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4 

A-SPEKTRUM s.r.o. 

 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 

Obchodní firma - oznamovatel: 

 

Česká pošta, s.p. 

Politických vězňů 909/4 

225 99  Praha 1 - Nové Město 

IČ: 47114983 

 
 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

 

H.A.N.S. stavby, a.s. (generální projektant) 
Holušická 2253/1 

148 00  Praha 4  

IČ: 27124355 

zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Jarolímek 

autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby, ČKA 03 242 

tel:  724 176 967               e-mail: jarolimek.jan@hans.cz 
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B. ÚDAJE  O ZÁMĚRU  
 

 

B.I. Základní údaje: 

 

B.I.1. Název záměru:  SPU Česká pošta České Budějovice 

 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

 

Logistické centrum SPU České pošty, s.p. bude sloužit ke sběru, třídění a distribuci 

listovních a balíkových zásilek.  Zároveň zde bude administrativní, personální zázemí a 

hygienické zázemí. Objekt nebude sloužit pro výrobní účely. 

 

Návrh novostavby sběrného přepravního uzlu (SPU) je umístěn do stávajícího areálu 

České pošty, s.p. v severní části Českých Budějovic. Areál je součástí okrajové zóny města, 

slouží pro výrobní a skladovací účely, vymezen je ulicemi Nemanická, Pražská třída a 

železničním koridorem.  

 

Projekt předpokládá odstranění stávajících budov garáží a vybudování SPU včetně 

přilehlých manipulačních a parkovacích ploch. Předmětem bouracích prací bude stávající 

halový objekt garáží.  

 

Areál je přístupný z ulice Nemanická. V současné době je již využíván pro potřeby 

ČP, s.p. a nacházejí se zde administrativní, skladové budovy a budovy technického zázemí 

včetně odstavných ploch pro osobní i nákladní automobily. Část areálu je pronajímána dalším 

subjektům. Součástí areálu je čerpací stanice pohonných hmot.  

 

Novostavba objektu sběrného přepravního uzlu vč. přilehlých zpevněných 

komunikací, manipulačních a parkovacích ploch je navržena na pozemcích p.č. 1180/1, 

1180/2 a 1180/16 v k.ú. České Budějovice 3; 622052. Pozemky o celkové výměře 33.193 m
2
, 

vedené v LV č. 3833 jako ostatní plocha (1180/1 a 2) a zastavěná plocha a nádvoří (1180/16), 

jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Česká pošta, s.p. 

Stávající areál České pošty, s.p. je napojen je na veřejnou komunikaci – ulici Nemanickou.  

 

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory: 
 

T01.OBJ   SPU  ČESKÁ POŠTA - ČESKÉ BUDĚJOVICE 

      

OBJ 01   HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  

  OBJ 01.01 NOVOSTAVBA OBJEKTU SPU 

      

OBJ 02   KOMUNIKACE  

  OBJ 02.01 
VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ 
MANIPULAČNÍ A PARKOVACÍ PLOCHY 
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OBJ 03   PŘIPOJENÍ NA VNITROAREÁLOVÉ INŽ. SÍTĚ 

  OBJ 03.01 PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL ZP 

  OBJ 03.02 PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD 

  OBJ 03.03 
PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU A 
DEŠŤOVOU KANALIZACI  

  OBJ 03.04 PŘIPOJENÍ NA ELEKTROINSTALACI ZE STÁVAJÍCÍ TS  

  OBJ 03.05 
PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ROZVODY 
PVKS A NVKS 

 
OBJ 03.06 PŘIPOJENÍ NA SHZ 

      

    OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  

OBJ 04   SADOVNICKÉ ÚPRAVY 

  OBJ 04.01 
SADOVNICKÉ ÚPRAVY V ŘEŠENÉ ČÁSTI AREÁLU 
VČ.PROTIHLUKOVÉ STĚNY  

OBJ 05   ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPOJENÍ ZS NA IS 

  OBJ 05.01 PŘIPOJENÍ ZS NA VODOVOD  

  OBJ 05.02 PŘIPOJENÍ ZS NA ELEKTROINSTALACI  

  OBJ 05.03 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ IS V ZS 

OBJ 06   
PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ SO PŘED ZAHÁJENÍM 
ST. PRACÍ 

 

 

 

Posuzované území je řešeno schváleným územním plánem města České Budějovice, 

který dotčené území označil jako plochu zastavitelné území pro pracovní aktivity 
průmyslovou výrobu (produkční) v příměstí. Navržená stavba proto bude objemově a 

svým charakterem odpovídat okolní výstavbě. 

 

Základní údaje o kapacitě stavby: 

 

Plocha areálu České pošty, s.p. celkem:      52.521 m
2
 

                         

Plocha řešené části areálu:                  12.041 m
2
 

 

Plocha zastavěná navrhovaným objektem SPU:                        3.927 m
2 

 

Hrubá podlahová plocha navrhovaného objektu SPU:                                 5.250 m
2    

 

 

Čistá podlahová plocha navrhovaného objektu SPU:                                  4.971,9 m
2     

 

Zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkovací plochy):           5.603 m
2 

 

Zatravněné plochy:                                             2.444 m
2     

  

Prostor obestavěný navrhovaným objektem SPU:               26.383 m
3
 

 

Umístění +/- 0,000:                   390,08 m n.m. Bpv 
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Objekty mají vlastní přípojku popř. měření vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 

elektřiny, plynu a přípojku telefonu. 

 

 

B.I.3. Umístění záměru: 

 

Kraj:     Jihočeský 

Obec:      České Budějovice 

Katastrální území:    k.ú. České Budějovice 3 

Parcely č.p.:   parc. č. 1180/1, 1180/2, 1180/16  

v katastrálním území České Budějovice 3, 622 052 

      

 

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

 

Charakterem se jedná o přestavbu uvnitř zastavěného území, ve stávajícím areálu 

České pošty. Jedná se o velkoprostorovou halu s dvěma nadzemními podlažími v části 

objektu. 

 

Na úrovni 1. NP bude objekt obsahovat haly pro potřebnou manipulaci se zásilkami 

jak balíkovými tak listovními, halu pro třídění listovních zásilek, rampu pro hromadný 

podej zásilek, depo pro překládku zásilek do vozidel doručovatelů a část pro pověřenou 

poštu.  Dále jsou zde umístěny nezbytné provozní místnosti. Hlavní velkoprostorová hala 

slouží pro překládku a manipulaci, napojena je prostřednictvím nákladových můstků na 

hlavní nakládací rampu pro těžká nákladní vozidla. Rampa pro nákladní vozidla navazuje 

na zásobovací dvůr vykládkovými a odstavnými stáními.  

 

Parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky SPU jsou navržena v areálu v okolí 

nově budovaného objektu. 

 

Na úrovni 2. NP  je navržena administrativní část s denními místnostmi a zázemí pro 

zaměstnance ČP, s.p. Dále je zde blok místností pro nezbytné technologické zázemí – 

kotelna, rozvodna, záložní zdroj, dispečink EPS, EZS, servery, dílna údržby a sklad. VZT 

technologie bude umístěna na střeše 2. NP. Vertikální komunikace tvoří dvojramenné a 

tříramenné schodiště a osobní výtah. 

 

Architektonický výraz haly je dán lapidárním hmotovým objemem a kovovým 

fasádním pláštěm, do kterého jsou prořezány podélné pásové okenní otvory s hliníkovými 

okny. Rytmus členění oken je dán střídáním podélných fixních částí a otvíravých 

okenních výplní. Vstupní část pro zaměstnance je zvýrazněna markýzou. Členění okny je 

dále doplněno předokenními žaluziemi.  

 

Dalším výrazným kompozičním prvkem je přístřešek pro nakládku vozidel 

doručovatelů, na který navazuje strojovna a nádrž SHZ. Fasáda ze strany poštovního 

dvora je členěna v pravidelném rytmu vraty u nakládacích můstků s vystupujícími 

krycími límci. Objekt je celkově komponován v podélných horizontálních liniích, které 

jsou podtrženy rovnou atikou. 
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     Možnost kumulace s jinými záměry – tento záměr zachovává charakter stávající 

výrobně skladové zóny, která je urbanisticky stabilizovaná. Charakter území se nemění. 

Kumulační efekt může mít pouze navýšení dopravy, ale s ohledem na parametry a 

kapacity stávajících i navržených komunikací nehrozí nové dopravní problémy. Hluková 

studie prokázala, že při realizaci navržených opatření nedojde k nadměrnému zhoršení 

životního prostředí v předmětném území. 

 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: 

 

     Záměr je zpracován a předkládán k posouzení v jediné variantě, řešící využití 

stávajících ploch ve vlastnictví investora. Nebylo proto třeba zabývat se hledáním jiné 

lokality. Místo stavby se nachází v severní části města České Budějovice, ve výrobně 

skladové zóně. Pozemek je dnes zastavěný, ale nevhodně a nedostatečně využívaný. 

 

Dané území je snadno dopravně přístupné významnou městskou třídou (Pražská ulice 

a Nemanická ulice), s napojením na východní obchvat města (Okružní). V budoucnu se 

dokonce uvažuje s posílením dopravního napojení této části města. Pohyb vozidel 

zásobování v areálu bude jednosměrný. Napojení je navrženo připojovacími směrovými 

oblouky o poloměru 9,0 m a 12,0 m. 

 

Na tento záměr je zpracována studie (dokumentace pro územní rozhodnutí) – 

zpracoval projekční atelier H.A.N.S. stavby, a.s. (generální projektant), Praha, 2012. 

Zodpovědným projektantem je Ing. arch. Jan Jarolímek. 

      

Jedná se o novostavbu ve smyslu stavebního zákona, na kterou je potřebné územní 

rozhodnutí a stavební povolení. 

 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

 

Návrh objektu - novostavby sběrného přepravního uzlu (dále jen SPU) je umístěn ve 

stávajícím areálu České pošty v severní části Českých Budějovic. Areál je součástí 

okrajové zóny města, slouží pro výrobní a skladovací účely, je vymezen ulicemi 

Nemanická, Pražská třída a železničním koridorem. Areál je přístupný z ulice 

Nemanická. V současné době je již využíván pro potřeby ČP, s.p. - nacházejí se zde 

administrativní, skladové budovy a budovy technického zázemí včetně odstavných ploch 

pro osobní i nákladní automobily. Část areálu je pronajímána dalším subjektům. Součástí 

areálu je čerpací stanice pohonných hmot a vlastní trafostanice. Technické zázemí je 

umístěno do 2. NP a na střechu objektu.  

 

    Nejedná se o výrobní objekt. V obou řešených podlažích novostavby nebudou 

umístěny provozní soubory sloužící jinému účelu, než funkci logistického zařízení.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Nosné svislé konstrukce logistické haly tvoří v návrhu železobetonové sloupy 

v půdorysném rastru 12x 24 m, resp. 12x 18 m. Sloupy budou vetknuty do kalichů hlavic 

pilot. Hlavní modulové osy jsou v pravidelných roztečích 2x 12x 24 m a 1x 12x 18 m. 

Obvodové sloupy budou v pravidelných roztečích 6 m. Sloupy administrativní části 

budou v rastru 6 m x 6 m. Nosný systém bude zavětrován v úrovni střechy podélnými 
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ztužidly uloženými na sloupy. V příčném směru pak štítovými trámy uloženými na sloup. 

Prostorová tuhost je zajištěna vetknutím sloupů do kalichů. 
 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy na prefabrikované sloupy objektu. 

