalizaci ze střech a 
dešťovou kanalizaci z komunikací a zpevněných ploch, které budou vedeny přes odlučovače 
ropných látek. Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a řízeně vypouštěny. 
Z retenční nádrže budou dešťové vody svedeny stokami do stávající dešťové kanalizace na 
p.č. 249/46. 
Množství splaškových vod v tomto stupni dokumentace odpovídá množství potřeby pitné 
vody pro navrhovanou stavbu. Předpokládaná max. denní spotřeba vody bude cca 10,0 m3. 
 
Dešťové vody 
 
Dešťová kanalizace v areálu bude rozdělena na odvod dešťových vod ze střech a 
z komunikací a zpevněných ploch. Dešťové vody z parkovacích a manipulačních zpevněných 
ploch pro nákladní vozidla budou vedeny přes odlučovače ropných látek (předpoklad 2 ORL). 
Dešťové vody budou před jejím svedením do dešťové kanalizace akumulovány v retenční 
nádrži (případě budou použita trubní akumulace nebo jejich kombinace) tak, aby nebyla 
překročena kapacita stávající dešťové kanalizace DN 500 ve správě KSF spol. s r.o. a Chorafe 
v.o.s. Odtok z retence bude zajištěn dešťovou kanalizací, která bude napojena do šachty ŠD 
25 stávající dešťové kanalizace na p.p.č 249/46 v k.ú. Jažlovice. 
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Tabulka č.12 

Rekapitulace odvodňovaných ploch 
Odvodněná plocha 

(m2) 
Odvodněná plocha 

(ha) 
Odvodňovací  

součinitel  
Redukovaná plocha 

(ha) 

Návrhový 
déšť 
(l / s) 

Střechy 32 641 3,2641 0,9 2,93769 440,7 

Zpevněnné plochy 30 600 3,06 0,6 1,836 275,4 

Zeleň 47 910 4,791 0,1 0,4791 71,9 

Celkem 111 151 11,1151  5,2528 787,9 

 
Intenzita návrhového deště:      
Srážkoměrná stanice: Praha - Hostivař     
q = 150 l.s-1.ha-1    
      
Současný odtok ze zájmového území     
Plocha: 11,1151 ha    
Intenzita: 150 l.s-1.ha-1    
Odtokový součinitel: 0,05 (obdělávaná pole)    
Množství: 83,36 l.s-1    
      
Navrhovaný odtok ze zájmového území     
Návrh odtoku: DN 500 mm    
Rychlost proudění: 2 m.s-1    
Max. odtokové množství: 105,00 l.s-1 (dle stanoviska správce kanalizace - KSF 
spol. s r.o. a Chorafe v.o.s.) 
n = 0,5 (dvouletý déšť) 
 
Tabulka č.13 

Trvání deště Intenzita deště Přítok do stok  Odtok   Potřebná kubatura 
stoky 

s redukovaným 
odtokem 

[min] [l.s-1.ha-1] [m3] [m3] [m3] 

5 298 469,60 31,50 438,10 

10 210 661,85 63,00 598,85 

15 164 775,31 94,50 680,81 

20 131 825,74 126,00 699,74 

60 53,8 1 017,36 378,00 639,36 

120 30,2 1 142,17 756,00 386,17 

 
Předpokládaný objem retence dešťových vod je cca 700 m3. 
Návrhový déšť je uvažován s periodicitou 0,5. 
Tabulka č.14 

Rekapitulace odvodňovaných ploch 
Odvodněná plocha 

(m2) 
Odvodněná plocha 

(ha) 
Odvodňovací  

součinitel  
Redukovaná plocha 

(ha) 

Návrhový 
déšť 
(l / s) 

Střechy 32 641 3,2641 0,9 2,93769 440,7 

Zpevněnné plochy 30 600 3,06 0,6 1,836 275,4 

Zeleň 47 910 4,791 0,1 0,4791 71,9 

Celkem 111 151 11,1151  5,2528 787,9 
      

Intenzita návrhového deště:      
Srážkoměrná stanice: Praha - Hostivař     
q = 150 l.s-1.ha-1    
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Současný odtok ze zájmového území     
Plocha: 11,1151 ha    
Intenzita: 150 l.s-1.ha-1    
Odtokový součinitel: 0,05 (obdělávaná pole)    
Množství: 83,36 l.s-1    
      
Navrhovaný odtok ze zájmového území     
Návrh odtoku: DN 500 mm    
Rychlost proudění: 2 m.s-1    
Max. odtokové množství: 105,00 l.s-1 (dle stanoviska správce kanalizace - KSF 
spol. s r.o. a Chorafe v.o.s.) 
      
n = 0,5 (dvouletý déšť) 
 
Tabulka č.15      

Trvání deště Intenzita deště Přítok do stok  Odtok   Potřebná kubatura 
stoky 

s redukovaným 
odtokem 

[min] [l.s-1.ha-1] [m3] [m3] [m3] 

5 298 469,60 31,50 438,10 

10 210 661,85 63,00 598,85 

15 164 775,31 94,50 680,81 

20 131 825,74 126,00 699,74 

60 53,8 1 017,36 378,00 639,36 

120 30,2 1 142,17 756,00 386,17 

 
 
 
3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

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

prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 
C. Odpady vzniklé po dožití stavby 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
 
 
A. Odpady vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou dočasně vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, 
dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou 
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také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. 
Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je 
uveden v následující tabulce. 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním 
znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 
č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno 
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s 
odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich 
minimalizace.  
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace 
stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých 
druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 
Odpady vznikající během realizace stavby 
Tabulka č.16 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Množství* 
(t) 

Kategorie 
Způsob 

nakládání s 
odpady 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

0,01 N AN 3/AN 5 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod  
číslem 08 11 11 

0,015 O AN 3/AN 5 

12 01 13 Odpady ze svařování 0,3 O AN 3/AN 5 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,5 O AN1/AN3//AN 5 
15 01 02 Plastové obaly 0,45 O AN1/AN3//AN 5 
15 01 03 Dřevěné obaly 5,5 O AN1/AN3//AN 5 
15 01 04 Kovové obaly 4 O AN 3/AN 5 
15 01 06 Směsné obaly 10 O AN 3/AN 5 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

0,05 N AN 3/AN 5 

17 01 01 Beton 60 O AN1/AN3//AN 5 
17 01 02 Cihly 0,5 O AN 3/AN 5 
17 02 01 Dřevo 55 O AN 3/AN 5 
17 02 02 Sklo 0,5 O AN 3/AN 5 
17 02 03 Plasty  0,6 O AN 3/AN 5 
17 04 05 Železo a ocel 42 O AN1/AN3//AN 5 
17 04 07 Směsné kovy 16 O AN 3/AN 5 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 4 O AN 3/AN 5 
17 05 04 Zemina a kamení 7000 O AN 3/AN 5 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 
170603 

12 O AN 3/AN 5 

17 09 04 
Směsný stavební odpad neuvedený pod  
17 09 01,17 09 02,17 09 03 

45 O AN 3/AN 5 

* množství stanoveno odhadem, podrobně bude rozpracováno v rámci projektu 
    AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
    AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
    AN 5 – skladování   
 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Skladba materiálu, který prochází přes sklady je  velmi různorodá z důvodů služeb 
nabízených na trhu. Materiál  bude  skladován  krátkodobě dle jednotlivých druhů. U skladů 
se prakticky jedná o překládku a skladování materiálu. Skladovaný materiál bude v balení a 
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paletách způsobilých pro přepravu a manipulaci. V prostorách skladu se bude materiál z obalů 
vybalovat. Odpad může vzniknout pouze v havarijní situaci.   
Při provozu budou vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadů ve smyslu Vyhl. č. 283/2001 MŽP ČR o vykonání některých ustanovení zákona o 
odpadech a Vyhl. MŽP ČR č. 284/2001, kterou se ustanovuje katalog odpadů a kde jsou 
specifikovány.  
Vést podrobnosti o nakládání s odpadem s charakteristikou aktuálního stavu odpadového 
hospodářství původce odpadu, která obsahuje údaje o druhu a množství za určené období, je 
povinností provozovatele areálu. Původce odpadu může část svého odpadu dát dále na 
zhodnocení např. recyklaci. 
Přesný popis veškerého odpadu bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství 
v areálu a veškerou manipulaci s odpadem bude provádět odborná autorizovaná firma. 
Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními 
vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu. 
Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech.  
Při provozu areálu mohou vznikat následující odpady. Jejich rozsah je odvozen z rozsahu 
skladovacích ploch a údajů investora o průměrné produkci odpadů  v obdobných zařízeních. 
Přehled event.možných odpadů vznikajících při provozu areálu (jeho přesné složení lze 
upřesnit a vyčíslit až po konkretizaci v rámci projektu. 
 
Odpady jsou zpracovány v souladu s kategorizací a katalogem odpadů stanovených Vyhl. č. 
284/2001 Ministerstva životního prostředí ČR. 
Tabulka č.17 
Tabulka č.30 
Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie Množství 

t/rok 
Způsob 

nakládání s nimi 

07 01 11 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
obsahující nebezpečné látky 

N 1 AN 3/AN 5 

13 05 02 Kal z odlučovače olejů N 0,2 AN 3/AN 5 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 AN 3/AN 5 
13 05 06 Oleje z odlučovačů olejů N 0,2 AN 3/AN 5 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,6 AN1/AN3//AN 5 
15 01 02 Plastové obaly O 1 AN1/AN3//AN 5 
15 01 03 Dřevěné obaly O 8 AN1/AN3//AN 5 
15 01 06 Směsné obaly O 5 AN 3/AN 5 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny N 0,5 AN 3/AN 5 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny 
neuvedené pod 15 02 02 

O 0,2 AN 3/AN 5 

16 06 01 Olověný akumulátor N  AN 3/AN 5 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 0,4 AN 3/AN 5 
17 04 05 Železo, ocel O 10 AN1/AN3//AN 5 
20 01 01 Papír, lepenka O 0,3 AN 3/AN 5 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 1,5 AN 3/AN 5 
20 01 39 Plasty O 1,2 AN1/AN3//AN 5 
20 01 21 Zářivka N 0,04 AN 3/AN 5 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 8 AN 3/AN 5 
20 03 03 Uliční smetky O 2 AN 3/AN 5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 30 AN 3/AN 5 
    AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
    AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
    AN 5 – skladování   
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Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Pro likvidaci a dočasné skladování bude areál vybaven nádobami na odpad, ze kterých je 
odpad pravidelně vyvážen. Nádoby budou situovány u každého objektu v dostupné 
vzdálenosti.  
Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Nádoby budou uloženy, před odvozem k likvidaci, v oploceném uzamykatelném přístřešku. 
Provozovatel pro uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří 
mají oprávnění na sběr a likvidaci uvedených druhů odpadů. Pro celý areál bude vypracovaná 
dokumentace pro nakládání s odpadem – Program odpadového hospodářství, Havarijní plán 
pro nakládání s  nebezpečeným odpadem, Identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že investor jako 
původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb. a odpady 
odevzdá odborným firmám respektive organizacím, které vlastní platné oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další 
zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
 
 
C. Odpady vzniklé po dožití stavby 
 
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby budou obdobného charakteru jako odpady 
vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly 
použity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné 
maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít.  
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
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Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 
Možnost vzniku havárií může souviset  s:  

- úniky látek  
- selháním lidského faktoru 

Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo 
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno 
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude 
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení 
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou 
navrženy s požadovanou požární odolností.  
 
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 
způsobu využití stavby: 
1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
2. řešení evakuace osob  
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na 
    záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 
 
Zajištění bezpečnosti provozu stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
9.června 1998 o obecných technických požadavcích na stavbu a tím splňuje i obecné 
požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i 
vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15.4. 1982, ve znění ČÚBP a ČBU č. 324 ze dne  31.7.1990 a 
vyhl. Č.207 z roku 1991. Tyto vyhlášky obsahují požadavky i souvisejících předpisů a norem 
vztahujících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Omezení rizikových vlivů instalovaného zařízení příp. technologie. 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, 
pracovních postupů a dobrého technického stavu, veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a 
zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti dle ČSN 34 35 10, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena 
případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 35 10. 
Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být 
užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu 
na obsluhu a údržbu. Instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a 
jejich provozování bude prováděno dle vyhlášky č. 48/1982 Sb. a souvisejících norem ČSN. 
Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a 
provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí. Elektrická zařízení budou dimenzována na 
účinky zkratovaných proudů dle ČSN tak, aby při působení zkratových proudů nebylo 
překročeno dovolené mechanické a tepelné namáhání. 
Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a přístrojů, které jsou přípustné bez otevření 
dveří rozvaděčů, mohou provádět osoby alespoň poučené. Použité výrobní technologické 
stroje a zařízení i rozmanitost výrobního programu předurčují potřebu zvýšené míry 
pozornosti a dodržování předpisů o bezpečnosti práce v řešeném provozním souboru. Veškerá 
omezení a pracovní postupy budou popsány v příslušných směrnicích a jednotliví pracovníci 
budou  o těchto omezeních závazně informováni prostřednictvím pravidelných školení o 
bezpečnosti práce.Bude se jednat zejména o používání ochranných pracovních pomůcek, 
pozornost při manipulaci s rozměrnými výrobky a dodržování určených pracovních postupů. 
Další konkrétní omezení budou vázána na jednotlivé stroje a zařízení specifikované v 
pokynech pro obsluhu, opravy a údržbu technologických strojů zpracovaných v rámci 
dokumentace zpracované jejich výrobcem, resp. dodavatelem. 
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5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
 
Období výstavby 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

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

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.18 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

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

0* 
-10* 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

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

 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.19 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
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Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
 
Hluk z provozoven                                   Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z dopravy na pozem.komunikacích 
(III/00325)      Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích 
(D1)       Den    LAeq = 60 dB    Noc    LAeq = 50 dB 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
 
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním 
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních 
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby 
- hluk v době provozu  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 15 m). 
Tabulka č.20 

Kontrolní 
bod 

Výška 
(m) 

Místo situování Popis 

1 3 Říčany - Jažlovice Severovýchodně za D1, ul. U Dálnice 29, 251 01 Říčany, LV 2238, 
zastavěná plocha – rodinný dům 

2 3 Říčany - Jažlovice Severovýchodně za D1, ul. Jažlovice 6, 251 01 Říčany, LV 1087, 
zastavěná plocha – objekt bydlení  

 
Kontrolní body 
výpočtu 
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Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.21 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Zemní 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
 
Stavební práce 
Tabulka č.22 

Den Kontrolní bod  
LAeq dB 

1 58,2 
2 58,4 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                                      Přípustná hodnota stavební práce  pro dobu denní (7-21 hod.)  LAeq = 65 dB  
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení 
použít protihlukové odclonění. 
 
 
Hluk v době provozu 
 
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na 
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny 
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.  
 

4 
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Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
Předpokládaná intenzita dopravního zatížení je uvedena na straně 20 tohoto oznámení.  
Předpokládaný týdenní provoz je nepřetržitý Po – Ne (o víkendech je slabší provoz cca v 
rozsahu 2. a 3. směny všedního dne). Předpokládaná pracovní doba je nepřetržitý třísměnný 
provoz ( 0 – 24 hod) s tím, že průměrná směnnost je stanovena 75% osob  v 1. směně, 20% 
v 2. směně a 5% v 3. směně. 
 
 
Stacionární zdroje 
Vyjma dopravy jsou dalšími zdroji hluku: 

� Vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše halových objektů v místě 
administrativně sociálních vestaveb. Tyto jednotky zajišťují nucenou výměnu vzduchu 
pro předmětné místnosti těchto vestaveb (sociální zařízení, kuchyňky, velkoplošné 
kanceláře apod.) – max. hlučnost 70 dB. 

� Klimatizační jednotky umístěné na střeše halových objektů v místě administrativně 
soicálních vestaveb. Tyto jednotky zajišťují chlazení předmětných místností (místnosti 
pro server, kanceláře apod.) – max. hlučnost 50 dB. 

 

Umístění VZT a klimatizačních jednotek viz.následující situace. 
 
HALA DC 5 
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Hala DC6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky výpočtu 
 
Samotný provoz ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a 
DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” 
 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.23 

Výška Den Noc Kontrolní bod  
m LAeq dB LAeq dB 

1 3 33,6 25,8 
2 3 30,6 22,8 

                  Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustná hodnota pro hluk z provozu DC5 a DC6   Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                 
 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC 
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Provoz ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 
včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně dopravy na III/00325 
Tabulka č.24 

Výška Den Noc Kontrolní bod  
m LAeq dB LAeq dB 

1 3 45,4 36,4 
2 3 35,4 26,9 

                  Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustná hodnota pro hluk z dopravy na pozem.komunikacích    Den  LAeq = 55 dB   Noc  
LAeq = 45 dB   
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                             

 
 
Provoz ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 
včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně dopravy na III/00325 a D1 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.25 

Výška Den Noc Kontrolní bod  
m LAeq dB LAeq dB 

1 3 58,6 48,7 
2 3 57,3 48,4 

                  Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustná hodnota pro hluk z dopravy na pozem.komunikacích    Den  LAeq = 60 dB   Noc  
LAeq = 50 dB   
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                             
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                             
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Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko). 
Výsledné hodnoty a grafické znázornění izofon hluku z provozu ”Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní 
infrastruktury” samotného a hodnoty zjištěné při provozu ”Distribuční centrum ProLogis Park 
Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” při 
sledování provozu areálu včetně veřejné dopravy ukazují hlukovou zátěž po realizaci 
navrhovaného záměru.  
 
Při sledování hodnot samotného provozu ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 
West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” budou limitní 
hodnoty 50 dB pro den dodrženy. Rovněž při sledování provozu stacionárních zdrojů v noci 
budou limitní hodnoty dodrženy (40 dB pro noc). 
Při sledování provozu ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty 
DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně veřejné dopravy byly 
sledovány dva možné stavy.  
Při zahrnutí dopravy ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty 
DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně provozu na III/00325 budou 
přípustné hodnoty pro den ve výši 55 dB pro den a 45 dB pro nocv chráněném prostoru 
chráněných objektů dodrženy.  
Při zahrnutí dopravy ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty 
DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně dopravy na III/00325 a D1 
budou přípustné hodnoty pro den ve výši 60 dB pro den a 50 dB pro noc v chráněném 
prostoru chráněných objektů dodrženy.  
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude provoz ”Distribuční centrum ProLogis Park 
Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” 
negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o 
ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při započtení dopravní zátěže 
souvisejících dopravních tras  (veřejná doprava)  je ve zvolených referenčních bodech  
dodržen limit. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba  ”Distribuční centrum ProLogis Park 
Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” je 
územím, je vymezeno zemědělsky obdělávanými pozemky v prostoru průmyslové zóny. 
Nejbližší trvalá obytná zástavba je situována v lokalitě obce Jalovice za trasou D1.  
Využití pozemku pro  navrhovanou stavbu je z hlediska územního plánu možné.  
 
Město Říčany a jeho části se nacházejí převážně na rovinatém až mírně členitém území 
Říčanské plošiny jihovýchodně od Prahy. Východní část katastrů města Říčany je značně 
zalesněna, převážně bezlesá kulturní krajina je vyvinuta na západě předmětného území. 
Velkou část rozlohy tvoří obytné plochy sídel, komerční zóny (podél dálnice D1).  
Původní lesy se zachovaly na malé ploše, byly nahrazeny převážně smrkovými 
monokulturami, popř. kultury borovice, modřínu a dubu červeného. Dochází však 
k dlouhodobému snižování podílu zemědělského půdního fondu. Také údaje o vývoji využití 
ploch v posledním desetiletí 20. století vykazují rozdíly mezi jednotlivými katastrálními 
územími.  
Ústup zemědělského hospodaření v krajině má za následek existenci velkých ploch ležících 
ladem. Jedná se o hustě osídlenou krajinu s tomu odpovídající stupeň zatížení území a 
znečišťování. Charakter okolní krajiny ovlivňuje také hustá dopravní infrastruktura a vedení 
vysokého napětí. 
Přírodní prostředí širšího zájmového území Jažlovic a okolí  vykazuje známky poměrně 
značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými 
intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění cca 80% i více,  
odvodnění původních luk, relativně vysoká míra upravenosti malých vodotečí. 
Pro k.ú. Jažlovice lze doložit velmi nízký  koeficient ekologické stability,  daný zejména  
velkými výměrami intenzivně využívaných polí a v posledním desetiletí i růstem industriální 
zóny. 
Dominantními prvky krajinného rázu jsou především výrazně vyvýšené těleso dálnice  D1 a 
rozsáhlé skladové zóny po obou stranách dálnice (industriální zóna 1 a 2), dále větší polní 
celky, omezeně  pak liniové prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniové prvky 
inženýrských sítí, upravených vodotečí  a železniční trať.   

Jde o území, jehož průvodní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky 
drobnějšího měřítka je však výrazně narušen zcelením pozemků do velkých honů orné půdy, 
spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest a následnou výstavbou dálnice a 
rozvojem industriálních zón.   
 
Komplexní využití území vymezené v rámci územně plánovací dokumentace a priority jeho 
využívání jsou řešeny záměrem stavby.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr výstavby parkovacího objektu, neobsahuje 
přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně 
ovlivněna.  
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Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
• půdní fond  

Během realizace záměru dojde k záborům zemědělské půdy, kulturní zeminy budou skryty a 
využity  dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.   
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena, část stavby se nalézá v ochranném pásmu 
lesa. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 

Zájmové území nezasahuje žádný prvek ÚSES. Kostrou systému ekologické stability v širším 
okolí zájmového území výstavby je nadregionální biokoridor K66 (NRBK) - Voděradské 
bučiny až Vidrholec, osa mezofilní hájová vzdálená cca 8 km. Nadregionální biocentrum 
(NRBC) 27 - Voděradské bučiny je od zájmového území výstavby vzdáleno cca 9 km. 
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. 

Nejbližšími prvky regionálního ÚSES jsou dva regionální biokoridory (RBK). RBK1195 - 
Milí čovský les až Osnický les vede od severu k jihu a je určený převážně k vymezení a jen 
zčásti k založení, prochází západně od zájmového území ve vzdálenosti cca 6 km. Za 
regionálním biocentrem (RBC) 1403 - Osnický les se jižním směrem napojuje další RBK 
1196 - Osnický les až Les u Radlíku. Jižně od zájmového území výstavby ve vzdálenosti cca 
5,8 km vede další RBK (přibližně směrem západ -východ) 1201 - Grybla až Tojček převážně 
určený k vymezení. Za RBC 1856 - Tojček Určeném k doplnění pokračuje dále východním 
směrem RBK 1288 - Hláska až Tojček. 

Nejbližšími skladebnými prvky ÚSES jsou z hlediska plánované stavby lokální biokoridor 
(LBK) č. 11 - částečně nefunkční (část nad LBC 6.2), který vede údolím Pitkovického potoka 
a spojuje lokální biocentrum (LBC) č. 2 - pod Voděrádkami na soutoku s Jažlovickým 
potokem sLBC č. 1 -vymezeným funkčním biocentrem v údolí Pitkovického potoka mezi 
Kuřím a Krabošicemi.  

Obě biocentra jsou tvořena částečně lesem, loukami a ladami, spolu s biokoridorem, který je 
spojuje jsou součástí významného krajinného prvku (VKP) Údolí Pitkovického potoka. 
Lokální vodoteč, která ústí do Jažlovického potoka a dále část Jažlovického potoka je i 
nejbližším prvkem systému ekologické stability - je evidovaná jako interakční prvek JA 1 - 
břehové porosty potoka. Tato lokální vodoteč má funkci recipientu dešťové kanalizace. Nad 
LBC č. 2 se na LBK č. 11 napojuje LBK č. 12 - částečně funkční, které jde podél silnice a po 
břehových porostech Říčanského potoka. Lokalita výstavby není součástí navrženého  
územního systému  ekologické stability.  