Konstrukci zastřešení v návrhu tvoří železobetonové střešní vazníky o rozponu 24 m, 

štítové vazníky, střešní vnitřní a obvodová ztužidla o rozponu 6 m a střešní průvlaky na 

rozpon 12 m. Mezipatra objektu jsou zastropena předepnutým prefabrikovanými 

dutinovými stropními panely na rozpon 6 m, které jsou nesené stropními průvlaky o 

rozponu 6 m a jsou uzavřené stropními ztužidly. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

v návrhu trapézové plechy uložené na železobetonové prefabrikované vazníky. 

Konstrukce vložených schodišť je navržena z betonových prefabrikátů. Prefabrikované 

konstrukce jsou řešeny včetně monolitických dobetonávek pro jednotlivé konstrukční 

části. 

 

Příčky 

Dělicí nenosné stěny budou vyzděny z cihelných bloků. Nadpraží okenních a dveřních 

otvorů budou vynesena systémovými keramobetonovými prefabrikovanými překlady. 

Nenosné příčky budou vyzdívány z cihelných příčkovek. Zakládány budou na podkladní 

vrstvy podlahy armované sítěmi. Nadpraží dveřních otvorů v příčkách budou vynesena 

systémovými keramobetonovými překlady (překlad spolupůsobící se zdivem nad 

otvorem). 

V obvodovém plášti je navržena instalační a tepelně izolační sádrokartonová přístěna. 

Dále jsou navrženy dvojitě opláštěné SDK příčky.  
 

Tepelné izolace 

Střešní pláště haly budou zatepleny deskami z minerálních vláken. Podlahy na terénu 

budou zatepleny zhutněným násypem z recyklovaného granulátu pěnového skla. Nad 

hydroizolací bude provedena podkladní podlahová vrstva z cementové lité pěny.  

Logistická hala bude opláštěna izolačními fasádními stěnovými panely se skrytým 

upevňovacím prvkem se zateplovacím jádrem z tuhého polyuretanu (PIR, IPN) ve 

vertikálním provedení. Panely budou kotveny na vnitřním paždíkovém roštu. 

 

Otopná soustava 

Topný systém je centrální pro celý objekt. Otopná soustava bude dvoutrubková s 

nuceným oběhem topné vody. Otopná soustava bude rozdělena na větve pro vytápění 

objektu (desková tělesa, FCU jednotky a teplo-vzdušné cirkulační jednotky) a VZT 

zařízení. V prostorách kanceláří jsou jako koncové prvky zvolena desková otopná tělesa 

společně s FCU jednotkami. V halách budou zajišťovat vytápění teplovzdušné cirkulační 

jednotky společně s VZT jednotkami. Ohřev TV je řešen samostatně v rámci kotelny.  

Otopná soustava bude opatřena všemi bezpečnostními a zabezpečovacími prvky. 

Rozvody budou opatřeny tepelnou izolací s tloušťkou dle vyhlášky č. 193/2007- Sb. 
 

Chladicí soustava 

Chladicí systém je navržen centrální pro části objektu s požadavkem na chladicí 

energii. Chladící soustava bude dvoutrubková s nuceným oběhem chladicí vody. 

Soustava bude rozdělena na větve pro chlazení objektu (teplovzdušné/chladicí cirkulační 

jednotky a FC jednotky) a VZT zařízení. Soustava může být rozdělena dle orientace 

objektu. 

Rozmístění, výkony, typy a regulace koncových prvků chlazení budou upřesněny 

v dalším stupni PD. 
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Chladicí soustava bude opatřena všemi bezpečnostními a zabezpečovacími prvky. 

Rozvody budou opatřeny parotěsnou tepelnou izolací s tloušťkou dle vyhlášky č. 

193/2007- Sb. 
  

Popis jednotlivých VZT zařízení: 
 

VZT zařízení č. 1 – větrání depa 

Prostory haly depa a ploch přilehlých budou nuceně větrány. Nucené větrání bude 

rovnotlaké. Celkový vzduchový výkon bude 12000 m3/h. Dimenzování zařízení je dle 

obsazenosti a kapitoly 2.1. Přívod a odvod vzduchu bude rozveden po ploše depa a 

zejména do pobytových zón osob. Umístění bude upřesněno dle vnitřních dispozic 

v dalším stupni PD. Čerstvý vzduch bude nasáván skrz žaluzii. V jednotce bude přívodní 

vzduch filtrován, v zimním období předehříván ve  výměníku zpětného získávání tepla 

obsaženém v odváděném vzduchu (rotační nebo deskový výměník), dohříván ve vodním 

ohřívači, v letním období chlazen ve vodním chladiči, a ventilátorem vyfukován do 

větraného prostoru. Odsávaný vzduch bude v jednotce filtrován, ve výměníku zpětného 

získávání tepla zchlazen a teplo využito pro předehřev přívodního vzduchu. Odpadní 

vzduch bude vyfukován potrubím mimo budovu nad střechu objektu. Jednotka bude 

vybavena frekvenčním měničem.  

Distribuční elementy budou voleny tak, aby vznikl optimální průběh rychlostí v místnosti 

vzhledem k jeho využití. Požadované mikroklima jednotlivých prostor (vytápění a 

chlazení) bude zajišťováno ve spolupráci s VZT. Regulace musí zajistit přívod 

hygienického vzduchu do všech předmětných místností.  

Zařízení bude vybaveno protipožární klapkami a izolací tak, aby se zamezilo šíření 

požáru ve smyslu ČSN 73 0872. 
 

VZT zařízení č. 2 – Větrání kanceláří 

Prostory kanceláří a přilehlých ploch s podobným využitím budou nuceně větrány. 

Nucené větrání bude rovnotlaké. Celkový vzduchový výkon bude 2500 m3/h. 

Dimenzování zařízení je dle obsazenosti a kapitoly 2.1. Přívod a odvod vzduchu bude 

rozveden do větraných místností, zejména do pobytových zón osob. Umístění bude 

upřesněno dle vnitřních dispozic v dalším stupni PD. Čerstvý vzduch bude nasáván skrz 

žaluzii. V jednotce bude přívodní vzduch filtrován, v zimním období předehříván ve  

výměníku zpětného získávání tepla obsaženém v odváděném vzduchu (rotační nebo 

deskový výměník), dohříván ve vodním ohřívači, v letním období chlazen ve vodním 

chladiči, a ventilátorem vyfukován do větraného prostoru. Odsávaný vzduch bude 

v jednotce filtrován, ve výměníku zpětného získávání tepla zchlazen a teplo využito pro 

předehřev přívodního vzduchu. Odpadní vzduch bude vyfukován potrubím mimo budovu 

nad střechu objektu. Jednotka bude vybavena frekvenčním měničem.  

Distribuční elementy budou voleny tak, aby vznikl optimální průběh rychlostí v místnosti 

vzhledem k jeho využití. Požadované mikroklima jednotlivých prostor (vytápění a 

chlazení) bude zajišťováno ve spolupráci s VZT. Regulace musí zajistit přívod 

hygienického vzduchu do všech předmětných místností.  

Zařízení bude vybaveno protipožární klapkami a izolací tak, aby se zamezilo šíření 

požáru ve smyslu ČSN 73 0872. 
 

VZT zařízení č. 3 – Větrání denní místnosti 2.NP 

Vzhledem k odlišnému způsobu využití tohoto prostoru od ostatních. Bude tento prostor 

větrán samostatným zařízením. Prostory denní místnosti ve 2.NP budou nuceně větrány. 

Nucené větrání bude rovnotlaké. Celkový vzduchový výkon bude 2500 m3/h. 

Dimenzování zařízení je dle obsazenosti a kapitoly 2.1. Přívod a odvod vzduchu bude 
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rozveden po ploše denní místnosti. Umístění bude upřesněno dle vnitřních dispozic 

v dalším stupni PD. Čerstvý vzduch bude nasáván skrz žaluzii. V jednotce bude přívodní 

vzduch filtrován, v zimním období předehříván ve  výměníku zpětného získávání tepla 

obsaženém v odváděném vzduchu (rotační nebo deskový výměník), dohříván ve vodním 

ohřívači, v letním období chlazen ve vodním chladiči, a ventilátorem vyfukován do 

větraného prostoru. Odsávaný vzduch bude v jednotce filtrován, ve výměníku zpětného 

získávání tepla zchlazen a teplo využito pro předehřev přívodního vzduchu. Odpadní 

vzduch bude vyfukován potrubím mimo budovu nad střechu objektu. Jednotka bude 

vybavena frekvenčním měničem.  

Distribuční elementy budou voleny tak, aby vznikl optimální průběh rychlostí v místnosti 

vzhledem k jeho využití. Požadované mikroklima jednotlivých prostor (vytápění a 

chlazení) bude zajišťováno ve spolupráci s VZT. Regulace musí zajistit přívod 

hygienického vzduchu do všech předmětných místností.  

Zařízení bude vybaveno protipožární klapkami a izolací tak, aby se zamezilo šíření 

požáru ve smyslu ČSN 73 0872. 
 

VZT zařízení č. 4 – Větrání sociálního zázemí 2.NP – 45kW 

Prostory sociálního zázemí (sprch a šaten) ve 2.NP budou nuceně větrány. Výsledné 

nucené větrání bude rovnotlaké. Kdy do prostoru šaten je přiváděno větší množství 

čerstvého vzduchu (přetlakové větrání), které je odváděno z prostoru sprch a sociálního 

zázemí (podtlakový způsob). Celkový vzduchový výkon bude 6500 m3/h. Dimenzování 

zařízení je dle obsazenosti a kapitoly 2.1. Přívod a odvod vzduchu bude rozveden po 

větrané ploše, aby došlo k rovnoměrnému provětrání prostoru. Umístění bude upřesněno 

dle vnitřních dispozic v dalším stupni PD. Čerstvý vzduch bude nasáván skrz žaluzii. 

V jednotce bude přívodní vzduch filtrován, v zimním období předehříván ve  výměníku 

zpětného získávání tepla obsaženém v odváděném vzduchu (deskový výměník zamezující 

přenosu pachů), dohříván ve vodním ohřívači, v letním období chlazen ve vodním 

chladiči, a ventilátorem vyfukován do větraného prostoru. Odsávaný vzduch bude 

v jednotce filtrován, ve výměníku zpětného získávání tepla zchlazen a teplo využito pro 

předehřev přívodního vzduchu. Odpadní vzduch bude vyfukován potrubím mimo budovu 

nad střechu objektu. Jednotka bude vybavena frekvenčním měničem.  

Distribuční elementy budou voleny tak, aby vznikl optimální průběh rychlostí v místnosti 

vzhledem k jeho využití. Požadované mikroklima jednotlivých prostor (vytápění a 

chlazení) bude zajišťováno ve spolupráci s VZT. Regulace musí zajistit přívod 

hygienického vzduchu do všech předmětných místností.  

Zařízení bude vybaveno protipožární klapkami a izolací tak, aby se zamezilo šíření 

požáru ve smyslu ČSN 73 0872. 
 

VZT zařízení č. 5 – Odvětrání elektro 

Odvětrání prostorů elektro bude zajišťováno nuceným odvodem vzduchu s výfukem 

znehodnoceného vzduchu nad střechu. Zařízení bude podtlakové s přívodem náhradního 

vzduchu z venkovních prostor. Zařízení slouží k větrání místností elektro a případnému 

odvodu tepelné zátěže z technologie. Celkový vzduchový výkon bude cca 800 m3/h. 

Řešení bude upraveno dle skutečných parametrů a zařízení kotelny v dalším stupni PD. 