Omezené ovlivnění tohoto systému spočívá pouze v systému kanalizace nepřímo ústící do 
Jažlovického potoka, který se vlévá do Pitkovického potoka. K negativnímu ovlivnění 
biokoridoru plánovanou zástavbou nedojde, tok bude uchráněn retenční nádrží. Lze očekávat 
mírné omezení negativních výkyvů v průtocích na rozdíl od současného stavu. Příspěvek 
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kanalizace nové stavby nebude velký a bude minimalizována možnost úniku látek 
nebezpečných vodám do vodoteče. Územní systém ekologické stability vychází z Generelu 
místního systému ekologické stability, který zpracoval ing. Viceník (firma Příroda v.o.s.), rok 
1994. 

Z hodnocení v části dokumentace, věnované lokálnímu systému ekologické stability vyplývá, 
že v dosahu přímých vlivů posuzovaného areálu se nenachází žádné ze skladebných prvků 
ÚSES, biocenter ani biokoridorů. Žádné další významné součásti kostry ekologické stability a 
interakční prvky se v nejbližším okolí posuzované lokality nevyskytují a nebudou výstavbou 
ani provozem negativně ovlivněny.  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  

V širším okolí lokality (v okruhu 5 -15 km) se vyskytují tato ZCHÚ (zvláště chráněné území): 
• Přírodní rezervace Mýto -17,48 ha, katastr Nedvězí u Říčan (mělké údolí Rokytky 

s druhotnými loukami a lesnatými svahy, cca 5 km severně). 
• Přírodní památka Hrnčířské louky - 29,53 ha, katastr Hrnčíře (komplex pěti rybníků a 

luk, cenné mokřadní ekosystémy, refugium mokřadních živočichů, výskyt chráněných 
druhů rostlin, cca 8 km severozápadně). 

• Přírodní památka Milíčovský les a rybníky - 93,3 ha, katastr Háje, Újezd u Průhonic 
(rybniční soustava s mokrými loukami a olšinami, významná flóra a fauna, cca 8 km 
severoseverozápadně). 

• Přírodní památka Pitkovická stráň - 0,51 ha, katastr Pitkovice (naleziště koniklece 
lučního, cca 8 km severně). 

• Přírodní památka Lom na Plachtě - 0,71 ha, katastr Třebohostice u Škvorce (zatopený 
lom, cca 10 km severovýchodně). 

• Přírodní památka Božkovské jezírko - 1,29 ha, katastr Mirošovice (zazemňující se 
mokřad s významnými rostlinnými druhy, refugium obojživelníků a bezobratlých, 
vzdálenost cca 10 km jihovýchodně). 

 
- na území přírodních parků  
 
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
V širším okolí ve vzdálenosti cca 7 km jižním směrem se nachází přírodní park 
Velkopopovicko o rozloze 2 127,44 ha. 
 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do 
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. 

V zájmovém území, v bližším ani širším okolí se nenachází žádná lokalita navržená 
k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť. Posuzovaná stavba nemá žádný 
přímý ani nepřímý vliv na navrhované lokality systému Natura 2000. Viz server 
http://www.natura2000.cz 
Tento závěr vyplývá i z vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, č.zn. SZ-141870/2008/KUKS-2 z 26.9.2008 k záměru. Krajský úřad 
posoudil  záměr a došel k závěru, že lze vyloučit významný vliv záměru na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti.  
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- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
V území navrženém pro stavbu se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. 

Nejbližšími významnými krajinnými prvky jsou plochy Nad Sklenkou a U Jažlovic. 
• Nad Sklenkou - pořadové číslo JA 3, rozloha 6,74 ha - lesík s rybníkem u dálnice D1, 

v okolí rybníka, převládá olše, bříze, dub, topol, v lese borovice se smrkem. 
• U Jažlovic - pořadové číslo JA 2, rozloha 2,71 ha - lesík, lada a louka na okraji 

Jažlovic. Na dlouhém - pořadové číslo JA 1, rozloha 7,08 ha - od dálnice D1 břehové 
porosty potoka a dále pod silnicí břehové porosty - dle výše uvedeného generelu 
ÚSES interakční prvek. 

• Vzdálenější VKP jsou plochy U Cikána , Nad Voděrádkami, Nad Kuřím, Nad bývalou 
STS a Nad dolním mlejnem: U Cikána - pořadové číslo VO 2, lesík u silnice, součást 
lokálního biokoridoru. Nad Voděrádkami - pořadové číslo VO 3, lesík. Nad bývalou 
STS - pořadové číslo KU1, dvě vodní nádrže a opuštěný rybník. Nad Kuřím - 
pořadové číslo KU 2, úvoz v poli. Nad dolním mlejnem - pořadové číslo KU 3, louka.  

Tyto významné krajinné prvky nebudou navrženou stavbou nijak dotčeny. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Říčany leží ve vzdálenosti dvacet kilometrů na jihovýchod od Prahy. Město má bohatou 
historii. První zmínka o něm je z roku 748 a najdeme ji v Kronice Václava Hájka z Libočan. 
Podle archeologických nálezů byla na území dnešního města významná sídliště již v době 
laténské a starší době římské. Nalezeny zde byly také hroby prvních Slovanů. 

Jažlovice, dříve Žežlovice, mají jméno po vladykovi Mikuláši (Divokém) z Žežlovic, který tu 
měl tvrz. Hrad jeho stával při kostele.  

V druhé polovině 16. století vládli tu rytíři Slopotičtí ze Sulic. Po smrti Heřmana 
Slopotického prodán statek Jakubu Berbekovi z Kunvaldu. Jeho syn Daniel jej prodal roku 
1614 Janovi Kyšperskému z Vřesovic. Po bitvě bělohorské byly Žežlovice pozdějšímu 
majiteli Janu Skalickému z Dubu odňaty a r. 1624 ve středu po Třech králích knížeti Karlovi z 
Lichtenštejnu předány, poněvadž před tím jmenovaný majitel Skalický podporoval finančně 
povstalce a sám osobně táhl do Moravy a Rakous.  

Statek byl připojen k panství uhříněvskému a od té doby vznikl název Jažlovice. 
 
Situování posuzovaného  ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové 
objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” v Jažlovicích není umístěno v 
prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo 
archeologického významu. 
 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
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- na území hustě zalidněná  
Lokalita výstavby záměru není součástí hustě obydlených území.  

Říčansko bylo díky své poněkud vyšší nadmořské poloze osidlováno později  a patřilo k méně 
hustě osídleným územím. 

Průmyslová revoluce přibližně od poloviny 18. století, stejně jako ve většině Čech, zcela 
změnila jeho charakter a na výrazném zvýšení hustoty obyvatelstva se vedle této skutečnosti 
projevila i blízkost metropolitního regionu hl. města Prahy, jehož součástí se dnešní Říčansko 
stává. Významně přispěl rovněž  rozvoj infrastruktury, zejména realizace dálnice D1 a 
v neposlední řadě i rozvoj rekreace. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 
 

 

2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty 
DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury“ byly sledovány následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz 
související s halovými objekty DC5 a DC6).     
 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu. 
Stavba bude provedena tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a 
provozu na životní a zároveň umožňovala podnikatelský záměr investora. 
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná a jsou navrženy parametry 
pro zabezpečení omezení možných vlivů na okolní prostředí. 

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

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

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

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
 
Charakteristika klimatického regionu, ve kterém se nachází posuzovaný záměr Hala Hellmann 
Jažlovice : 
Tabulka č.26 

Kód 
regionů 

Symbol 
regionů 

Charakte- 
ristika 
regionů 

Suma 
teplot 
≥100  

Průměná 
roční teplota 
oC 

Prům. roč. 
úhrn 
sráž.mm 

Pravděpodobnost 
suchých vegetačních 
období 

Vláhová 
jistota 

5 MT 2 mírně teplý, 
mírně vlhký 

2200 - 
2500 

7 - 8 550 - 650 
(700) 

15 - 30 4 - 10 
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Průměrná větrná růžice byla získána od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech 
větru pro Říčany ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika v bodě 
2.0. 

 
Celková průměrná větrná růžice lokality Říčany : 
Tabulka č.27 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   5,30   3,30   6,50   4,60   5,90   8,70   6,60   7,00  17,66   65,56 
5,0   4,01   1,61   2,41   1,40   3,10   8,31   6,10   3,80    30,74 

11,0   0,70   0,10   0,10   0,00   0,10   1,00   1,40   0,30     3,70 
Součet  10,01   5,01   9,01   6,00   9,10  18,01  14,10  11,10  17,66  100,00 

 
 
Stavební úřad Městského úřadu Říčany je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní 
koncentrace na ploše 77,6 % obvodu, pro imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční 
koncentrace na ploše 4,1 % obvodu a pro imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace 
na ploše 2,6 % obvodu pro ochranu zdraví lidí. 
Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Distribuční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“) byl odborným odhadem 
zpracovatelem rozptylové studie stanoven pro suspendované částice (PM10) pro maximální 
denní koncentrace ve výši  < 200 µg/m3 a  průměrná roční koncentrace ve výši < 35 µg/m3, 
pro oxid dusičitý (NO2)  maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 a průměrná roční 
koncentrace < 42 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 a pro 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 1,5 ng/m3. 
 
 
2.3 Voda  
 
Zájmově území výstavby Logistické haly Hellmann Jažlovice náleží hydrologicky do povodí 
řeky Vltavy, jejího dílčího povodí 1-12-01  Vltava od Berounky po Rokytku. V dalším 
členění spadá území areálu do dílčího povodí 1-12-01-019  Pitkovický potok po jeho ústi do 
Botiče. Pitkovický potok je charakterizován následujícími hydrologickými charakteristikami: 
Plocha povodí 31,4 km2, délka toku 14,6 km, průměrný průtok u  ústí  do  Botiče 0,09 m3/s. 
Mimopstruhová voda s čistotou vody II. třídy. 
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Pitkovický potok ústí zprava do Botiče (číslo hydrologického pořadí 1-12-01-014, plocha 
povodí 134,8 km2, délka toku 33,4 km, průměrný průtok u ústí do Vltavy 0,44 m3/s a čistota 
vody IV. třídy v dolním toku). 
Vodoteče mají charakter drobných toků v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, 
kde je typická velká kolísavost průtoku v závislosti na srážkách a také poměrně špatná kvalita 
vody.  Jažlovický potok jako nejbližší recipient má délku toku cca 3,2 km, průměrný průtok u 
ústí do Pitkovického potoka cca 8 l/s.  
Kapacity recipientů, které budou odvádět dešťové odpadní vody, jsou dostatečné. U stávající 
ČOV byla provedena intenzifikace, která zvýšila její kapacitu a  kapacita je nyní dostatečná, 
aby s rezervou mohla zabezpečit příslušnou kvalitu vyčištěných odpadních vod, vypouštěných 
do Jažlovického potoka. Kvalita povrchových vod tedy nebude zhoršena. 
 
Vodní zdroje hromadného zásobování nebo jejich ochranná pásma se v území nevyskytují. 
 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek, 

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží, 

- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze 
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace. 

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.   
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Geomorfologické poměry 
Z geomorfologického hlediska se zájmové území nachází v hraničním prostoru mezi Pražskou 
plošinou a Benešovskou pahorkatinou.  
 
Geologické poměry 
Z regionálně geologického hlediska spadá zájmové území do základní jednotky svrchního 
proterozoika jihovýchodního křídla Barrandienu. Skalní podloží je budováno sedimentárním 
komplexem hornin tzv. štěchovické skupiny, která představuje nejmladší stratigrafický oddíl 
barrandienského svrchního proterozoika. Litologicky jsou zastoupeny zejména břidlice a 
jemné prachovce, méně pak droby, písčité břidlice nebo slepence.  
V rámci širšího zkoumaného území byl proveden hydrogeologický průzkum firmou K+K 
průzkumy Praha. Ze zprávy vyplývá, že jsou v lokalitě  jednoznačně dominantním 
horninovým typem jemné jílovitoprachovité břidlice až prachovce s tence deskovitou 
vrstevnatostí, která je zpravidla vždy dobře zřetelná. Horniny byly postiženy slabou 
regionální metamorfózou a místy je velmi dobře patrný fylitický vzhled (nazelenalé odstíny, 
jemný fylitický lesk na foliačních plochách). Tektonické porušení skalního masívu není v 
zájmové oblasti příliš intenzivní. Vrásnění proterozoika (kadomská orogeneze) bylo v dané 
oblasti mírné, často jen s nevelkým zvlněním vrstev (celá oblast je typická prakticky 
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vertikálním postavením vrstev při generelním směru ZJZ - VSV). Rozpukání je v 
přípovrchové zóně poměrně výrazné se subvertikálními sklony puklinových ploch 75° až 85°. 
Průměrný rozestup puklin je 3 až 12 cm. Hornina ve výkopu se vyznačuje zpravidla 
roubíkovitým rozpadem.  
 
Kvartérní pokryvné útvary 
Skalní podloží zájmového území je zakryto souvislou vrstvou kvartérních pokryvných útvarů 
s nízkou mocností, která se pohybuje podle nového terénního průzkumu v rozmezí od 0,80 - 
1,40 m, přičemž nejnižší mocnosti (0,80 - 0,90 m) převažují v severní části staveniště, v jižní 
části se mocnost pokryvů zvyšuje až na 1,4 m. 
Pokryvné útvary se skládají z kulturních vrstev půdy a ze svahových resp. eolicko-svahových 
a svahových uloženin. Svrchní patro představují kulturní vrstvy půdy, které jsou zde 
reprezentovány 25 - 35 cm mocnou vrstvou hnědých humózních, jemně písčitých půd. V 
rámci tohoto horizontu bylo při dokumentaci sond ještě rozlišováno prostředí ornice a 
podorničí. 
Eolicko-deluviální sedimenty představují horizont žlutohnědých až rezavohnědých jemně 
písčitých hlín až jílů. Obsahují především částečně přemístěný materiál primárních vápnitých 
spraší. Přítomnost hrubozrnnější klastické frakce je spíše ojedinělá. Mocnost tohoto horizontu 
se pohybuje od 0,50 - 1,15 m. V části území nasedají tyto zeminy přímo na mrazem provířený 
skalní podklad, místy se na bázi vyskytují ještě typické deluviálni sedimenty, zastižené v 
sondách profilu B. Deluviální uloženiny lze charakterizovat jako hlíny až jíly s vysokým 
podílem drobných poloopracovaných úlomků břidlice velikosti 2 - 4 cm. Maximální mocnost 
deluviálních sedimentů byla na lokalitě pozorována v rozmezí 0,20 - 0,35 m. 
 
Hydrogeologické poměry 
Pro akumulaci podzemní vody nejsou příznivé ani málomocné pokryvy, které se vyznačují 
nízkou propustností (koeficient filtrace řádově 10-8.s-1 a méně). Zrnitostně se jedná převážně o 
jílovité zeminy. 
Hlavním a prakticky jediným zdrojem místních podzemních vod jsou atmosférické srážky 
spadlé v infiltrační oblasti. Objem vod, které mohou infiltrovat hlouběji do geologického 
prostředí, je však značně omezen. Při atmosférických srážkách část vody stéká po povrchu do 
lokálních depresí, část je zachycena vegetací a humózním horizontem a ztracena zpětně 
výparem, část vod je absorbována melioračním systémem, a tak pouze menší část infiltruje 
hlouběji do geologického prostředí skalního masívu průsaky po nezajílovaných puklinách. 
Antropogenní vlivy byly již naznačeny v předchozím textu. Jedná se o rozsáhlé meliorační 
systémy, které byly v celé širší oblasti vybudovány.  
Podle průzkumu firmy K+K lze konstatovat, že podzemní voda nevytváří v dané oblasti 
souvislý horizont a objevuje se až nepravidelně ve větších hloubkách na příhodných 
tektonických strukturách skalního masívu. Při nové terénní sondáži nebylo do hloubek - 2,5 
až - 4,00 m naraženo na žádné výrazné přítoky podzemních vod. Většina sond byla zcela 
suchá a zůstala tak i při delším otevření výkopu, v některých sondách v místech výskytu 
pevné, na puklinách nezajílované břidlice bylo pozorováno slabé zavlhnutí. 
 
Půda 
Ovlivněno bude stávající využití  půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních 
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního 
fondu.   
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Základní půdní charakteristiky 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo 
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti 
půdního profilu). 
 
Základní hodnotové ukazatele jsou stanoveny dle přílohy k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb. 
(Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu). 
 
Bonitní půdně ekologické jednotky u půd trvalého záboru 
 
Zájmové území náleží do následujícího BPEJ :  5.48.11  

5.26.14  
5.15.00  

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek 
 
48 Hnědé půdy glejové, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, lehčí až středně 

těžké, až středně štěrkovité nebo kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 
26 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim 

podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením 

15 Ilimerizované půdy, hnědozemě limerizované, hnědé půdy a hnědé půdy ilimerizované včetně slabě 
oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním 
režimem 

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

5.48.11 IV.třída ochrany 
5.26.14 III.třída ochrany 
5.15.00 II.třída ochrany 
5.48.11 IV.třída ochrany 

 
Do II.třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s 
ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. Možnost záboru půdy v uvedené 
lokalitě byla prověřena v rámci vyhodnocení záboru půdy v územně plánovací dokumentaci. 
Pozemky III.třídy ochrany jsou pozemky s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možné využít pro výstavbu. 
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Pozemky zařazené do IV.třídy ochrany jsou pozemky s podprůměrnou produkční schopností 
v rámci  příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné pro 
výstavbu. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Z biogeografického hlediska je hodnocené území součástí provincie středoevropských 
listnatých  lesů, subprovincie hercynské. Vlastní řešená lokalita se nachází v 1.5 - 
Českobrodský bioregion v těsné blízkosti (cca 0,5 km) nevýrazné hranice s biogeografickým 
regionem 1.22 - Posázavský bioregion, které leží na severu východních Čech. Českobrodský 
bioregion - 1.5 leží uprostřed středních Čech a tvoří úpatí Českomoravské vrchoviny a 
Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou 
členitostí 30 až 75 m, má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až 
severovýchodu. Plochý povrch zpestřují malá výrazně zaříznutá, ale jen 20 až 50 m hluboká 
údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi.   
 
Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými 
ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a 
teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. 
(bukovo-dubového) vegetačního stupně. Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku a v 
mezofytiku a zaujímá větší část fytogeografického okresu 10. Pražská plošina 
(fytogeografický podokres 10a. Jenštejnská tabule a západní část fytogeografického 
podokresu 10b. Pražská kotlina). 
 
Vegetační stupeň (Skalický) je kolinní až suprakolinní. Flóra je charakterizována zastoupením 
hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány 
některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna 
bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy. 
 
Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina 
lesů byla v minulosti vymýcena, na odlesněných místech převažují agrikultury. Posázavský 
bioregion - leží na jihovýchodě středních Čech a zabírá východní část geomorfologického 
celku Benešovská pahorkatina a severní výběžky celků Vlašimská pahorkatina a Křemešnická 
vrchovina. Bioregion je tvořen vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy 
a jejích přítoků, reliéf má ráz převážně členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75- 150 m. 
Typická výška území je 320 - 540 m. Bioregion je charakteristický ochuzenou mezofilní 
biotou tvořenou acidofilními doubravami a podružně též květnatými bučinami a 
dubohabřinami, podle geobiocenologického pojetí patří do 4. bukového, v údolí Sázavy do 3. 
dubovobukového vegetačního stupně. 

Biota náleží k mezofytiku. Vegetační stupeň je suprakolinní až submontánní (Skalický). 
Květena je dosti rozmanitá s některými mezními prvky, převládají druhy středoevropské, 
některé jsou i subatlantsky laděné. Z fauny je zastoupena ochuzená fauna kulturní krajiny 
Českomoravské vrchoviny. Sázava patří do parmového až pstruhového pásma, ve třech 
menších tocích je význačný výskyt mihule potoční. 
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Při přípravě záměru v území bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na 
sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Území je pokryté druhově velmi chudou vegetací a květenou. Nevyskytují se zde žádné 
zvláště chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Nejsou zde zastoupena žádná vzácná ani 
ohrožená rostlinná společenstva. Vlastní plocha pro záměr výstavby nepředstavuje příhodná 
stanoviště pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin.  
Širší okolí zájmové lokality výstavby je téměř bezlesá zemědělsky využívaná oblast, 
vzhledem ke své úrodnosti (sprašový pokryv) odlesněná již ve starověku. Jedná se o území v 
rovném až slabě členitém terénu okraji katastrálního území Jažlovice, na jih od nové 
industriální zóny v těsné blízkosti dálnice D1. Užší okolí zájmové lokality je zemědělsky 
intenzívně využívaná krajina, kde vzájemná ekologická stabilita krajinných složek 
charakterizovaná koeficientem ekologické stability je velmi nízká.  
 
Trvalý rostlinný pokryv je zatlačen na meze, okraje cest, zahrady obytných domů Jažlovic. Na 
zemědělsky obdělávaných plochách se kromě polních plodin vyskytují druhově chudá 
společenstva plevelů (vlčí mák, locika kompasová, heřmánek terčovitý,). Druhově bohatší 
jsou lemy cest a mezí, jde však o běžné druhy kulturních luk s příměsí ruderálů. Zájmová 
lokalita navazuje na  stávající skladovou a industriální zónu.  
 
Konkrétní druhový výčet je dost skromný - pýr plazivý, třtina křovištní, bojínek luční,sveřep 
jalový, jetel plazivý, podběl lékařský, smetanka lékařská, pelyněk černobýl, lebeda, heřmánek 
terčovitý, rmen rolní, hrachor hlíznatý, turan kanadský a podobné druhy. Jde o mozaiku 
ruderálů, polních plevelů a druhů lučních. Dálnice je provázena specifickými lemovými 
společenstvy. Jde zčásti o výsadby doprovodné zeleně, zčásti o ruderální a xerotermní 
společenstva na svazích zářezu. 
 
Z hlediska botanického je řešené území vlastní stavby druhově chudé. Samotný pozemek 
budoucí stavby je intenzivně využívanou zemědělskou půdou. 
 Mimo kulturní plodiny jsou na poli zastoupeny druhy, které přežívají agrotechnické zásahy a 
aplikace pesticidů. 

 
V lokalitě  vymezené pro stavbu byly determinovány následující druhy: 
 
bez černý (Sambucus nigra), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), hluchavka bílá 
(Lamium album), hluchavka nachová (Lamium purpureum), svízel přítula (Galium aparina), 
jetel plazivý (Trifolium repens), jílek vytrvalý (Lolium perenne), kokoška pastuší tobolka 
(Capsella bursa-pastoris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lopuch plstnatý (Arctium 
tomentosum), merlík bílý (Chenopodium album), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), 
mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mrkev obecná (Daucus carota), ovsík vyvýšený 
(Arrhenatherum elatius), pelyněk obecný (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium 
vulgare), ptačinec žabinec (Stellaria media), pýr plazivý (Agropyron repens) ,rdesno ptačí 
(Polygonum aviculare), růže šípková (Rosa canina), řebříček obecný (Achillea millefolium), 
smetánka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), srha říznačka (Dactylis glomerata), šťovík 
kadeřavý (Rumex crispus), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), vikev ptačí (Vicia cracca), 
vikev úzkolistá (Vicia angustifolia), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), kopřiva 
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dvoudomá (Urtica dioica), bodlák obecný (Carduus canthoides L.), drchnička rolní (Anagallis 
arvensis L.), jetel plazivý (Trifolium repens L.), pcháče (Cirsium spp.), pelyněk černobýl 
(Artemisia vulgaris L.), podběl obecný (Tussilago farfara L.), pýr plazivý (Elytrigia repens 
L.), svízel povázka (Galium mollugo L.), rozrazil rozekvítek (Veronica chamaedrys L.), rmen 
rolní (Anthemis arvensis L.), řebříček obecný (Achillea ptarmica L.), silenka nadmutá (Silene 
vulgaris subs. vulgaris (Moench.) Garcke), smetanka lékařská (Taraxacum officinale Web.), 
srha říznačka (Dactylis glomerata L.), kokoška pastuší tobolka ( Capsella bursa pastoris 
Med.), starček obecný (Senecio vulgaris L.), šťovík kyselý (Rumex acetosa Lz.) 
 