 

VZT zařízení č. 6 – Odvětrání kotelny 
 

Odvětrání prostorů kotelny bude zajišťováno nuceným přívodem / odvodem vzduchu 

s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu. Zařízení bude přetlakové s přívodem 

vzduchu z venkovního prostředí. Zařízení slouží k větrání místností vč. odvodu tepelné 
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zátěže. Celkový vzduchový výkon bude cca 1500 m3/h. Řešení bude upraveno dle 

skutečných parametrů a zařízení kotelny v dalším stupni PD. 

 

VZT zařízení č. 7 – Odvětrání kuchyněk 

 

Odvětrání prostorů kuchyněk bude zajišťováno nuceným odvodem vzduchu s výfukem 

znehodnoceného vzduchu nad střechu. Zařízení bude podtlakové s přívodem náhradního 

vzduchu z okolních prostor. Zařízení slouží k odvodu pachů vzniklých jako vedlejší 

produkt při vaření. Celkový vzduchový výkon bude 200 m3/h na jedno zařízení. Každá 

digestoř bude vybavena zpětnou klapkou a bude napojena na stoupací potrubí, které bude 

vyvedeno nad střechu a zakončeno výfukovou hlavicí. 

 

VZT zařízení č. 8 – Odvětrání sociálních zázemí 
 

Odvětrání menších sociálních modulů po objektu bude zajišťováno nuceným odvodem 

vzduchu s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu. Zařízení bude podtlakové 

s přívodem náhradního vzduchu z okolních prostor. Zařízení slouží k odvodu pachů a 

znečištěného vzduchu mimo pobytové prostory osob. Celkový vzduchový výkon jednoho 

zařízení bude cca 200 m3/h na jedno zařízení. Bude upraveno dle přesných vnitřních 

dispozic v dalším stupni PD. Každá jednotka bude vybavena zpětnou klapkou a bude 

napojena na stoupací potrubí, které bude vyvedeno nad střechu a zakončeno výfukovou 

hlavicí. 

 

Vodovodní přípojka 

V areálu je veden stávající areálový rozvod vody. Pro objekt je navržena přípojka vody 

napojená z tohoto areálového rozvodu.  

Z místa napojení je vedena v dimenzi min lPE  SDR 11 Ø SDR11 90x8,2 mm do 

vodoměrné šachty. Délka přípojky je cca  5,0 m. 

V areálu na hranici prostoru  pozemku pro navrhovaný objekt bude do zeleně osazena 

vodoměrná šachta 3900x1900 mm s fakturační vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN 

50, s prostupkami, které zabrání průsaku spodní vody do šachty.  

Přípojka bude v šachtě ukončena na systémovou vodoměrnou sestavu. 

Za vodoměrnou šachtou pokračuje objektová část vodovodní přípojky. 

Ze šachty povede do objektu potrubí Pe SDR 11 90x8,2 mm. Tento rozvod je zaústěn do 

objektu, kde bude osazen hlavní domovní uzávěr.  

 
Kanalizační přípojka 

V areálu je veden areálový rozvod dešťové a splaškové kanalizace. 

Pro objekt je navržena objektová přípojka splaškové kanalizace v dimenzi DN 200 

napojená na areálový rozvod. Na její konec bude osazena betonová revizní šachta Ø1000 

mm. 

Pro objekt a pro odvodnění ploch je navržena přípojka dešťové kanalizace v dimenzi min 

DN 500 napojená na areálovou kanalizaci. Na její konec bude osazena betonová revizní 

šachta Ø1000 mm. 

 
Splašková kanalizace 

Splaškové vody z objektu jsou svedeny systémem kanalizačních stoupaček umístěných 

v drážkách ve stěně. Vybrané stoupačky jsou vyvedeny 0,5 m nad rovinu střechy a 

ukončeny systémovými ventilačními hlavicemi dodávanými ke střešní krytině. 
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Zařizovací předměty budou na stoupačky napojeny přes jednoduché či dvojité odbočky. 

Stoupačky budou do ležatého svodu přecházet pod podlahou 1. NP.  

Na stoupačkách budou v nejnižším podlaží před přechodem do ležatého rozvodu osazeny 

čistící kusy. Stoupačky jsou svedeny do ležatého rozvodu, do kterého přecházejí přes dvě 

kolena 45° a o stupeň vyšší redukci. 

Ležatý rozvod je zaústěn do revizní šachty RŠ1, na konci stávající uvažované přípojky 

splaškové kanalizace. 

Ležatý rozvod pod komunikací je veden s minimálním krytím 1,5 m. 
 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody z hlavní střechy jsou gravitačně odvedeny pomocí venkovních svodů 

DN150, které jsou provedeny jako klempířské konstrukce. V úrovni terénu je proveden 

přechod na plastové potrubí, ze kterých je napojen ležatý rozvod dešťové kanalizace, 

který bude zaveden do koncové revizní betonové šachty v místě uvažované přípojky 

dešťové kanalizace. 

Odvod dešťových vod z parkovacích stání bude veden samostatně, bude zaústěn do 

odlučovače ropných látek. Za odlučovačem bude rozvod připojen do přípojné šachty 

rozvodu dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace jsou zaústěny drenáže.  

 

Elektroinstalace 

Navrhovaný objekt bude napájen z typové kioskové trafostanice. Trafostanice je řešena 

v provedení pro dva stroje, z toho instalován je pouze jeden transformátor o výkonu 400 

kVA. Trafostanice je připojena smyčkou kabelu VN na stávající kabel VN v blízkosti TS. 
 

Objektová  STL plynovodní přípojka. 

Pro objekt bude provedena STL plynovodní přípojka PE D50. Přípojka bude na řad 

napojena univerzálním navrtávacím pásem. Přípojka bude dále přivedena do zděné niky 

na hranici objektu, kde bude osazeno měření a regulace s příslušnými uzavíracími a 

bezpečnostními armaturami. 

Plynovod bude veden pásem zeleně dále veden k objektu, kde bude před vstupem do 

plynoměrové niky proveden přechod z potrubí Pe na ocelové. Na prostupu nosnou 

konstrukcí bude osazena ocelová chránička. 

Přípojka bude v celé délce opatřena podsypem, obsypem a výstražnou fólií. Na potrubí 

bude připevněn signalizační vodič.  

 

Telekomunikace 

Napojení na síť hlasových a datových služeb bude upřesněno v následující projektové 

fázi po výběru konkrétního operátora.  

Předpokládaný počet linek: 20. 

 
 

 

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

 

Zahájení stavby:  02/2013 

Dokončení stavby:  03/2014 

 

Doba výstavby se předpokládá v délce 12 měsíců. Skutečná lhůta výstavby vyplyne 

z potřeby investora a nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků: 

 

Záměrem bude dotčeno pouze správní území města České Budějovice (katastrální území 

České Budějovice 3). 

 

 

B.I.9. Zařazení záměru dle kategorie a bodů přílohy č.1 zák. 100/2001 Sb. 

 

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel zákona se jedná o záměr realizace 

skladových nebo obchodních komplexů včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3000 m
2
 zastavěné plochy, popř. areálu parkovišť nebo garáží s 

kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, z kategorie II, 

položka 10.6. Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení. 

 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 
 

Vlastní vstupy je třeba rozdělit do dvou etap: 

 

1. Vstupy při stavební činnosti 

2. Vstupy při provozu. 

 

 

B.II.1. Vstupy při stavební činnosti 

 

     Mezi tyto vstupy patří především dovoz stavebních materiálů, konstrukcí a jejich 

zabudování do stavby. Předpokládá se konstrukce základů, konstrukce objektu, 

odvodnění plochy, položení přípojek, stavba parkovacích a zásobovacích ploch, úpravy a 

ozelenění ploch.  

 

V rámci realizace stavby bude vybudováno zařízení staveniště, které bude řešeno jako 

stavba dočasná a bude po dokončení výstavby odstraněno.  

 

V rámci této dočasné stavby bude vybudováno následující: 

- oplocení staveniště 

- dočasný objekt ZS – buňkoviště 

- staveništní komunikace – ochrana chodníků a zpevněných ploch v místech dočasných 

záborů staveniště, úprava vjezdů / výjezdů na staveniště 

- staveništní přípojka vody 

- staveništní přípojka elektrické energie NN 

- staveništní přípojka odpadních vod z objektu buňkoviště ZS. 

 

Navrhované stavební úpravy zahrnují přípravu zájmového území – jeho uvolnění formou 

demolice stávajícího halového objektu garáží – a vlastní novostavbu objektu sběrného 

přepravního uzlu vč. jeho napojení na vnitroareálové rozvody inženýrských sítí.  

 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy: 
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pro přístupové dopravní trasy na stavební pozemek během stavby se předpokládá využití 

stávající místní komunikace Nemanická s napojením na nadřazený komunikační systém 

(Pražská, Okružní). Konkrétní trasy budou uvedeny v rámci ZOV stavby v dalších 

stupních projektové dokumentace. 

 

Likvidace stavebního odpadu - dopravní trasa: 

stavební odpad bude odvážen na skládku komunálního odpadu Lišov SOO3+1 po trase 

areál ČP, s.p. – ulice Nemanická – místní komunikace Okružní – komunikace 

34/E551/E49 – obec Lišov – komunikace Miletínská – odbočka skládka odpadů Lišov. 

Dopravní trasy pro dopravu stavebních materiálů a hmot z míst zdrojů navrhne a projedná 

zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby:   
  

Voda potřebná pro stavbu a pro zařízení staveniště (hygienické zařízení šaten, kanceláří) 

bude zabezpečena napojením staveništních přípojek na stávající rozvody uvnitř areálu.   

  

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna napojením staveništní přípojky NN 

ze stávající areálové trafostanice na pozemku 1180/12. Staveništní přípojky pro stavbu 

budou opatřeny měřením spotřeby elektrické energie. 

 

Odvodnění staveniště, napojení objektu ZS na kanalizaci: 

 

Dešťové vody z plochy dočasného záboru staveniště budou odváděny do stávající 

dešťové kanalizace odvodňující komunikace a chodníky. 

 

V prostoru staveniště budou v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním 

docházkové vzdálenosti umístěny dle potřeby buňky chemického WC. 

 

 

B.II.2. Vstupy při provozu 

 

El.energie: 

Energetická náročnost objektu: 

Instalovaný příkon:        Pi = 275kW 

Soudobost:        β = 0,7 

Soudobý příkon:        Ps = 192kW 

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie:    Qr= 480 MWh/rok 

 

Vytápění: 

Celková potřeba tepla (při výpočtové venkovní teplotě -15°C): 

tepelná ztráta (prostupem, infiltrací a větráním v místnostech bez VZT): 240,0 kW 

ohřívače vzduchotechnika:  130,0 kW 

příprava TV:  200,0 kW 

Celkový potřebný instalovaný výkon zdroje tepla (dle ČSN a předpokládaného provozu): 

tepelná ztráta:        170,0 kW (70 %) 

vzduchotechnika:   90,0 kW (70 %) 

příprava TV:  200,0 kW 

Celkem:                                                                                                460,0 kW 

Celkový jmenovitý instalovaný výkon zdroje tepla:      480,0 kW 
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Chlazení: 

 Celková potřeba chladu:  

tepelná zátěž (vnější + vnitřní):                                                        130,0 kW 

vzduchotechnika:             100,0 kW 

Celkový potřebný instalovaný výkon zdroje chladu (dle předpokládaného provozu): 

tepelná zátěž (vnější + vnitřní):                                                             90,0 kW (70 %) 

vzduchotechnika:                                                                                 70,0 kW (70 %) 

Celkem:                                                                                                160,0 kW 

Celkový jmenovitý instalovaný výkon zdroje chladu:     170,0 kW 

 

Roční potřeba energie: 

Roční potřeba tepla a spotřeba zemního plynu: 

Vytápění objektu 400 MWh/rok        41.500 m
3
/rok 

Vzduchotechnika 260 MWh/rok        27.000 m
3
/rok 

Příprava TV 340 MWh/rok        35.500 m
3
/rok  

       Celkem pro celý objekt                                                             1000 MWh/rok                                    

104.000 m
3
/rok 

 

Roční potřeba chladu a spotřeba elektrické energie 

Chlazení objektu 60 MWh/rok 22 MWh/rok 

Vzduchotechnika 20 MWh/rok 8 MWh/rok 

Celkem pro celý objekt 80 MWh/rok 30 MWh/rok 

 

 

Zemní plyn: 

Bilance spotřeby plynu 

       Potřeba tepla pro vytápění a TUV :                                            1000 MWh . rok
-1 

Maximální potřeba ZP za hodinu                                               51 m
3
. hod

-1
 

Maximální potřeba ZP za rok                                                     104 000 m
3
.rok

-1
 

 

Roční potřeba tepla a spotřeba zemního plynu 

Vytápění objektu 400 MWh/rok  41.500 m
3
/rok 

Vzduchotechnika 260 MWh/rok  27.000 m
3
/rok 

Příprava TV 340 MWh/rok  35.500 m
3
/rok  

Celkem pro celý objekt 1000 MWh/rok  104.000 m
3
/rok 

 

 

Celková spotřeba vody: 

Bilance potřeby vody: 

Administrativní provoz: 

218 osob - 80 l/os/den:       17.440 l/den 

Celkem                                                                                                  17.440 l/den 

Maximální denní potřeba vody:    Qmax = 17,44.1,25 = 21,8 m
3
/den 

Maximální hodinová spotřeba vody:  Q = 21.1,8/24 = 1635 l/hod = 0,454 l/s 

Roční potřeba vody:       6 758 m
3
/rok 

Potřeba požární vody:                                                                                      0,3 l/s 

Bilance potřeby TUV:                                                                                   4.995 l/h 

                                            6.956,4 m
3
/rok               
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Obslužná doprava:  
představuje především příjezdy a odjezdy vozidel zaměstnanců, odvoz odpadů, příjezdy a 

odjezdy vozidel zásobování, příp. návštěvníků apod.  

 

Vozidla maniplulující v areálu: 

pro stanovení relativně přesného počtu by bylo nutné provést sledování, vjezd do areálu 

využívají pravidelní i nepravidelní podavatelé zásilek, včetně podavatelů RPIM, dále 

vozidla dodavatelů střediska POSTSERVIS a střediska dopravy České pošty a v současné 

době i odběratelů PHM fy AREX.  

 
Technologická vozidla České pošty, s.p. pravidelně manipulující  

u SPU České Budějovice 02 
    

vozidla s celkovou 
hmotností 

čas manipulace vozidel všední 
den 

čas manipulace vozidel sobota čas manipulace  
vozidel neděle 

 22.00-
06.00 

06.00-
14.00 

14.00-
22.00 

22.00-
06.00 

06.00-
14.00 

14.00-
22.00 

22.00-06.00 06.00-14.00 14.00-22.00 

do 3,5t 15 25 25 6 5 2   0 2 1 

do 7,5t 11 11 12 11 11 0   0 0 0 

do 19t 13 2 13 13 0 0   1 0 1 

nad 19 t 1 1 1 1 0 0   1 0 0 

CELKEM 40 39 51 31 16 2   2 2 2 

          

 

Počty vozidel zaměstnanců: 

pro stanovení relativně přesného počtu by bylo nutné provést sledování, soukromá 

vozidla využívají zaměstnanci všech subjektů České pošty, dislokovaných v areálu na 

Nemanické ulici v ČB. Odhad 30 OA. Tato vozidla však nebudou zajíždět do vnitřního 

prostoru areálu. 

 

Celkem se za 1 všední den bude v areálu pohybovat v průměru okolo 150 vozidel. Jedná 

se o nárůst oproti současnému stavu o cca 50%. 

 

Po obvodu navrženého objektu SPU bude vedena objízdná jednopruhová komunikace 

šířky 4 m. V jižní části bude na ni připojena stávající zachovávaná čerpací stanice 

pohonných hmot. Při severní straně je situováno 13 šikmých stání pro nakládku a 

vykládku lehkých užitkových vozidel podél rampy vysoké 0,6 m. V severní části je pak 

odstavná plocha o kapacitě 10 míst pro lehká užitková vozidla. 

 

V příjmové části areálu je manipulační plocha o rozměrech cca 44,2 × 52,4 m pro 

zajíždění tahačů s návěsem k 11 nakládacím vratům ve výšce 1,2 m nad vozovkou. 

Manipulační plocha je na severu napojena na jednosměrnou komunikaci, v jižní části na 

ni ústí komunikace podél čerpací stanice, příjezdová komunikace a vnitroareálová 

komunikace. 

 

Další doprava bude provozována v období vlastní stavby. Tato doprava bude převážně v 

pracovní době v pracovní dny. Protože po dobu stavby bude utlumen provoz SPU, 
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nepředpokládá se výrazný nárůst počtu aut. Okolní komunikace by měly navýšený pohyb 

vozidel bezproblémově převést, jedná se o sběrné městské komunikace. 
 
 

Řešení dopravy v klidu 
 

Výpočet nároků na dopravu v klidu byl vybilancován na základě ČSN 73 61110, článku 

14.1 – Odstavné a parkovací plochy. Můžeme předpokládat stupeň automobilizace ve 

městě České Budějovice 1:2  součinitel stupně automobilizace ka = 1,25. 

 

Podle sčítání lidu 2011 mají České Budějovice 93 883 obyvatel, stavba se nachází na 

hranici souvislé zástavby mimo centrum města, obsluha MHD je nízké kvality (nejbližší 

zastávka „Kněžské Dvory - točna“ je vzdálená 455 m obsluhovaná celkem v pracovní 

dny v 15 – 30 minutovém intervalu, v nepracovní dny jednou za hodinu)  součinitel 

redukce počtu stání kp = 1,0. 

 

Výsledný počet stání vyplývající z předpokládané funkční náplně areálu, který je třeba na 

vlastním pozemku realizovat, je patrný z následující tabulky: 

 

BILANCE DOPRAVY V KLIDU PODLE ČSN 73 6110 

STAVBA: SPU Česká pošta v Českých Budějovicích POČET STÁNÍ 

FUNKCE 

JEDNOTKA 

UKAZATEL 

ZÁKLADNÍHO POČTU 
STÁNÍ 

Z
Á

K
L

A
D

N
Í 

P
O

U
Ž

IT
É

 

K
O

E
F

IC
IE

N
T

Y
 

R
E

D
U

K
O

V
A

N
Ý

 

POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
(1 směna) 

[ks] 

 
POČET PŘEPÁŽEK 

[ks] 

 
 

SPU 58  1 stání / 4 zaměstnace 14,5 1,25 x 1,0 19 

POŠTA  4 1 stání / 1 přepážka 4,0 1,25 x 1,0 5 

CELKOVÁ POTŘEBA STÁNÍ 24 

 

Z provedeného výpočtu vyplývá, že je potřeba realizovat nejméně 19 parkovací stání pro 

zaměstnance a 5 pro zákazníky. Tato stání budou zajištěna ve stávající zachovávané části 

areálu České Pošty. Při západní straně SPU je situováno 7 parkovacích stání pro osobní 

automobily vedení. 

 

 

 

B.III. Údaje o výstupech 
 

 

     B.III.1. Emise do ovzduší 

      

B.III.1.a. Emise z tepelných zdrojů: 

 

     Skladový object bude vybaven centrálními topidly na zemní plyn – středními zdroji 

emisí. Emise ze spalování plynu budou odvětrány a rozptýleny nad střechy objektů. 
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Topný systém je centrální pro celý objekt. Ohřev TV je řešen samostatně v rámci 

kotelny.  

Druh a výkon kotlů na zemní plyn není v současné době znám a bude upřesněn v dalším 

stupni PD. Předpokládá se zaústění odvodu spalin do komínového tělesa. 

 

 

     B.III.1.b. Vlivy z dopravy: 

    

     Jedním ze zdrojů znečišťování ovzduší – liniovým zdrojem – bude pohyb motorových 

vozidel. Pro posouzení je významná především doprava služebními automobily. 

 

    Z hlediska komunikací a zpevněných ploch návrh dopravního řešení navazuje na 

stávající účelovou příjezdovou komunikaci od Nemanické ulice a vrata do sousední 

oddělené části pozemku 1180/1 na východní straně areálu. V návaznosti na objekt SPU 

jsou uzpůsobeny výšky komunikací a zpevněných ploch potřebám různě vysokých 

nakládacích ramp. V areálu zůstává zachován průjezd čerpací stanicí pohonných hmot (p.č. 

1180/15) a stávající chodník u objektu p.č. 1180/11. Nové komunikace se přizpůsobí i jim. 

 

     Pro přístupové dopravní trasy na stavební pozemek během stavby se předpokládá 

využití stávající místní komunikace Nemanická s napojením na nadřazený komunikační 

systém (Pražská, Okružní). Množství potřebných materiálů pro výstavbu objektu bude 

podrobně specifikováno v navazujících stupních projektové dokumentace. Plochy 

budovaných komunikací budou vpodstatě odpovídat současnému stavu obsluhy pozemku. 

 

            obrat OA na den                                                                                120 jízd  

počet NA na den                                                                               150 jízd 

 

     Předpokládané emise z provozu motorových vozidel po příjezdové komunikaci do SPU 

dosahují nízkých hodnot a pro ovlivnění ovzduší v zájmovém území jsou nevýznamné. 

Nárůst dopravy na okolních komunikacích lze vzhledem k současnému provozu odhadnout 

max. do 5 %. 

 

B.III.2. Produkce odpadních vod: 
  

 V areálu České pošty, s.p. je navržen oddílný kanalizační systém. 

Odpadní splaškové vody od jednotlivých zařízení budou odváděny systémem ležaté 

kanalizace do přípojky kanalizace. Instalace kanalizace a zkoušky těsnosti potrubí budou 

prováděny v souladu s ČSN 75 67 60 a s předpisy výrobce potrubí. Dokončená stavba 

neovlivní negativním způsobem životní prostředí.  

 

    V provozu SPU budou vznikat klasické splaškové vody z objektu hygienických zařízení 

(umývárny a WC). Splaškové vody budou svedeny novou splaškovou kanalizací do již 

realizovaného kanalizačního řadu, zakončeného městskou ČOV České Budějovice - 

Hrdějovice. 

 

Odborný odhad množství splaškových vod: 

Splaškové vody z novostavby budou odvedeny do vnitroareálových rozvodů kanalizace.  

 

Bilance splaškových odpadních vod: 

(viz spotřeba vody) 
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Denní: 21.800 l/den = 21,8 m3/den 

Roční:                                                        6.758 m
3
/rok 

 
 

      
B.III.3. Dešťové vody: 

 

     K navýšení množství dešťových vod nedojde. Tyto budou likvidovány z dotčených 

pozemků jako doposud, navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající způsob 

odvodnění území. 