Fauna zájmového území  
U žádného ze zjištěných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto 
druhů.Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na 
blízkost sídel, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru z lokalit jižně a jihozápadně 
situovaných.  
 
Hmyz (Insecta)  
kobylka zelená (Tettigonia viridissima L.), ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus L.), 
běžec čtveropásý (Trechus quadristriatus Schrank.), hrbáček osenní (Zabrus gibbus Fabr.), 
hrobařík černý (Necrophorus humator. F.), kvapník plstnatý (Harpalus pubescens Müll.), 
lalokonosec libečkový (Otiorrbynchus ligustici L.), listokazi rodu Hoplia, střevlík obecný 
(Pterostichus vulgaris L.), zlatohlávek hladký (Potosia cuprea metallica Herbst.), mravenec 
obecný (Lasius niger L.), mravenec žlutý (Lasius flavus L.), bělásek zelný (Pieris  
brassicae L.), 
 
Měkkýši (Molusca) 
slimáček polní (Deroceras agreste L.),  hlemýžď zahradní (Helix pomatia L.), páskovka 
keřová (Cepaea hortensis Müller 
 
Savci (Mammalia) 
hraboš polní (Microtus arvalis Pall.), zajíc polní (Lepus europaeus L.), srnec obecný 
(Capreolus capreolus L.) 
 
Ptáci (Aves) 
bažant obecný (Phasianus colchicus L.), drozd zpěvný (Turdus ericetorum Turton), konipas 
bílý (Motacilla alba L.), kos černý (Turdus merula L.), sýkora koňadra (Parus major), vrabec 
domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus). 
 
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory chráněné ve 
smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  
vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků, území slouží spíše jako součást loviště. Nebyly 
zjištěny žádné migrační trasy ani stanovitě obojživelníků. 
 
Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni 
zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh, silně ohrožený druh nebo kriticky ohrožený 
druh ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).  
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2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího prostorového systému v  rámci  
industriální zóny Zděbrady - Jažlovice a blízkostí frekventované dálnice D1. Tento vliv bude 
pouze lokálního charakteru a nebude znamenat. Stavba je navržena s ohledem na navazující 
prostory.  
Z hlediska hmotového rozšíření v rámci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague 
D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury“ výrazně 
neovlivní pohledový charakter území. Rozšiřovaná část areálu nebude výrazně převyšovat 
současnou zástavbu distribučního centra a nestane se novou dominantou krajiny.  
Charakter okolní krajiny ovlivňuje blízkost dálnice, dálniční exit 11 Jesenice, silnice II. třídy 
č.101, silnice III. třídy a zřetelné v území je pohledově vedení vysokého napětí.  
K narušení krajinného rázu ve smyslu zák.č. 114/92 Sb. předmětnou výstavbou nedojde. 
Jedná se o výstavbu nového areálu na zemědělsky využívané orné půdě. 
Z hlediska krajinného rázu se jedná o lokalitu příměstské intenzivně zemědělsky 
obhospodařované krajiny. Převážná část ploch v okolní krajině je doposud tvořena ornou 
půdou, případně jinak intenzivně zemědělsky využívanou půdou. Tato půda je 
v bezprostředním okolí dotčeného území v současné době v souladu s platným územním 
plánem postupně zastavována i převážně skladovými objekty. Krajinný ráz je v místě stavby 
v současné době pozměňován výstavbou komerčních areálů a získává ráz industrializované 
příměstské krajiny. Navrhovaná stavba je rozšířením stávající industriální zóny na okraji 
města a nebude významně znamenat zásah do krajinného rázu. 
 
Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace 
Tabulka č.28 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.6 
Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma– Kamenná – 
mimo vliv záměru 

 X 

A.1.7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000  X 

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)  X 

A.1.10 
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, 
nadregionálních) 

 X 

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)  X 
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Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 
Tabulka č.29 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území B.1 Indikátory p řítomnosti hodnot kulturní a historické 

charakteristiky 
ANO NE 

B.1.1 
Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma 
(POP) 

 X 

B.1.2 
Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a 
POP) 

 X 

B.1.3 
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a 
POP) 

 X 

B.1.4 
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a 
POP) 

 X 

B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)  X 

B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP)  X 

 
Znaky a hodnoty vizuální scény 
Tabulka č.30 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

ANALYTICKÁ 
KRITÉRIA 
rysy prostorové skladby 

C.1 Indikátory p řítomnosti hodnot 
ANO NE 

C.1.1.1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem   X 

C.1.1.2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  X  

C.1.1.3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou  X 

C.1.1.4 Vymezení prostorů více horizonty   X 

C.1.1 
Charakter 
vymezení 
prostoru 

C.1.1.5 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst 
panoramatického vnímání krajiny 

 X 

C.1.2.1 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a 
prostorů převažujícím přírodním charakterem 

 X 

C.1.2.2 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky 
rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím 

 X 

C.1.2 
Rysy 
prostorové 
struktury 

C.1.2.3 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších 
porostních celků s harmonickým výrazem 

 X 

C.1.3.1 
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, 
hřbetnice atd.) 

 X 

C.1.3.2 
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních 
porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) 

X  

C.1.3 
Konfigurace 
liniových 
prvk ů 

C.1.3.3 Zřetelné linie zástavby  X 

C.1.4.1 Přítomnost zřetelných terénních dominant  X 

C.1.4.2 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant  X 

C.1.4.3 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty  X 

C.1.4 
Konfigurace 
bodových 
prvk ů 

C.1.4.4 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů  X 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

SOUHRNNÁ KRITÉRIA  
rysy charakteru a 
identity 

Indikátory p řítomnosti hodnot  
ANO NE 

C.1.5.1 
Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost 
scenerie 

 X C.1.5 
Rozlišitelnost 

C.1.5.2 Neopakovatelnost krajinných forem  X 
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C.1.5.3 
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny 
ve vizuální scéně 

 X 

C.1.5.4 
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského 
využití krajiny 

 X 

 

C.1.5.5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, 
dynamické či statické působení  jako výrazný rys 
krajinné scény 

 X 

C.1.6.1 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně 
měřítkově vybočujících staveb 

 X 

C.1.6.2 
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka 
jednotlivých prvků 

 X 

C.1.6 
Harmonie 
měřítka 
krajiny 

C.1.6.3 
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop 
hospodářské činnosti a krajiny 

 X 

C.1.7.1 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí  X 

C.1.7.2 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce    X 

C.1.7.3 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí  X 

C.1.7.4 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně  X 

C.1.7.5 Uplatnění míst s kulturním významem  X 

C.1.7.6 Působivá skladba prvků krajinné scény- část území (X)  

C.1.7 
Harmonie 
vztahů v 
krajin ě 

C.1.7.7 
Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter 
scenerie- část území 

(X)  

 
Tabulka č.31 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu 
 (viz §12 zákona) 

Vliv NS 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný 
Vliv na historické charakteristiky žádný 
Vliv na VKP žádný 
Vliv na ZCHÚ žádný 
Vliv na přírodní hodnoty žádný 
Vliv na estetické hodnoty žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný 
Vliv na estetické hodnoty slabý 
Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý 
Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 

 
Z výše uvedených přírodních charakteristik je zřejmé, že se na lokalitě určené pro realizaci 
záměru nenacházejí žádné přírodní prvky (rostlinná společenstva, chráněná území) s 
významnou přírodní hodnotou. Navrhovaná stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném 
území. Nezasahuje do kulturních ani historických charakteristik. Nezasahuje do kulturních 
dominant ani cenných estetických hodnot krajiny. 
Stavba slabě naruší estetické hodnoty části  místa krajinného rázu, které jsou již nyní silně 
narušeny Navrhovaný záměr svoji architektonickou formou,  výrazem (půdorysné, hmotové 
řešení, řešení detailů, materiálů) není v rozporu s charakterem okolní průmyslové zástavby. 
Velmi slabě zasahuje do harmonického měřítka krajiny, již dnes narušeném objekty 
industriální zóny. Slabě zasahuje do harmonických vztahů v krajině, které jsou již narušené 
charakterem stávající zástavby . 
Závěrem je možné konstatovat, že navržený záměr bude znamenat velmi slabý  až slabý zásah 
do hodnot krajinného rázu stanovených § 12 zák.č.114/1992 Sb., v platném znění, nedojde k 
podstatnému snížení a změně krajinného rázu či k narušení krajinného rázu. 
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 
Tabulka č.32 

Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo   x 
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody   x 
Vliv na půdu  x  
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu    x 
Vliv na ekosystémy    x 
Vliv na krajinu  x  
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 
  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

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

Tabulka č.33 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv  

Půda  přímé dojde k záboru zemědělského půdního fondu, provedeny 
skrývky kulturních zemin, půda určené k plnění funkce 
lesa nebude dotčena 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

nebude plocha určena pro stavbu je bez zeleně 

Vliv na krajinný ráz přímé nepříznivý vliv omezen umístěním stavby, výsadby pro 
začlenění stavby 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí  
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
 
Z hodnocení výsledků v rámci zpracované rozptylové studie je možno konstatovat, že po 
výstavbě „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 
včetně technické a dopravní infrastruktury“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů 
(plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné silniční dopravy - osobní vozidla zaměstnanců a 
návštěv a nákladní vozidla zajišťující potřebu hal) při sledování maximální imisní 
koncentrace v hodnocené lokalitě bude ve výši pro suspendované částice (PM10)  maximální 
denní koncentrace 0,881 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,049 µg/m3, pro oxid dusičitý 
(NO2) maximální hodinová koncentrace 9,031 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,374 
µg/m3, pro benzen průměrná roční koncentrace 0,001 28 µg/m3 a pro benzo(a)pyren – 
průměrná roční koncentrace 0,000 007 6 ng/m3. 
Výsledné imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě při započtení předpokládaného imisního 
pozadí hodnocené lokality Říčany-Jažlovice v roce 2010 a nejvyššího nárůstu imisních 
koncentrací z realizované stavby budou pro suspendované částice (PM10) maximální denní 
koncentrace 200,078 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 35,003 µg/m3, pro oxid dusičitý 
(NO2) maximální hodinová koncentrace 150,842 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 42,016 
µg/m3, pro benzen průměrná roční koncentrace 3,000 14 µg/m3 a pro benzo(a)pyren – 
průměrná roční koncentrace 1,500 000 8 ng/m3. 
Na základě výsledků zjištěných hodnot v rámci rozptylové studie a posouzení celého záměru 
z hlediska ovzduší zpracovatel rozptylové studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany 
ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Zdroje hluku v oblasti navržené výstavby se rozdělují na hluk stávající – např. automobilový provoz na existující 
komunikační síti, a nově vzniklý hluk spojený s výstavbou výstavbě „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní 
infrastruktury“.  
Stavební řešení prostorů bude dostatečné k zaručení maximálních povolených hladin hluku 
v sousedících místnostech. Technickým opatřením lze zajistit, že nebudou vlivem provozu 
překročeny hygienické limity otevřeném prostoru.  
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Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území. Chráněné objekty (objekty bydlení) 
a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru nebude ovlivněn 
nad přípustnou úroveň pro den ani pro noc. 
Při sledování hodnot samotného provozu halových objektů DC5 a DC6 budou limitní hodnoty 
50 dB pro den a 40 dB pro noc dodrženy.  
Při sledování provozu výstavbě „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové 
objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury“ včetně veřejné dopravy byly 
sledovány dva možné stavy.  
Při zahrnutí dopravy ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty 
DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury” včetně provozu na III/00325 budou 
přípustné hodnoty pro den ve výši 55 dB pro den a 45 dB pro noc v chráněném prostoru 
chráněných objektů dodrženy. Při zahrnutí dopravy objektů DC5 a DC6 včetně dopravy na 
III/00325 a D1 budou přípustné hodnoty pro den ve výši 60 dB pro den a 50 dB pro noc 
v chráněném prostoru chráněných objektů dodrženy.  
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude provoz sledované stavby negativně 
ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace stavby navrhovaných parkovacích objektů bude možná bez 
nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba 
bude probíhat po omezenou dobu. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace 
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
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4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou  správnou 
organizací stavby eliminovány. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství 
kraje. 
 
� Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení..  
 
�  Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
�  Provedeny budou výsadby zeleně dle zpracovaného projektu vegetačních úprav. Návrh 
ozelenění bude podrobněji rozpracován a upřesněn v dalších stupních PD tak aby splňoval jak 
obecně závazné technické požadavky na výstavbu, tak i ekologicky a esteticky motivované 
požadavky. 
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Navrhované přeložky inženýrských sítí budou projednány s dotčenými orgány státní 
správy. 
 
� Zpracovány a předloženy ke schválení budou  manipulační, požární a havarijní plány. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Dodržovány budou v době provozu stanovené havarijní, provozní a manipulační řády. 
 
� Nakládání s dešťovými a splaškovými vodami musí splňovat podmínky předepsané 
zákonem o vodách. Dešťové vody z parkovacích a manipulačních zpevněných ploch pro 
nákladní vozidla budou vedeny přes odlučovače ropných látek (předpoklad 2 ORL). Dešťové 
vody budou před jejím svedením do dešťové kanalizace akumulovány v retenční nádrži 
(případě budou použita trubní akumulace nebo jejich kombinace) tak, aby nebyla překročena 
kapacita stávající dešťové kanalizace DN 500. 
 
� V období provozu bude minimalizován vznik odpadů, likvidace příp.recyklace odpadů 
bude probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání 
s odpady. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
rozpracované dokumentace pro územní řízení (CONSTRUO, spol. s r.o., 09/2008). 
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  ponechává území 
ve stávajícím stavu nebo by zde byla situována jiná stavba v souladu s územním plánem. 
Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením záměru investora se zabezpečením 
omezení vlivů stavby na životní prostředí.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
 
Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně 
technické a dopravní infrastruktury  
Situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno) 
(dle CONSTRUO, spol. s r.o., 09/2008) 
 
Rozptylová studie „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 
a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury“, Ing.Petr Fiedler, 10/2008  
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je realizace dvou halových objektů DC5 a DC6 včetně technické a 
dopravní infrastruktury v jihozápadní části průmyslové zóny umístěné podél silnice III/00325 
(ul. Zděbradská) západně od dálnice D1 (cca ve staničení 12,3 vpravo) v katastrálním území 
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Jažlovice.  Zájmový pozemek p.č. 249/24 v k.ú. Jažlovice je platným územním plánem 
sídelního útvaru města Říčany včetně jeho změn definován jako plocha VP - průmyslová 
výroba, sklady a služby.  Další pozemky p.č. 249/46 (komunikace), p.č. 249/55 a 249/56 
(retenční nádrž), p.č. 330/7 (dopravní napojení, inženýrské sítě) budou dotčeny realizací 
technické a dopravní infrastruktury navrhované stavby.  
Stavba je navržena v lokalitě umožňující výstavbu obdobného záměru z hlediska potřebné 
rozlohy pozemků a vzhledem k dopravnímu napojení v daném území.  
Předmětné pozemky pro navrhovanou stavbu bude nutné vyjmout ze zemědělského půdního 
fondu. 
Využití pozemku je z hlediska územního plánu možné. Platnou územně plánovací 
dokumentací je Územní plán sídelního útvaru Říčany schválený obecně závaznou vyhláškou 
č. 8 ze dne 24.6.1998., kterou se vyhlašují závazné části územního sídelního útvaru Říčany 
v platném znění dle schválených změn (změna ÚPSÚ Říčany č.1 ze dne 18.12.2002 a změna 
ÚPSÚ Říčany č.2 ze dne 18.10.2006). 
Funkční využití předmětných stavebních pozemků dané platným územním plánem je 
definováno jako plocha VP  - průmyslová výroba, sklady, služby. 
Regulativy funkční plochy dle změny č.2 ÚPSÚ Říčany jsou dány koeficientem zastavěné 
plochy KZP (maximální procentuelní zastavění pozemku objektem) max. 40 %, max. výškou 
staveb 12 m a podlažností navrhovaných objektů – max. počet nadzemních podlaží je 2. Dle 
požadavku MÚ Říčany – odboru životního prostředí je minimální koeficient zeleně (min. 
procentuelní plocha zeleně pozemku) min. 20 %. 
Halové objekty budou sloužit především pro umístění nerušící výroby nebo montáže a ke 
skladování běžného sortimentu zboží a výrobků. Vyloučeno je skladování nebezpečných 
chemických, výbušných a radioaktivních látek, přičemž záměr nepodléhá zákonu č. 353/1999 
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými výše uvedenými látkami a 
přípravky. 
Zástavba bude realizována na ploše 111 151 m2, z toho tvoří halový objekt DC5 14.807,00 
m2, halový objekt DC6 17.770.00 m2, vrátnice k jednotlivým halovým objektům 2 x 32,0 m2, 
komunikace a zpevněné plochy 30 600 m2 a zeleň 47 911 m2 , tj. koeficient zastavěnosti 
pozemku je 29,37 % (halové objekty a vrátnice), koeficient zeleně je 43,10 %. 
 
Nejbližší obytná zástavba je východně, za dálnici D1 (Říčany-Jažlovice). Pro hodnocení 
nejbližšího místa obytné zástavby byl vybrán dům, a to Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29.  
 
Půdorys hal je navržen s ohledem na tvar daného území, výška je odvozena z optimalizace 
technologie provozu v halové části při respektování požadavků platné územně plánovací 
dokumentace.  
Architektonickým zadáním je ztvárnění halových objektů, které bude dodržovat hmotové a 
barevné provedení dle standardů investora stavby. V objektech má být umožněna nerušící 
výroba, montáž a skladování zboží.  
Jednoduché řešení hmoty dává možnost zpracovat architektonicky především fasádu objektu. 
Tato bude navržena variantně ze skládaného kovopláště nebo ze sendvičových minerálních 
panelů v odpovídajícím barevném provedení v kombinaci s betonovými sendvičovými 
panely. Do betonových panelů budou zasazena především vrata zásobovacích můstků. 
Realizováním administrativně – sociálních vestaveb přibudou do obvodového pláště okna 
v jednotném barevném provedení. Členění pásových oken bude přizpůsobeno dispozicím 
vnitřních vestaveb. Zásobovacími vraty, okny vestaveb a dále pak barevnostním řešením 
stavby bude narušena jinak celistvá plocha fasádních panelů a tím i oživen poměrně 
jednoduchý tvar objektu.  
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Zavážení skladového zboží bude skrze delší fasády objektu zásobovacími vraty. Z důvodu 
snazšího provozu byla úroveň zásobovacího dvora u obou objektů snížena o -1,20 m pod 
úroveň podlahy haly.  
K účelu skladování budou instalovány regálové systémy, skladová výška se uvažuje 10,0 m. 
Rozvoz zboží a výrobků po hale a jejich uložení do regálů bude pomocí elektrických 
vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Regálové systémy mohou být na 
předmětných částech půdorysu halového objektu nahrazeny volnými plochami pro třídění 
zboží anebo výrobními, montážními popřípadě balícími linkami pro výrobu, montáž, 
kompletaci a balení zboží. 
 
Provoz navrhovaného areálu bude nepřetržitý, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Předpokládá se třísměnný provoz ve skladových a výrobních částech i v souvisejících 
administrativních provozech (příjem a výdej zboží, ostraha), ostatní provozy (administrativa a 
pomocné provozy jsou jednosměnné). 
 
Navržená koncepce ozelenění navrženého areálu má za cíl co nejlépe začlenit objekt do území 
a zároveň dostatečně eliminovat  negativní vlivy umístění stavby  v širším zájmovém území., 
především napomoci eliminovat  negativní změnu odtokových poměrů a případných 
negativních vlivů na mikroklimatické poměry. Přidruženým cílem je vytvoření vhodných 
pohledových kulis  objektu, především pro pohledy z blízkých sídel a komunikací a omezení  
negativních důsledků výstavby i následného provozu objektu.   
Návrh představuje koncepci založenou na snaze vytvořit především v jižní a jihozápadní části 
řešeného území co možná největší možnou  izolační bariéru zeleně.  
 
Pitná voda 
Pitná voda bude použita pro sociální účely (sociální zařízení, kuchyňky, úklid apod.). 
Potřeba pitné vody je navržena na celkový počet cca 120 pracovníků. Předpokládaná 
průměrná denní spotřeba vody bude 7,4 m3, max. denní spotřeba vody 10,0 m3, roční spotřeba 
vody bude 1 865 m3/rok. 
Připojení pro zajištění zásobování pitnou vodou je navrženo ve 2 variantách. Ve variantě 1 
připojení ze stávajícího vodovodu DN 100 umístěného podél Zděbradské ulice a ve variantě 2  
připojení ze stávajícího areálového vodovodu DN 80 v areálu distribučního centra ProLogis 
Park Prague D1 West.  
Napojení na požární vodu (sprinklerová zařízení, požární hydrantová voda) bude provedeno 
z objektu sprinklerového hospodářství umístěného na st.p.č. 65 v k.ú. Jažlovice ve stávajícím 
areálu ProLogis Park Prague D1 West. 
Odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou vedeny do stávající splaškové kanalizace, která odvádí 
splaškové vody ze stávajících staveb v okolí areál PKZ Hellmann a KSF a ústí do biologické 
ČOV, ležící pod obcí Jažlovice. 
Dešťová kanalizace projektovaného areálu je rozdělena na dešťovou kanalizaci ze střech a 
dešťovou kanalizaci z komunikací a zpevněných ploch, které budou vedeny přes odlučovače 
ropných látek. Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a řízeně vypouštěny. 
Z retenční nádrže budou dešťové vody svedeny stokami do stávající dešťové kanalizace na 
p.č. 249/46. 
Elektrická energie  
Elektrická energie bude použita pro osvětlení, napájení pohonů vrat a můstků, napájení 
běžných spotřebičů, dobíjení manipulační techniky a případně pro napájení vybavení 
skladových a výrobních prostorů (montážní linky, balící linky apod.). 
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Napojení na distribuční síť (ČEZ Distribuce a.s.) elektrické energie bude provedeno 
z podzemního kabelového vedení VN 22 kV (linka 49-18) umístěného na p.p.č. 249/46 v k.ú. 
Jažlovice. Variantně může být navrhovaná stavba napojena na vzdušné vedení VN 22 kV 
procházející cca 200 m jižně od zájmového území. 
Uvnitř halových objektů budou umístěna energocentra, jejichž součástí bude i rozvodna VN a 
odběratelské trafostanice 22/0,4 kV. Trafostanice mohou být variantně umístěny jako 
samostatně stojící (kiosková trafostanice) před jednotlivými halovými objekty. 
Vytápění 
Navrhovaná stavba bude napojena na STL plynovod TPE DN 110 umístěný podél Zděbradské 
ulice na p.p.č. 330/7 a dalších v k.ú. Jažlovice. Vlastníkem dotčených plynárenských zařízení 
je Pražská plynárenská a.s. resp. Pražská plynárenská distribuce a.s.  
Zemní plyn bude využíván pro potřeby vytápění a pro přípravu teplé vody v halových 
objektech a jejich vestavbách. Systém vytápění předpokládá s kombinací klasické soustavy 
ústředního vytápění s plynovými kotli pro otop a přípravu TUV v administrativních 
vestavcích a zároveň vytápěním hal pomocí plynových nízkoteplotních infrazářičů.  
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně 
s optimalizací umístění navrhované stavby ”Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 
West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury”.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Městský úřad Říčany, odbor stavební – Stavební řád, č.j. 5180/69373/2008/Ma z 14.10.2008 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
141870/2008/KUKS z 26.9.2008 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Distribu ční centrum 
ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní 
infrastruktury”   je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: říjen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
 
Spolupracovali: 
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku  
CONSTRUO, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
 
Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně 
technické a dopravní infrastruktury  
Situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno) 
(dle CONSTRUO, spol. s r.o., 09/2008) 
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1.0  Úvod  
 
Rozptylová studie imisní situace slouží k posouzení vlivu stavby „Distribuční centrum 

ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ na okolí (ochrana zdraví 
lidí). Jedná se vliv halových objektů sloužící především pro umístění nerušící výroby a 
montáže (výroba a montáž komponent např. elektrotechnického, automobilového 
průmyslu apod.) a ke skladování, třídění a balení běžného sortimentu zboží a výrobků 
(např. elektospotřebičů, autodílů, hraček, drogistického zboží apod.). Rozptylová 
studie je zpracována jako podklad pro „Oznámení záměru“ ve smyslu zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zpracování rozptylové studie zadala Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 
Havířov, která je zpracovatelem „Oznámení záměru“ dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.   
 