 

Množství dešťových vod (plánovaný stav využití území): 

 

Bilance dešťových odpadních vod: 

 

-vydatnost návrhového deště    i = 160 l/s.ha 

-součinitel odtoku „k“ stanoven pro jednotlivé plochy dle ČSN 756101, tab.3 

 

Střechy:                                                             3.927 m
2 

Zpevněné plochy celkem (stav+návrh):           5.603 m
2 

 

Qc = (0,3927x1,0)*160= 0,3927*160  = 62,832  l/s 

Qp = (0,5603x0,8)*160= 0,4482*160  = 71,718  l/s 

 

                                             

Pozn: Pro zachycení ropných látek z vod ze zpevněných ploch je navržen odlučovač 

ropných látek s průtočnou kapacitou min 72 l/s.                  

 

Množství dešťových vod ze všech 

uvedených ploch celkem    318  l/s 

       6671 m3/rok 
 
 

 V předmětném území bude z výše uvedených ploch zaznamenán celkový přítok 

dešťových vod cca 135 l/s, což znamená pro intenzitu 20 min.deště celkové množství 162 

m3 dešťových vod za toto období. Dešťové vody proto budou v předmětném území 

svedeny do systematicky rozmístěného drenážního vsaku, s přepadem do dešťové 

kanalizace a do vodoteče. Kanalizace bude sloužit pro zachycení nevsáknutých 

dešťových vod v případě většího přívalu nebo v případě vyšší intenzity deště, než je 

obvyklé pro dané území.  

 

 

B.III.4.  Produkce odpadů: 

        

Řešení nakládání s odpady: 

 

    Nakládání s odpady musí splňovat požadavky Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a 

souvisejících předpisů vyhlášek (Vyhláška č.381/2001 Sb.,č. 24/2001 sb.,č.26/2001 Sb.). 

Likvidaci odpadů během výstavby bude řešit vybraný zhotovitel stavby. 

 

Při provádění stavby: 
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Zásady likvidace stavebních odpadů budou podrobněji řešeny v části E – ZOV 

projektové dokumentace pro stavební řízení. 

 

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) Zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při novostavbě objektu 

bude separován, tříděn a uložen dle zákona. O uložení odpadu bude veden podrobný 

záznam včetně specifikace skutečného množství a způsobu uložení, který bude předložen 

při kolaudačním řízení. 

 

    Nezávadný materiál (zdivo, betony, dlažba, dveře…) v množství cca 100 t bude 

převezen na určenou skládku. Roztříděný odpad bude recyklován. Inertní materiál bude 

zpracován na drtírně. Vzhledem k rozsahu bouracích prací se předpokládá možné použití 

mobilní linky pro zpracování odpadu na staveništi s uzavřeným cyklem. Procesu 

zpracování vybouraných hmot bude přizpůsoben postup demolice vč. zajištění přístupu 

těžkých mechanismů. 

 

Pokud budou při demoličních pracích zastiženy materiály obsahující nebezpečné látky, 

musejí být tyto využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. Jedná se zejména o tyto kategorie odpadů: 

 

15 01 10 N obaly obsahující zbytky nebezpečných látek    

17 09 03 N stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky   

17 06 05 N stavební materiály obsahující azbest     

 

Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 

odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních 

odpadů.  

  

       Hlavními odpady při provádění stavby budou: 

 

Název odpadu:   Katalog.č. Kategorie: Nakládání:                                                 

______________________________________________________________________ 

 

čisté papírové obaly  150101 O  zajištuje stavební firma 

čisté plastové obaly  150102 O  zajištuje stavební firma 

čisté kovové obaly  150104 O  zajištuje stavební firma 

znečištěné plastové obaly 150102   O/N  zajištuje stavební firma 

znečištěné kovové obaly  150104  O/N  zajištuje stavební firma 

Znečištěné absorpční prostředky150202 N  zajištuje stavební firma 

Komunální odpad.  200301 O  zajištuje stavební firma 

Beton    17 01 01 O  zajištuje stavební firma 

Cihly    17 01 02 O  zajišťuje stavební firma 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O  zajišťuje stavební firma 

Směsi stavebních materiálů 17 01 06 N  zajišťuje stavební firma 

Směsi nebo oddělené frakce 17 01 07 O  zajišťuje stavební firma 

betonu, cihel, keramiky bez NL 

Dřevo    17 02 01 O  zajišťuje stavební firma 

Sklo    17 02 02 O  zajišťuje stavební firma 

Plasty    17 02 03 O  zajišťuje stavební firma 
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Dřevo,sklo,plasty obs.NL 17 02 04 N  zajišťuje stavební firma 

Asfaltové směsi obs.dehet 17 03 01 N  zajišťuje stavební firma 

Asfaltové směsi bez NL  17 03 02 O  zajišťuje stavební firma 

Měď    17 04 01 O  zajištuje stavební firma 

Hliník    17 04 02 O  zajišťuje stavební firma 

Zinek    17 04 04 O  zajišťuje stavební firma 

Železo, ocel   17 04 05 O  zajišťuje stavební firma 

Kovový odpad znečištěný NL 17 04 09 N  zajišťuje stavební firma 

Kabely obsahující NL  17 04 10 N  zajišťuje stavební firma 

Kabely neobsahující NL  17 04 11 O  zajišťuje stavební firma 

Zemina a kamení obs.NL 17 05 03 N  zajišťuje stavební firma 

Zemina a kamení bez NL 17 05 04 O  použita k vyrov.terénu 

Vytěžená hlušina bez NL 17 05 06 O  použita k vyrov.terénu 

Jiné izolační mat. s NL  17 06 03 N  zajišťuje stavební firma 

Izolační materiály bez NL 17 06 04 O  zajišťuje stavební firma 

Jiné stavební a demoliční 17 09 03 N  zajišťuje stavební firma 

odpady obsahující NL 

Směs stavebních a demolič- 17 09 04 O  zajišťuje stavební firma 

ních odpadů bez NL     

 

     Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi 

spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude případně využita 

v místě pro urovnání terénu. Tato zemina z výkopku bude deponována na vymezených 

prostorech staveniště nebo bude odvezena na předem určené místo. Na základě 

vyhodnocení výkopku geologem a statikem bude možno zeminu z výkopku podmíněně 

využít pro násypy v rámci stavby. V případě přebytku výkopku bude zemina odvezena na 

předem vybranou skládku, popř. bude využita při jiných stavbách. O případné likvidaci 

zeminy z výkopku bude předložen doklad.  
 

      Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 

nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby.  

 

Provádění stavby bude mít vliv na okolí jednak zvýšenou prašností, zvýšeným hlukem 

a omezeným pohybem po přilehlé komunikaci. Hlavními zdroji prašnosti bude pohyb 

nákladních automobilů dopravujících materiál na stavbu a odvážející vytěženou zeminu a 

odpady a dále činnost zemních strojů. Dodavatel během provádění stavby zajistí, aby při 

přenosu zeminy nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Zvýšená prašnost 

bude eliminována v suchých obdobích kropením. 

 

Při provozu : 
 

Běžný komunální odpad bude ukládán ve vyčleněném stávajícím prostoru areálu, ze 

kterého bude zajištěn jeho pravidelný odvoz. Při běžném provozu sběrného přepravního 

uzlu budou vznikat odpady charakteristické pro projektovaný typ zařízení, tzn. především 

odpady mající původ v  oblasti poskytované funkce objektu, při údržbě a zajišťování 

chodu a provozu SPU. Produkce odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním 

a dalších odpadů generovaných areálem, jejichž předpokládaný výčet je uveden 

v následující tabulce. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, 
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ale v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke 

zneškodnění, a to pouze oprávněným firmám. 

 

Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy 

obalů jako papír a kartón, dřevo, fólie. V menším množství budou přítomny obalové 

spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při 

běžném chodu areálu bude též vznikat směsný komunální odpad, při úklidu parkovišť 

uliční smetky.  

 

Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat v malém množství 

nebezpečné odpady, např. zářivky apod. 

 

Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení objektu 

do provozu. Vzhledem k charakteru využití a technickému vybavení lze na základě 

zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik 

následujících druhů odpadů; prezentovaný odhad množství je pouze rámcový:  

 

Přehled a kategorizace odpadů v době provozu a odhad množství (t/rok)            

Kód  Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhad 
množství 

  13 05 03* Kaly z lapáků nečistot N 0,3 

15 01 02 Plastové obaly O 0,5 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 6,0 

15 01 06 Směsné obaly O 1,0 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy 

O 0,05 

 20 01 33* Baterie a akumulátory N 0,05 

20 03 03 Uliční smetky O 0,5 

  20 01 21* Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,05 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,5 

20 01 40 Kovy O 0,05 

20 01 39 Plasty O 0,05 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 30,0 

 

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich 

množství, pokud se vyskytnou, však nebudou významná. Největší podíl z celkového 

množství odpadů bude tvořit směsný komunální odpad. Odpady nebudou dlouhodobě 

skladovány ve větších množstvích, ale v pravidelných intervalech budou co nejdříve 

předávány k dalšímu využití nebo k odstranění oprávněným firmám. Nebezpečné odpady 

budou shromažďovány na jiném zabezpečeném místě v budově.  

 

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve 

spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné 

právní úpravy (Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů – především Vyhlášky 

MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších změn). Zejména se bude 

jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 

dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí (provozním 

řádem).  
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Při provozu areálu bude uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a 

předcházení jejich vzniku. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou označena 

příslušnými štítky a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Místa či nádoby pro 

nebezpečný odpad musí odpovídat příslušnému nakládání s ním a budou zabezpečeny 

proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek. 

Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu bude odpad dle charakteru 

zneškodněn prostřednictvím oprávněných firem a na místech k tomu určených.  

 

Doprava odpadů do prostorů OH bude zajišťována provozními pracovníky a 

pracovníky úklidové služby buď ručně (v plastových pytlích) nebo pomocí vlastních 

ručně vedených pojízdných klecí či vozíků. Odpady budou v prostorech OH ukládány do 

příslušných kontejnerů a nádob. Při expedici budou nádoby vybavené kolečky (240 a 

1100 l) přiváženy po horizontální nebo mírně dolů zešikmené podlahové ploše ke 

svozovému vozidlu, které bude provádět nakládku z úrovně podlahy.  

 

Nebezpečný odpad bude přeložen do kontejnerů přistavených svozovou firmou 

(zářivky) nebo budou nádoby na něj vyprazdňovány do nádob na vozidle servisní firmy 

pro odpady. Doprava odpadů mimo areál České pošty, s.p. bude jako doposud 

zajišťována technikou servisní firmy pro odpady (tzv. oprávněné osoby), která je pro tuto 

činnost vybavena v souladu s platnými předpisy a zákony.  

 

 

B.III.5.  Riziko havárie: 

 

     Posuzovaný záměr neobsahuje žádné technologické celky nebo sklady nebezpečných 

látek, které by byly rizikové z hlediska možnosti havárie. Nepředpokládá se tedy vznik 

havarijních stavů.  

 

    Výstavba ani provoz tohoto stavebního záměru nepředstavuje významný rizikový 

faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 

důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry. 

 

Havarijní stav by mohl způsobit požár, dalším možným nebezpečím je únik ropných 

látek z vozidel do vod a podloží (riziko havárie při provozu dopravních prostředků nelze 

vyloučit – únik ropných látek je možný). Likvidaci požáru bude zajištěna hasičským 

sborem. 

 

Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními: 

 

 nouzovým osvětlením  

 přenosnými hasicími přístroji  

 objekt velké pošty musí být dle ČSN 73 0843 vybaven elektrickou požární signalizací, 

EPS budou vybaveny všechny prostory s požárním rizikem 

 objekt velké pošty musí být dle ČSN 73 0843 vybaven samočinným hasicím zařízením 

– SHZ budou vybaveny všechny prostory s požárním rizikem 

 náhradní zdroj (SHZ) 

 tlačítka Total stop a Central stop 

 

Podmínky pro návrh EPS: 
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EPS budou vybaveny všechny prostory s požárním rizikem dle ČSN 73 0875. Ústředna 

bude umístěna v prostoru se službou 24 hod/den – není nutné zařízení dálkového přenosu 

(ZDP).   

 

Ústředna EPS bude umístěna dle ČSN 73 0875 v požárním úseku přístupném z volného 

prostoru navazujícího na přístupové komunikace nebo na místě přístupném do 10 m od 

vstupu z volného prostoru navazujícího na přístupové komunikace, nebo z prostoru 

přístupného z vnitřní zásahové cesty. 

 

EPS – spustí sirény, případně bude ovládat otevření či uzavření vybraných dveří dle 

provozu objektu. EPS (nebo M+R) bude monitorovat činnost SHZ a náhradního zdroje. 

EPS a nouzové osvětlení má vlastní záložní zdroj - baterie.  

 

Plocha požárních úseků v objektu velké pošty je větší než 800 m
2
 – nutná instalace SHZ 

s náhradním zdrojem (dieselagregát nebo UPS). Zařízením SHZ budou vybaveny 

všechny prostory s požárním rizikem v celém objektu. 

 

Dle ČSN 73 0843 ani dle ČSN 73 0802 – nejsou vyžadována SOZ (samočinná 

odvětrávací zařízení). V žádném požárním úseku nebude více než 150 osob.  

 

Rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k zajištění požární 

bezpečnosti (vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení) budou mít zajištěnu dodávku 

elektrické energie alespoň ze dvou nezávislých zdrojů kabely nebo vodiči s funkční 

schopností. Každý zdroj bude mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho 

zdroje byly dodávky zajištěny ze zdroje druhého. 

 

Požárně bezpečnostní řešení nevyžaduje jiný zvláštní požadavek na zabezpečení stavby 

požárně bezpečnostním zařízením, kromě výše uvedených. 

 

V požárně nebezpečném prostoru vytvořeném posuzovaných objektem se nenacházejí 

žádné stávající objekty ani skládky hořlavých materiálů. 

 

Po ukončení výstavby budou objekty zabezpečeny investorem zařízením proti vniknutí 

cizích osob.  

 

Péče o bezpečnost práce v průběhu výstavby bude vycházet ze standardních norem a 

předpisů pro daný druh stavby: 

1. Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Zákonem vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

2. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění Vyhlášek č.324/1990 Sb. a č. 

207/1991 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., ve znění Vyhlášky č. 192/2005 

Sb. v platném znění  

3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích, ve znění Vyhlášky č. 363/2005 Sb. v platném znění 

4. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
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5. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

6. Vyhláška č.132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve 

znění Vyhlášky č. 492/2002 Sb. v platném znění 

7. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

 
C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území 

 

Město České Budějovice je největší sídelní útvar v Jihočeském kraji. Krajská 

metropole leží na soutoku řek Malše a Vltavy, v ploché krajině Českobudějovické pánve. Ve 

městě sídlí Magistrát města a celá řada institucí. Město plní funkci sídla trvalého významu 

s obytnou, výrobní a turistickou funkcí. Katastrální výměra města je 1323 ha. České 

Budějovice jsou dopravně přístupné po silnicích I. třídy, v současnosti zde probíhá příprava 

výstavby dálnice D3.  

 

Ve městě žije 99 708 trvale bydlících obyvatel (stav 2010), z toho je 62 428 obyvatel 

v produktivním věku. Město má vybudován vodovod s pitnou vodou a soustavnou  kanalizaci 

ukončenou ČOV. Na většině území města je provedena plynofikace. 

 

Podle typologie krajiny se území nachází v krajinném typu 3U0, tj. typem osídelní 

krajiny vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica (3), typem využití krajiny urbanizovaná 

(U) a typem reliéfu krajina bez vylišeného reliéfu (0). Typ krajiny je polní až lesopolní.  

 

Území náleží do Českobudějovické pánve a nachází se v nadmořské výšce cca 382 m 

n.m. Okolní terén je převážně rovinatý. Krajina je silně zastavěná, výrazná je doprovodná 

zeleň komunikací, tvořící často kromě zeleně v soukromých zahradách jediný vegetační 

prvek. 

 

Vodohospodářský potenciál povrchových vod průměrný, podzemních vod rovněž 

průměrný. Povrchové vody III. třída (znečištěná voda - Vltava). Z pohledu vodo-

hospodářského patří posuzované území do povodí řeky Vltavy, konkrétně č.h.p. 1-06-03 – 

Vltava od Malše po Lužnici. Vltava pramení na východním svahu Černé hory (1 315 m) na 

Šumavě ve výšce 1 172 m nad mořem jako Černý potok. Vlévá se do Labe u Mělníka 

v nadmořské výšce 155 m. Plocha povodí 28 090 km
2
, délka toku 430 km, průměrný průtok u 

ústí 149,9 m
3
/s.  

 

Klimaticky patří město do oblasti s mírně teplým klimatem. Rozptylem 

atmosférických příměsí středním, trváním místních teplotních inverzí středním až vysokým, 

četností místních teplotních inverzí střední, intenzitou místních teplotních inverzí střední až 

vysokou. 

 

Hustota zalidnění je cca 1795 obyvatel./km
2
. Koeficient ekologické stability krajiny 

(KES) střední. Území leží v Českobudějovickém bioregionu (1.30). Bioregion se nachází ve 

střední části jižních Čech, zabírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev, má 

protáhlý tvar od severozápadu k jihovýchodu a celkovou plochu 703 km
2
. Typická část 

bioregionu  je tvořena křídovými  a neogenními sedimenty  se sníženinami s jednotkami  luhů 

a olšin a plochými vyvýšeninami s acidofilními  doubravami. Nereprezentativní část je  

tvořena podmáčenými plošinami a kopci na krystaliniku a prachovnicích s háji a acidofilními 

doubravami. Bioregion zabírá sladkovodní pánev vyplněnou převážně nezpevněnými  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_hora_%281315_m%29
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sedimenty kontinentální svrchní křídy a terciéru - nevápnitými jíly, písky i štěrky; tyto  

mohou být lokálně zpevněné na pískovce nebo slepence. Okrajově nebo ostrůvkovitě zasahuje 

do oblasti krystalinické podloží, především migmatity, podružně orthoruly. Z pokryvů se 

uplatňují fluviální sedimenty v nivách a místy hlinité sedimenty rázu prachovic.  

 

Reliéf  má charakter  pánve,  na  jihovýchodě má  ráz roviny s výškovou členitostí do 

30 m, převážná část pánve má ráz ploché pahorkatiny s členitostí 30 – 75 m. Na  

severovýchodě, kde vystupují 40 - 100 m  vysoké  kry  krystalinika má ráz členité pahorkatiny  

s výškovou  členitostí až  105 m. Typická výška bioregionu je 360 - 440 m.  

 

V rámci bioregionu pak území náleží do biochory 3To. Podmáčené roviny na kyselých 

horninách 3. v.s. Typ je vázán na níže ležící kotliny a výše položené a chladnější okraje nížin. 

Nachází se většinou na úpatí obvodových pohoří Čech, na Moravě chybí. Celkem je typ 

tvořen 26 segmenty s průměrnou plochou 7,7 km
2
 a celkovou plochou 199 km

2
. Nejhojněji je 

zastoupen v Českobudějovickém bioregionu (1.30), kde leží 114 km
2
 typu. 

 

Reliéf má charakter roviny v depresní poloze, přičemž její povrch se k okrajům mírně 

zvedá. Místy jsou v rovině nezřetelné sušší elevace. Nejtypičtěji je typ vyvinut 

v Českobudějovickém bioregionu (1.30). Rovina je rozčleněna hrázemi, náspy komunikací, 

příkopy a náhony. 

 

Substrát je tvořen většinou písčitými hlínami až písčitými jíly z druhohor 

(nejkyselejší) až čtvrtohor (nejživnější), na povrchu v nejnižších místech se slabými pokryvy 

nivních sedimentů. Nejtypičtějšími půdami jsou gleje, na nejkyselejších substrátech 

organozemní. Na sušších okrajích a elevacích bývají primární pseudogleje. Silně podmáčené 

půdy ve velké ploše, s opovídající biotou, vedou k zařazení typu biochory mezi extrémní. 

 

Klima je mírně teplé a ve 3. vegetačním stupni relativně suché. Je díky častému 

výskytu regionálních a dennímu výskytu přízemních teplotních inverzí relativně drsné a 

nepříjemné, s vysokou vzdušnou vlhkostí, s četnými mlhami a v převážně odlesněné krajině 

s vodními plochami se silnými větry. 

 

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří mozaika vegetačních jednotek. Je tvořena 

olšovými jaseninami (Pruno-Fraxinetum), které na místech se stagnující vodou doplňují 

bažinné olšiny (Carici elongatae-Alnetum). Na ojedinělých sušších místech vegetaci doplňují 

acidofilní doubravy ze svazu Genisto germanicae-Quercion, nejspíše bezkolencové (Molinio 

arundinaceae-Quercetum). Na druhotně odlesněných místech se objevují mokřady s porosty 

vysokých ostřic (Caricion gracilis, Magnocaricion elatae). V luční vegetaci převládají 

mokřadní porosty svazu Calthion, maloplošně se vyskytuje rašelinná vegetace, snad ze svazů 

Eriophorion gracilis nebo Caricion lasiocarpae. Kromě olšových jasenin zde jsou střemchové 

doubravy (společenstvo Quercus robur-Padus avium) a na ostrůvkovitě vystupujících sušších 

stanovištích lze předpokládat jedlové doubravy (Abieti-Quercetum). 

 

Lesy jsou tvořeny víceméně rozptýlenými středně velkými a malými segmenty, 

výjimečně též okraji velkých lesních celků přesahujících z okolí. Dřevinná skladba je 

ovlivněna hloubkou podzemní vody. Nejtypičtější jsou olšiny, u vod vrbiny; na sušších 

místech jsou vlhké doubravy nebo smrkové kultury s příměsí borovice lesní. Mokřadní lesy o 

ploše přes 1 km
2
 jsou chráněny v rámci rozsáhlé PR Vrbenské rybníky (1.30). 
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Travní porosty jsou zde velmi hojné, ale podmínkou jejich udržení je odvodnění, jinak 

nemohou být využívány a mění se v mokřady zarůstající olšemi a vrbami. Louky se nacházejí 

většinou ve vlhčích částech poblíž vodního toku a rybníků. Nejvíce jsou zastoupeny 

v Českobudějovickém bioregionu (1.30). Chráněny jsou především právě zde v rámci PR 

Vrbenské rybníky, NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, PR Mokřiny u Vomáčků a PR 

Radomilická mokřina. 

 

Vodní plochy jsou zde zastoupeny extrémně hojně, ale jejich podíl v jednotlivých 

bioregionech je velmi nevyrovnaný. Ve většině bioregionů nedosahuje ani 14 %, zato 

v Českobudějovickém bioregionu je asi 40 %. Typické jsou zde velké rybníky a nachází se 

zde i druhý největší rybník v ČR Bezdrev s plochou téměř 400 ha. Na rybníky je vázána 

bohatá avifauna a často i velké množství obojživelníků. Vodní toky jsou tvořeny jen potoky a 

ojediněle i říčkami, zpravidla jsou zregulované a mají břehové porosty. Rybníky jsou 

chráněny v Českobudějovickém bioregionu především ve zmíněné rozsáhlé PR Vrbenské 

rybníky, dále ve zmíněné NPR Řežabinec-Řežabinecké tůně, PP Ražický a PP Velký Karasín. 