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Distribuční centrum 

ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ a to pro rok 2010, po výstavbě a úplném 
celoročním provozu.  
 

Předkládaný záměr obsahuje dva samostatné halové objekty s přilehlými areálovými 
komunikacemi, vrátnice k jednotlivým objektům a zpevněnými plochami. Jedná se o jednopodlažní 
haly o půdorysném rozměru : DC5 - 221,0 x 67,0  m a DC6 - 177,0 x 100,0 m. Výška atiky po obvodě 
celého objektu bude na kótě +12,0 m. Střecha je plochá se světlíky. V halových objektech se 
předpokládá vybudování dvoupodlažních administrativně - sociálních vestavků. Vestavby budou 
obsahovat nanejvýš dvě nadzemní podlaží. V těchto vestavcích budou kanceláře, šatny, sociální 
zařízení, technické místnosti a denní místnosti. V současné době nejsou známi nájemci, proto lze 
očekávat přizpůsobení vnitřních dispozic dle jejich požadavků. Haly budou vytápěny zdroji tepla na 
zemní plyn, objekty vrátnic budou vytápěny elektrickými přímotopy. 
 

Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, po výstavbě :  

 
Hala DC5 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 597,6 kW (12 x 49,8 k W) 
pro vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 504 kW (16 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 

 
Hala DC6 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 448,2 kW (9 x 49,8 kW ) pro 
vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 882 kW (28 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 
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• Nárůst p říslušné silni ční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 
a DC6 a na příjezdové komunikaci k silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) a na 
silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) s napojením na dálnici D1 (EXIT 11).  

 
Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace v hodnocené lokalitě Říčany-

Jažlovice, pocházející z provozu stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague 
D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního pozadí hodnocené lokality 
Říčany-Jažlovice, před provozem stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague 
D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, získáme celkové imisní koncentrace 
hodnocené lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda 
budou plněny imisní limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
 
 

Emisní charakteristika zdroje 
 
Hala DC5 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 597,6 kW (12 x 49,8 k W) 
pro vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 504 kW (16 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 

• Celková projektovaná spot řeba pro halu DC5 je 296 000 m 3/rok zemního 
plynu. 

 
 
Hala DC6 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 448,2 kW (9 x 49,8 kW ) pro 
vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 882 kW (28 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 

• Celková projektovaná spot řeba pro halu DC6 je 358 000 m 3/rok zemního 
plynu. 

 
 

• Nárůst p říslušné silni ční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 
a DC6 a na příjezdové komunikaci k silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) a na 
silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) s napojením na dálnici D1 (EXIT 11). Silni ční 
doprava se týká osobních vozidel zam ěstnanc ů a návšt ěv a sou časně 
nákladních vozidel zajiš ťující pot řebu hal (dovoz a odvoz surovin, materiál ů 
a výrobk ů).  
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Novými zdroji emisí budou plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné silniční dopravy (osobní 
vozidla zaměstnanců a návštěv a nákladní vozidla zajišťující potřebu hal). Plynové zářiče a kotle 
produkují emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý 
(NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické látky. Silniční doprava 
produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý 
(NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické 
látky.  
 

Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :  
 
- tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), benzen a benzo(a)pyren. 

 
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2010 po realizaci stavby „Distribuční 

centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ a úplném celoročním provozu, 
z pohledu ochrany zdraví lidí pro suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen a 
benzo(a)pyren. 
 

 
Lokalizace zdroje a charakteristika oblasti výpočtu 

 
Stavba „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ je 

situována na k.ú. Jažlovice. Ze severu, východu a západu je plocha obklopena zemědělskými 
plochami, z jihu lesním porostem a severovýchodně je stávající areál distribučního centra ProLogis 
Park Prague D1 West.  

  
Nejbližší obytná zástavba je východně, za dálnici D1 (Říčany-Jažlovice). Pro hodnocení 

nejbližšího místa obytné zástavby byl vybrán dům, a to Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29. Umístění 
konkrétní trvalé obytné zástavby je v přílohách s výslednými imisemi (označeno zeleně).  
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Stavba „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a 
DC6“ (oranžově) a hodnocená nejbližší obytná zástavba - dům Říčany-Jažlovice , ul. 
U Dálnice 29 (zeleně). 

 
Umístění stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a 

DC6“ (označené oranžově) a topografie jeho okolí je znázorněna v mapách s výslednými imisemi. 
Převládající směr proudění vzduchu v lokalitě zdroje je jihozápadní, západní a severozápadní (viz 
větrná růžice). 
 
 

Imisní charakteristika lokality 
 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisních 
koncentrací znečišťujících látek Praha 4 - Libuš. Na základě výsledků měření v roce 2007 jsou imisní 
koncentrace : 

 
stanici ČHMÚ č. 774 Praha 4 - Libuš 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 144,8 µg/m3, 98 % kv. 73,6 µg/m3 
     (počet překročení imisního limitu 27krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 26,1 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 104,3 µg/m3, 98 % kv. 62,2 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 20,9 µg/m3  
 
stanici ČHMÚ č. 1536 Praha 4 - Libuš 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,1 ng/m3 
 

Stavební úřad Městského úřadu Říčany je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise 
suspendované částice PM10 - průměrná denní koncentrace na ploše 77,6 % obvodu, pro imise oxid 
dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 4,1 % obvodu a pro imise benzo(a)pyren - 
průměrná roční koncentrace na ploše 2,6 % obvodu pro ochranu zdraví lidí. 
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality Říčany-Jažlovice v roce 2010 (bez realizace 

stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a 
DC6“) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření 
roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s 
výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí 
v roce 2010 (bez realizace stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 
West - halové objekty DC5 a DC6“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 200 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 42 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 1,5 ng/m3 
 
 

 
2.0  Způsob výpo čtu a metodika  
 

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 
zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden softwarem 
SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
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Metodika výpo čtu umož ňuje : 
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů 
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost 
  pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky    
  názorně zpracovat výsledky výpočtu 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní       
  vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého 
 
Pro každý referen ční bod je možno vypo čítat základní charakteristiky zne čišt ění ovzduší : 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se       
  mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu    
  na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)  
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy    
  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti  
  větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- roční průměrné koncentrace 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity) 

 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 

stanovit četnost výskytu směru větru pro azimut od 0o do 359o  při všech třídách stability a třídách 
rychlosti větru. Výpočet je proveden pro1o. Klimatické vstupní údaje se týkají období jednoho roku.  
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr (5,0 m/s) a 
3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována ve standardní 
meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilní 

klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
 

I. superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných    
  inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném   
  půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu. 

II. stabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena    
  inverzními situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého  
  roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu. 

III. izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.    
  V chladném období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě  
  v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené  
  rozptylové podmínky. 

IV. normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená  
  síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  
  Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší  
  četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý   
  rozptyl znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních   
  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 

 
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro 

hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti 
nad 100 km od zdrojů. 
 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matic hodnot výškopisu v 
požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu je zahrnut vliv převýšení v malých 
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vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. Ve výpočtu je zahrnut 
tvar křivky, po které stoupají exhalace, a proto je možno počítat i uvedenou problematiku.  
  

Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se o chemické procesy, při nichž se látka často katalytickou reakcí, 
mění na jinou, nebo o fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dělí na mokrou a suchou depozici, podle 
způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky 
na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání těchto látek padajícími srážkami. Výsledná 
koncentrace v sobě zahrnuje korekce na depozici a transformaci. 
 
 Výpočet zahrnuje i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší ve vyšších 
nadmořských výškách. V atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů 
nemůže dostat. Výpočet obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, 
které jsou odvozeny z  měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa. 
 
 
Výpočet koncentrací z liniových zdroj ů 
 
 Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Liniový zdroj  
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů, které respektují tvar komunikace. Emisní zatížení 
komunikace se zadává v délkové intenzitě emise [ g/s.m]. 
 
 
Imisní limity pro zne čišťující látky 
 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 

stanoveny následující imisní limity : 
 

0  Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    µg.m-3   

 suspendované částice (PM 10) 40 50 - - - - 
 oxid dusi čitý (NO 2) 40 * - 200* - - - 
 benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  - ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
3.0  Podklady pro výpo čet 
 
 
3.1  Podklady meteorologické  
 

Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 
rychlostech větru pro Říčany ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika v 
bodě 2.0. 
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Celková průměrná větrná růžice lokality Říčany : 
 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   5,30   3,30   6,50   4,60   5,90   8,70   6,60   7,00  17,66   65,56 
5,0   4,01   1,61   2,41   1,40   3,10   8,31   6,10   3,80    30,74 

11,0   0,70   0,10   0,10   0,00   0,10   1,00   1,40   0,30     3,70 
Součet  10,01   5,01   9,01   6,00   9,10  18,01  14,10  11,10  17,66  100,00 

 
 
 
3.2  Podklady o zdrojích  
 

Podklady obsahují zadání pro stavbu „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - 
halové objekty DC5 a DC6“ (CONSTRUO spol. s r.o., Dr.Zikmunda Wintra 385/13, 160 00 Praha 6 
z 09/2008). Byl předán mapový podklad - přehledná situace areálu závodu.  
 

Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých zdrojů emisí byl zvolen jihozápadně od 
stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, v lokalitě V 
dolnici. 
 
Parametry zdroj ů znečišťování ovzduší : 
 

Hala DC6 : 
Plynová zářiče (celkový tepelný výkon 1 101,6 kW) 

• 12 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 49,8 kW na zemní plyn s odvodem spalin 
nad střechu 

• maximální spotřeba zemního plynu - 12 x 5,47 m3/h   
• 16 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 31,5 kW na zemní plyn s odvodem spalin 

nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 16 x 3,75 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 28 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 161 h/rok 
 

Plynová kotelna (celkový tepelný výkon 98 kW) 
• dva plynové kotle o jednotkovém tepelném výkonu 49 kW na zemní plyn s odvodem spalin nad 

střechu  
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 5,7 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 2 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 161 h/rok 
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• celková projektovaná spotřeba zemního plynu pro zářiče a kotle haly DC5 - 296 000 m3/rok  
 

 
Hala DC6 : 

Plynová zářiče (celkový tepelný výkon 1 330,2 kW) 
• 9 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 49,8 kW na zemní plyn s odvodem spalin 

nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 9 x 5,47 m3/h   
• 28 ks plynových zářičů o jednotkovém tepelném výkonu 31,5 kW na zemní plyn s odvodem spalin 

nad střechu 
• maximální spotřeba zemního plynu - 28 x 3,75 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 28 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 162 h/rok 
 

Plynová kotelna (celkový tepelný výkon 98 kW) 
• dva plynové kotle o jednotkovém tepelném výkonu 49 kW na zemní plyn s odvodem spalin nad 

střechu  
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 5,7 m3/h   
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 2 x 80 mm 
• provozní hodiny při maximální spotřebě plynu - 2 162 h/rok 
 
• celková projektovaná spotřeba zemního plynu pro zářiče a kotle haly DC6 - 358 000 m3/rok  
 
 
Silni ční provoz 
 

Nárůst intenzity silni ční dopravy na areálových 
komunikacích u hal DC5 a DC6 a na p říjezdové komunikaci k 
silnici III/00325 a na silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) 
s napojením na dálnici D1 (EXIT 11) u osobních vozi del 
zaměstnanc ů a návšt ěv a sou časně nákladních vozidel 
zajiš ťující pot řebu hal (dovoz a odvoz surovin, materiál ů a 
výrobk ů) vychází ze zadání projektu.  