 

Pole se nacházejí na sušších okrajích a elevacích nebo nákladně odvodněných 

pozemcích. Jsou většinou velká, u příkopů se sporou dřevinnou vegetací. Ohraničena jsou 

především příkopy, loukami a lesíky. Sady jsou pouze u usedlostí po obvodu vesnic. Jsou 

malé a převažují v nich nenáročné dřeviny, jako jsou jabloně či švestky. 

 

Sídla se nacházejí především po obvodu typu a okrajově sem zasahují, nebo leží na 

elevacích. Charakteristické jsou zde středně velké a malé kompaktní vesnice. Zvláště 

v Českobudějovickém bioregionu jsou architektonicky i esteticky hodnotné, se statky 

lidového baroka, gotickými či barokními kostely, kamennými mosty a četnými sochami. 

Památky lidové architektury jsou chráněny v mnoha sídlech, zejména v rezervaci Bavorovice, 

v památkové zóně Munice, Opatovice, Zbudov aj.  

 

      V posuzovaném území se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a 

kulturně cenné objekty. Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se 

zásobami nerostných surovin. V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže. 

 

 

       

C.II.  Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou záměrem 

        pravděpodobně dotčeny 

 

C.II.1. Ovzduší: 

 

Klimatická charakteristika 

 

     Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do klimatického 

okrsku MT 2 podle (Quitta) – s průměrnou roční teplotou 7 – 8
o 

C, ročním úhrnem srážek 550 

až 650 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou, mírně vlhkou, se sumou teplot 

nad 10
o
 – 2200 – 2500, s pravděpodobností suchých vegetačních období 15 – 30, s vláhovou 

jistotou větší než  4-10. 

 

     Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti 

až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá 
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s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, 

mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Vltavy. 

 

Základní meteorologické údaje: 

-  lokalita    České Budějovice 

 -  zeměpisná šířka    48°58´ 

 -  nadmořská výška                               384 m n. m. 

 -  normální tlak vzduchu        97 kPa 

 

 Teploty a hydrometrie vzduchu 

Parametry Zima Léto 

Teplota suchého teploměru - 15 
0
C + 32 

0
C 

Teplota vlhkého teploměru - 15 
0
C + 20,8 

0
C 

Entalpie vzduchu - 10,1 kJkg
-1

 + 60,9 kJkg
-1

 

Relativní vlhkost vzduchu 99 % 37 % 

Měrná vlhkost vzduchu 1,2 g.kg
-1

  11,1 g.kg
-1

 

Průměrné rozpětí středních suchých teplot 5 K 9 K 

   

 

Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro oblast v letním období 

21.7. v 16.00 hodin letního času. 

 

Základní klimatologické charakteristiky: 

Klimatická oblast   MT 2, mírně teplá, vlhká 

Počet dnů s teplotou nad 10
o
C  140-160 

Počet dnů se srážkami nad 1 mm 100-120 

Průměrná teplota v červenci  16-17
o
C 

Průměrná teplota v dubnu     6-7
o
C 

Průměrná teplota v říjnu      6-7
o
C 

Průměrná teplota v lednu  -2  -  -5
o
C 

Počet mrazových dnů   110-160 

Úhrn srážek za vegetační období 350-500 mm 

Úhrn srážek v zimním období  250-300 mm 

Počet zamračených dnů   120-160 

Počet jasných dnů   40-60 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 

 

Roční průběh teplot: 
Stanice        průměr I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

České 

Budějovice 

7,0 -1,2 -1,6 2,2 6,6 12,0 14,7 16,6 15,8 12,3 7,3 2,2 -1,2 

 

      Větrná růžice: 

 
Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

Četnost 8 5 7 9 6 15 18 14 18 
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Kvalita ovzduší 

 

     Území města České Budějovice leží v ploché Českobudějovické pánvi. Území je zasaženo 

středně imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových 

závodů a koncentrace dopravy.  

 

Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 10 - 50 t . km
-2

. Měrné emise oxidu 

siřičitého dosahují hodnot pod 0,5 - 1 t . km
-2

 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek 

dosahují hodnot 10 - 20 t . km
-2

 (zdroj ČHMÚ). Z toho lze vyvodit, že se jedná o území se 

středním znečištěním ovzduší.  

 

     Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně 

monitorována, je značně problematické. Hodnoty z měřící stanice České Budějovice lze v 

tomto případě použít jen orientačně. 

 

      

C.II.2. Vody: 
 

 

C.II.2.1. Povrchové vody 

 

     Posuzované území náleží do povodí řeky Vltavy.  

     Číslo hydrologického pořadí 1-06-03-002. 

 

    Zájmové území je dnes odvodňováno částečně povrchovým odtokem po terénu do dešťové 

kanalizace, budovy pak do dešťové kanalizace ústící do přítoku Vltavy. Tato bezejmenná 

vodoteč protéká po severním obvodu areálu a odvodňuje rybník Světlík.  

 

 Základní hydrologická charakteristika území: 

 Srážky………………………….550-650 mm 

            Průměrné roční srážky…………650 mm 

            Odtokový součinitel……………0,31 

            Odtok…………………………..200-232 mm 

            Vsak……………………………450-518 mm 

            Odpar…………………………..450 mm 

 

            Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem 

povrchových vod. Staveniště se nenachází v území zatápěném povodňovou vodou. 

       

Provoz areálu nebude zdrojem znečištění povrchových vod. 

 

C.II.2.2. Podzemní vody 

 

     Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 216 – Budějovická pánev. 

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických 

dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin. 

 

     Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým 

pláštěm a zonou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh 

podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se 
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uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého 

charakteru s příměsí štěrku. V zoně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu 

podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově – průlinové prostředí, přičemž jeho 

propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah 

svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10-15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních 

činitelích. Pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina, která 

konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření 

kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem 

odvodnění je skrytý příkon do uloženin niv nebo přímo do vodotečí. 

 

        Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na 

klimatické poměry – zejména srážky v období sucha. Na parkovacích plochách je proto nutné 

budovat odlučovače ropných látek. 

 

 

C.II.2.3. Odpadní vody: 

 

      Splaškové odpadní vody budou z posuzovaného areálu odváděny splaškovou kanalizací,  

objekt bude napojen na kanalizační systém města a centrální městskou ČOV Hrdějovice. 

 

      Technologické odpadní vody nebudou v areálu vznikat. 
 

Bilance splaškových vod: 

/viz spotřeba vody/ 

Denní                                                                      21 800 l/den  

Roční                                                                        6 758 m
3
/rok 

 

 

Bilance dešťových vod: 

 

Množství dešťových vod ze všech 

uvedených ploch celkem    318  l/s 

       6 671 m3/rok 

 

 

C.II.3. Půda 
 

     K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, 

biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf 

terénu a stáří krajiny. 

 

     Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá 

určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní 

kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, 

reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek. 

 

     Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kodem bonitovaných půdně ekologických 

jednotek – BPEJ (dle vyhlášky Mzem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kody jsou pětimístné, 

přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí číslice charakterizuje 

skonitost a hloubku půdy. 
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     V řešeném území nejsou požadavky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Areál je dlouhodobě součástí zastavěného území města. Jedná 

se tedy o plochu přestavby. 

 

 

C.II.4 Geomorfologie a geologie 

   Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR (B.Balatka - J.Sládek, 1980) patří 

řešené území provincii Česká vysočina (I), podprovincii Českomoravské (I2), oblasti 

Jihočeské pánve (I1B), celku Českobudějovická pánev (I1B-1), podcelku Blatská pánev (I1B-

1A), okrsku Zlivská pánev. Na geologické stavbě širšího okolí řešeného území se podílí 

moldanubikum, které tvoří skalní základ a kvartér (pleistocén, holocén). Reliéf má charakter 

ploché pánve. 

 

Informace z interaktivní mapy Česká geologická služba – Lokalizační aplikace, v. 2.0: 

 

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment [ID: 12] 

Eratém:    kenozoikum 

Útvar:     kvartér 

Horniny:    písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

Typ hornin:    sediment nezpevněný 

Mineralogické složení:  pestré 

Zrnitost:    písčito-hlinitá až hlinito-písčitá 

Barva:     různá 

Poznámka:    často polygenetické 

Soustava:    Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast:    kvartér 

 

spraš a sprašová hlína [ID: 16] 

Eratém:    kenozoikum 

Útvar:     kvartér 

Oddělení:    pleistocén 

Suboddělení:    pleistocén svrchní 

Horniny:    spraš, sprašová hlína 

Typ hornin:    sediment nezpevněný 

Mineralogické složení:  křemen + příměsi + CaCO3 

Barva:     okrová, 

Poznámka:    místy klastická příměs 

Soustava:    Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast:    kvartér 

 

Podle Orientační mapy radonového indexu podloží 1: 50 000 převažuje v lokalitě Kněžské 

dvory v katastrálním území České Budějovice 3; 622052 radonový index nízký. 

 

 

Poloha vůči záplavovému území: 

Lokalita nespadá do zatápěného území ani do nivy řeky Vltava. 
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C.II.5. Hluk a vibrace 

 

         V posuzovaném území jsou stávající zdroje hluku, nejvýznamnějším zdrojem hluku je 

zde doprava po pozemních komunikacích a po železnici. Stavba IV. železničního koridoru 

v úseku Nemanice počítá s realizací protihlukových zdí. 

 

      Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku, která je nejvýše přípustná ve venkovním prostoru chráněné (obytné) zóny v době: 

6-22 hod................50 dB(A) 

22-6 hod................40 dB(A). 

 

Pro areál České pošty byla zpracována hluková studie, která je v příloze. Tato studie 

sleduje pouze vlivy z dopravy – v pohybu i v klidu, ze silnice i železnice. Nezapočítává 

technologický hluk a hluk ventilátorů, s ohledem na situování zdrojů tohoto hlukového 

zatížení.  

 

      Vzhledem k dopravní zátěži stávajících komunikací se nepředpokládá výrazné 

navýšení stávající hlukové zátěže území. Pouze při severní hranici areálu dojde k nárůstu, 

který bude eliminován protihlukovou úpravou oplocení. 

 

     V území nejsou žádné významné zdroje vibrací kromě pozemní dopravy. 

 
        

C.II.6. Ochrana přírody 

 

    Územní systém ekologické stability je navržen jako „Plán ÚSES České Budějovice“, 

žádné jeho skladebné části však do řešeného území nezasahují.  

 

    V řešeném území není registrovaný VKP ani maloplošné chráněné území. Plocha 

nezasahuje do ochranného pásma lesa. 

 

 

Vegetace (zeleň) stávající 

      Zeleň v lokalitě představuje pouze doprovodné stromořadí podél oplocení na severní 

straně areálu. Tyto dřeviny nebudou stavbou ohroženy. Stavební pozemek je ostatní 

zpevněnou plochou, bez vegetačního pokryvu. 

 V jižní části území pak byla zaznamenána skupina poměrně mladých topolů černých 

(Populus nigra) v obdélníkovém rabatu. Stromy jsou zřejmě spontánními nálety. Předpokládá 

se, že většina dřevin ze skupiny bude zachována a výhledově se stane kostrou nového 

kompozičního řešení sadovnických úprav.  

    Realizace záměru nevyžaduje kácení dřevin.  