 
 

 

Dopravní trasy- nárůsty  
průjezdů vozidel  Vozidla 

Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
  Areál haly DC5  Osobní 100
   Lehká nákladní  15
   Těžká nákladní  30
   Celkem 145
  Areál haly DC6   Osobní 100
   Lehká nákladní  15
   Těžká nákladní  30
   Celkem 145
  Příjezdová komunikace   Osobní 200
  úsek areál hal DC5 a DC6 -    Lehká nákladní  30
  silnice III/00325 (ul. Zděbradská)  Těžká nákladní  60
   Celkem 290
  Silnice III/00325 (ul. Zd ěbradská)   Osobní 200
  úsek příjezdová komunikace -  Lehká nákladní  30
  dálnice D1 (EXIT 11)  Těžká nákladní  60
   Celkem 290
Emise 
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 Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5) 
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., (platné do 31.12.2007). Emisní faktory jsou použity pro zemní plyn  
s projektovanou celkovou spotřebou haly DC5 296 000 m3/rok zemního plynu a haly DC6  
358 000 m3/rok zemního plynu. 
 

Emise  
Emisní faktor Hala DC5 Hala DC6 Celkem 

 
Škodlivina  

kg/1 mil. m3 ZP kg/rok 

TZL  20 5,92 7,16 13,08 
SO2 9,6 2,84 3,44 6,28 
NOx 1 600 473,74 572,90 1 046,64 
CO 320 94,75 114,58 209,33 
OC 64 18,95 22,92 41,87 

Poznámka:  - TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
      CO - oxid uhelnatý, OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík. 
 
 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu 
jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA 
v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem 
vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010 budou podle plnění emisní 
úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 % vozidel  EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 
10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez katalyzátorů). 
 
 Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
   PM10 (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
  Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 
  Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
   NO2 (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
  Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 
  Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 
   benzen (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
  Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 
  Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 

   benzo(a)pyren ( µµµµg/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 
  Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 0,210 
  Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 
 

Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 20 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5, 50 a 90 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
pojezdu v areálu, na příjezdové komunikaci a mimo obec. 
 
  
 
 
 
3.3  Podklady o sledovaných bodech  
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V okolí areálu „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a 

DC6“ byla pro výpočet imisní zátěže vybrána síť 1 089 bodů (33 x 33 bodů) se vzdálenostmi mezi 
body 50 x 50 m a to na území 1 600 x 1 600 m. Umístění jednotlivých bodů výpočtu je v příloze. Osa 
X je orientována od západu na východ a osa Y je od jihu na sever, zdroje (plynové zářiče a kotle a 
nárůst příslušné silniční dopravy - osobní vozidla zaměstnanců a návštěv a nákladní vozidla zajišťující 
potřebu hal) jsou umístěny v modelované oblasti. Toto území charakterizuje nejbližší okolí stavby 
„Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ a je nejvíce 
ovlivněno jednotlivými emisemi.  

 
Navíc je výpočet proveden pro nejbližší místo obytné zástavby, a to dům Říčany-Jažlovice, 

ul. U Dálnice 29. 
 

Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých bodů byl zvolen jihozápadně od stavby 
„Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, v lokalitě V dolnici - 
souhlasně s bodem 3.2. 
 
 
 
4.0  Výpočet a souhrn výsledk ů 
 

Výpočet rozptylové studie je proveden pro stavbu „Distribuční centrum ProLogis Park Prague 
D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, v době provozu (plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné 
silniční dopravy - osobní vozidla zaměstnanců a návštěv a nákladní vozidla zajišťující potřebu hal) v 
hodnocené lokalitě a to pro emise - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku 
(NOx), benzen a benzo(a)pyren. Takto je provedeno zadání ve výpočtu. 

 
V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97” - dodatku č.1, zveřejněném ve Věstníku MŽP, 

duben 2003, částka 4, byly pro další výpočet imisí oxidu dusičitého (NO2) použity emise oxidy dusíku 
(NOx) s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené koncentrace NOx a 
pro velké vzdálenosti jsou až 90 %. 

 
Výpočtem (metodika SYMOS 97) získáme výsledky pro imise - suspendované částice (PM10), 

oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren, pocházející z provozu nových zdrojů znečišťování 
ovzduší : 
 

Hala DC5 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 597,6 kW (12 x 49,8 k W) 
pro vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 504 kW (16 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 

 
Hala DC6 : 
 

• Plynové zá řiče s celkovým tepelným výkonem 448,2 kW (9 x 49,8 kW ) pro 
vytáp ění haly. 

• Plynová zá řiče s celkovým tepelným výkonem 882 kW (28 x 31,5 kW)  pro 
vytáp ění haly. 

• Plynové kotle s celkovým tepelným výkonem 98 kW (2 x 49 kW) pro 
vytáp ění vestavk ů a přípravu TUV. 
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• Nárůst p říslušné silni ční dopravy na areálových komunikacích u hal DC5 
a DC6 a na příjezdové komunikaci k silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) a na 
silnici III/00325 (ul. Zd ěbradská) s napojením na dálnici D1 (EXIT 11).  

 
 

Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 x 1 600 m. Tím je umožněno grafické 
vykreslení nárůstu imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Distribuční centrum ProLogis Park 
Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ v roce 2010, po výstavbě (viz přílohy - mapy Říčany-
Jažlovice a okolí, měřítko 1 : 10 000) pro : 

 
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace  
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace  
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace 
 
 
 

5.0  Hodnocení výsledk ů 
 
 
5.1  Hodnocení denní a ro ční koncentrace PM   10  
 
 Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může v hodnocené lokalitě nastat. Vypočtená průměrná roční koncentrace 
imisí představuje hodnoty, které nastanou, při provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, 
respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růžice. 

 
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 

a DC6“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,043 až 0,881 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,049 µg.m-3, viz příloha - vykreslená maximální denní a průměrná 
roční imisní koncentrace. 
 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst maximální 

denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,078 µg.m-3 a průměrné 
roční koncentrace = 0,003 µg.m-3. 

 
 
 
5.2  Hodnocení hodinové a ro ční koncentrace NO   2 
 
 Maximální hodinová koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může v hodnocené lokalitě nastat. Vypočtená průměrná roční koncentrace 
imisí představuje hodnoty, které nastanou, při provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, 
respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růžice. 

 
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 

a DC6“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst maximální hodinové 
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,491 až 9,031 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace v rozmezí 0,006 až 0,374 µg.m-3, viz příloha - vykreslená maximální hodinová a 
průměrná roční imisní koncentrace. 
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V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,842 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,016 µg.m-3. 

 
 
 

5.3  Hodnocení ro čních koncentrací benzenu  
 

Vypočtená průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při  
provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle  
konkrétní větrné růžice. 
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty 

DC5 a DC6“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst 
průměrné roční koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 02 až 0,001 28 µg.m-3, viz 
příloha - vykreslená průměrná roční imisní koncentrace. 

 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst průměrné 

roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 14 µg.m-3. 
 
 

 
5.4  Hodnocení ro čních koncentrací benzo(a)pyrenu   
 

Vypočtená průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při 
provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle 
konkrétní větrné růžice. 

 
Po realizaci stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 

a DC6“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst průměrné roční 
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 1 až 0,000 007 6 ng.m-3, viz příloha 
- vykreslená průměrná roční imisní koncentrace. 
 
V místě nejbližší obytné zástavby Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 bude nárůst průměrné 

roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 000 8 ng.m-3. 
 
 
5.5  Tabulkový p řehled vypo čtených koncentrací  
 
 Suspendované částice (PM 10) 
 Maximální denní koncentrace  
 

Vypočtené 
imisní hodnoty  µµµµg/m 3 

 minimální 0,043 
 maximální 0,881 
 Průměrná ro ční koncentrace 
 

Vypočtené 
imisní hodnoty  µµµµg/m 3 

 minimální 0,001 
 maximální 0,049 
 Oxid dusi čitý (NO 2)   
 Maximální hodinová koncentrace  
 

Vypočtené 
imisní hodnoty  µµµµg/m 3 

 minimální 0,491 
 maximální 9,031 
 Vypočtené Průměrná ro ční koncentrace 
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 imisní hodnoty  µµµµg/m 3 
 minimální 0,006 
 maximální 0,374 
 Benzen  
 Průměrná ro ční koncentrace 
 

Vypočtené 
imisní hodnoty  µµµµg/m 3 

 minimální 0,000 02 
 maximální 0,001 28 
 Benzo(a)pyren  
 Průměrná ro ční koncentrace 
 

Vypočtené 
imisní hodnoty  ng/m 3 

 minimální 0,000 000 1 
 maximální 0,000 007 6 
6.0  Závěr 
 

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví 
lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací 
znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (1 600 x 1 600 m).  

 
Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální koncentrace 

(rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která mohou v 
hodnocené lokalitě nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy u krátkodobých 
koncentrací, které nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní 
koncentrace vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky 
rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních 
a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.U průměrné roční 
koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních koncentrací v konkrétních 
místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné větrné růžice. 
 

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů 
(plynové zářiče a kotle a nárůst příslušné silniční dopravy - osobní vozidla zaměstnanců a návštěv a 
nákladní vozidla zajišťující potřebu hal) následující :  
 

 
Maximální imisní koncentrace 

 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Distribuční 

centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ v hodnocené lokalitě bude ve 
výši : 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,881 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,049 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 9,031 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,374 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,001 28 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 6 ng/m3 
 
 
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavb ě 
 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Distribuční 

centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ bude v místě 
nejbližší obytné zástavby - dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29 : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,078 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,003 µg/m3 
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- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,842 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,016 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 14 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 8 ng/m3 
 
 
Výsledné imisní koncentrace v trvalé obytné zástavb ě 

 
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality Říčany-Jažlovice v roce 2010 (bez realizace 

stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a 
DC6“) je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 
2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních 
koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez 
realizace stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty 
DC5 a DC6“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 42 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,5 ng/m3 
 

Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Říčany-Jažlovice v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Distribuční centrum ProLogis 
Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“, v místě nejbližší obytné zástavby (dům Říčany-
Jažlovice, ul. U Dálnice 29), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200,078 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35,003 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150,842 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 42,016 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,000 14 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,500 000 8 ng/m3 
 

Tím budou spln ěny imisní limity pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční 
koncentrace, oxid dusičitý (NO2) – průměrná hodinová koncentrace a benzen vycházející z nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě obytné zástavby. 
 
Překročen bude imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní 

koncentrace. Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní 
koncentrace je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby„Distribuční 
centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 a DC6“ pro 
suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v nejbližším místě obytné 
zástavby (dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,078 µg/m3 = 0,04 % 
maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice 
(PM10) nepochází jen z plynového vytápění a silniční dopravy, ale významný vliv má 
průmyslová výroba a dále lokální topeniště na pevná paliva. 

 
Překročen bude imisní limit  pro oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace. Imisní 

limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes překročen. Maximální 
imisní nárůst vlivem stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West - halové objekty DC5 
a DC6“ pro oxid dusičitý (NO2) – roční koncentrace bude v nejbližším místě  obytné zástavby (dům 
Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,016 µg/m3 = 0,04 % maximálního imisního pozadí roku 2010. 
Imisní znečištění pro oxid dusičitý (NO2) v dané lokalitě pochází především ze silniční dopravy, a to 
z dálnice D1, ale významný vliv má i průmyslová výroba. 
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Překročen bude imisní limit  pro benzo(a)pyren. Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West 
- halové objekty DC5 a DC6“ benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace bude v nejbližším místě  
obytné zástavby (dům Říčany-Jažlovice, ul. U Dálnice 29) 0,000 000 8 ng/m3 = 0,000 05 % 
průměrného imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren pochází především ze 
silniční dopravy, a to z dálnice D1. 

 
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuji vydat povolení orgánu 

ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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