 

Stávající fauna  

 

Fauna Českobudějovického regionu je výrazně hercynská, se západními vlivy (ježek 

západní, ropucha krátkonohá). Je silně ovlivněná lidskou činností, přírodně blízká stanoviště a 

jejich faunu představují především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy 

četných rybníků.  
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Mezi významné druhy patří v jednotlivých skupinách živočichů: 

 

Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), vydra říční (Lutra lutra) 

Ptáci: kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), rybák obecný (Sterna hirundo), zrzohlávka 

rudozobá (Netta rufina), břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa 

 totanus), břehule říční (Riparia  riparia), cvrčilka slvaíková (Locustella luscinioides), 

sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), čečetka zimní  

(Carduelis  flammea). 

Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), 

Měkkýši: terčovník vroubený (Planorbis planorbis), plovatka nadmutá (Radix auricularia), 

kružník bělavý (Gyraulus albus), lištovka lesklá (Segmentina nitida), plovatka Stagnicola 

corvus. 

Hmyz: potápník široký (Dytiscus latissimus), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), 

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 

 

     Tato předchozí charakteristika popisuje především zachovalé přírodě blízké biotopy v 

okolí města České Budějovice, mimo vlastní zástavbu. 

 

      Městské prostředí je ale specifické, vytvořené stavební činností člověka s významným 

podílem zpevněných ploch a mnoha rušivými vlivy. Vzhledem k charakteru území stavby - 

antropogenně silně ovlivněná a změněná plocha v zastavěném území města, bez přímé vazby 

na přírodní prostředí - nejsou v dotčené lokalitě vytvořeny biotopy s vhodnými podmínkami 

pro trvalou existenci zákonem chráněných druhů živočichů, jejich výskyt se zde 

nepředpokládá. Při nahodilém průzkumu zde nebyly žádné významné druhy živočichů 

zjištěny. 
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D. Údaje o vlivech projektu na veřejné zdraví  

a na životní prostředí 

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

 

      Možné vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru lze 

rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace, 

estetické hodnoty území. 

 

Vliv provádění stavby:  

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedním z největších omezení okolí při 

provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz vytěžené zeminy a 

zásobování stavby materiálem. Vzhledem k tomu, že tato doprava bude probíhat mimo obytná 

území, nepředpokládá se výrazné narušení kvality obytného prostředí. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 

ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 

hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 

veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 

materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 

prašnosti zkrápět. V prostoru staveniště bude u výjezdu na zpevněné staveništní komunikaci 

vyznačena plocha, na které bude v místě výjezdu ze staveniště prováděno mechanické očištění 

vozidel vyjíždějících ze staveniště. V případě potřeby musí zhotovitel zajistit techniku 

(kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 

odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 

 

     Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající Zákonu č. 

20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové evidované v Ústřední péči a 

seznamu kulturních památek České republiky.  

 

 

D.I.1. Vlivy na ovzduší: 

 

     Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz. 
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a) Provádění stavby: 

 

Dočasné zdroje znečištění ovzduší: 

Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při 

manipulaci s materiálem a zeminou, provádění zemních a stavebních prací na objektu, 

výkopech rýh pro kanalizaci a vodovod, při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy 

dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – 

provádění mimo sezonu, zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k okolní obytné zástavbě je 

nutno organizaci stavby věnovat zvýšenou pozornost (ochrana před prachem, hlukem, 

vibracemi, znečišťováním vozovek apod.). 

 

Vlivem výstavby vzniknou liniové zdroje, t.j. doprava odvážející sutě, zásobující stavbu 

stavebními materiály a stavební stroje provádějící úpravu terénu. Pro převoz materiálu bude 

využívána nákladní doprava. Pro terénní práce budou používány běžné stavební stroje.  

 

Navrhovaná novostavba - vzhledem ke způsobu její realizace - nevykazuje negativní vliv na 

okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace 

stavby. Tento problém bude řešen režimem stavebních prací a dalšími dohodami, které bude 

nutno řešit ve spolupráci s investorem. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky bez 

atestu na jakost a prohlášení o shodě. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno 

v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 6/2005 Sb. o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými 

Vyhláškou č. 381/2001 Sb. a Vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 

spalovacími motory bude omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

b) Vlastní provoz: 

 

           Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude pohyb motorových vozidel návštěvníků 

objektu a vozidel zajišťujících obslužnou dopravu. Pravděpodobně dojde k navýšení stávající 

dopravy v území.  

 

        Při provozu SPU a s tím spojené dopravní obsluze – příjezdy a odjezdy vozidel – 

vznikají jak plynné tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Parkoviště jsou 

významnými bodovými zdroji rakovinotvorných, toxických a mutagenních emisí. Hmotnostní 

jednotka exhalátů z motorové dopravy je ve městech několikanásobná oproti exhalátům z 

jiných zdrojů znečišťování ovzduší. V místech soustředěného pohybu vozidel se zvyšuje 

nebezpečí vzniku karcinomu. 

 

    Vzhledem k tomu, že objekt bude vytápěn zemním plynem, předpokládá se vypouštění 

emisí ze spalování plynu. Topným médiem bude zemní plyn - spaliny budou rovnoměrně 

rozptýleny do okolí. 

 



38 

A-SPEKTRUM s.r.o. 

     Jiné významnější zdroje znečištění ovzduší se nevyskytují. V objektu nebude probíhat 

žádná výrobní technologie. 

 

     Předmětnou stavbou vznikne pouze malý zlomek současných emisí. Proto lze důvodně 

předpokládat, že toto množství negativně neovlivní imisní situaci nejen ve vlastní lokalitě, ale 

ani v blízkém okolí. Navíc se stavba nachází v relativně dostatečné vzdálenosti od nejbližší 

obytné zástavby a je zde dostatečný rozptyl do ovzduší. Nejvíce může být samozřejmě 

zasažena emisemi nejbližší obytná zástavba (Nemanice), tato zástavba se ale nenachází ve 

směru proudění převládajících větrů. Navrženou technologii spalování lze považovat za 

vyspělou a přijatelnou.  

 

     Významnou úsporu primárního paliva jak na vytápění, tak na chlazení či ohřev TUV lze 

dosáhnout umístěním slunečních panelů na střeše objektu – výhodné je i samotné zastínění 

plochých střech. 

 

 

D.I.2 Vlivy na vody: 

 

 

Podzemní vody: 

 

     Vzhledem k odkanalizování celého území se nepředpokládá významnější vliv na podzemní 

vody, na zamokření pozemku a ovlivnění podzemních vod. Při hloubení základů objektů do 

větších hloubek je možné, že bude zjištěna spodní voda. Pokud se tak stane, bude nutné zvolit 

technologii zakládání pod hladinou spodní vody tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 

podzemních vod. 

 

    Negativní vlivy na podzemní vody by mohla způsobit provozní nekázeň při provádění 

záměru nebo při provozu – např. ukládání odpadů do země, parkování motorových vozidel ve 

špatném technickém stavu a na stavebně nezabezpečených plochách - s tím je spojena možná 

kontaminace půdy ropnými látkami apod. Takovou nekázeň je třeba ošetřit návrhem 

organizace výstavby a stavebním dozorem. 

 

    Na podzemní vody může mít vliv vsakovaná voda z podzemních akumulačních a 

vsakovacích systémů odvádění dešťových vod. Takový systém byl již mnohokrát odzkoušen a 

nebyly zjištěny jeho zásadní nedostatky. Krátkodobé zvýšení hladiny spodní vody v této 

oblasti nebude mít negativní dopady na kvalitu vod.  Pro zdržení odtoku je vhodné v plochách 

parkovišť navrhnout akumulační příkopy a odlučovače ropných látek. 

 

Povrchové vody: 

 

    Objekty budou napojeny na městský veřejný vodovodní řád a městskou veřejnou 

kanalizaci. Voda bude využita zejména pro sociální zařízení zaměstnanců.  

 

    Posuzovaná stavba představuje zdroj relativně malého množství splaškových vod, které 

bude odváděno do stávajícího kanalizačního systému města a čištěno v městské ČOV.  

 

     Dešťové vody ze střech objektů i parkovišť budou svedeny do akumulačního a 

vsakovacího systému, nepředpokládá se proto výrazné zvýšení odtoku dešťových vod z 

pozemku. Přepad z tohoto systému bude odveden povrchově do dešťové kanalizace. 
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   Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. Jedná se zejména o 

vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavebních jam, provozních, výrobních a 

skladovacích ploch staveniště. Do okolního terénu nebo kanalizace může být vypouštěna voda 

po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 

    

     Realizací stavby nedojde k významnějším negativním dopadům na kvalitu vod v zájmové 

oblasti. 

 

     Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v 

záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není 

součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve 

zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 

 

 

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru: 
 

Dotčené území nepatří do žádného dalšího území se zvláštním režimem ochrany 

přírody a krajiny. To znamená:  

 V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území 

součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku 

nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní 

přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní 

památky. 

 Dotčené území není součástí přírodního parku. 

 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

 Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a 

nadregionálního územního systému ekologické stability.  

 

 

     Pro realizaci sadovnických úprav v okolí SPU České pošty jsou na zájmovém území 

vyčleněny plochy pro sadovnické úpravy, a to mezi vlastní halou a západní hranicí a dále 

rozsáhlá plocha podél východní hranice.  

 

     V úzkém pásu při západní hranici se předpokládá realizace dvojetážového pásu zeleně 

v kombinaci zapojených keřů a pravidelného stromořadí z listnatých stromů se střední 

korunou. Navržený pás by měl opticky oddělovat a zklidňovat západní polovinu řešené 

plochy ve směru od frekventovaného železničního koridoru.  V této části areálu bude řešeno i 

přistínění parkovacích míst spolu s protihlukovou funkcí zeleně, a to výsadbou listnatých 

stromů buď v ploše trávníku, či ve zpevněné ploše parkovišť.  

 

    Výsadby v severním cípu území by měly spontánně navazovat, a to kompozičně i druhově, 

na stávající břehové porosty vodoteče. Tyto výsadby budou součástí protihlukových úprav. 

 

    Ve čtyřech lichoběžníkových rabatech mezi vjezdovými rampami se předpokládá více 

okrasný charakter výsadeb. Uplatní se zde menší skupiny jehličnatých stromů a keřů 

v kombinaci s nízkými, zapojenými keři opadavými, případně s několika většími soliterními 

keři. Při stanovení kompozice úprav bude nezbytné dodržen bezpečnost rozhledu 

projíždějících automobilů. 
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     Východní okraj zájmové lokality bude pojat jako přírodní partie. Navrženo bude několik 

skupin listnatých domácích stromů ve volné kompozici, která vytvoří vhodný kontrast ke 

geometricky přímým liniím objektů a komunikací. Volné plochy budou řešeny jako trávníky 

parkové a luční, kvetoucí (východní okraj). Ve vstupní části areálu mohou být v kompozici 

použity i menší plochy atraktivních výsadeb (trvalky, pokryvné keře, plochy valounů, apod.). 

 

 Konkrétní technologie založení výsadeb bude podrobně řešena v dalším stupni 

dokumentace (PSP). 

 

      Před započetím realizace sadovnických úprav budou provedeny hrubé terénní úpravy 

včetně jemné modelace, plocha úprav bude doplněna ornicí, či kvalitní zeminou v dostatečné 

vrstvě (min. 15 cm) a chemicky odplevelena. Výsadby keřů a výsadbové jámy stromů budou 

vylepšeny kvalitním zahradním substrátem na 100%. Alejové listnaté stromy, velikosti 

min.16/18 cm s dostatečnou podchodnou výškou, budou na rostlém terénu vysazeny s balem 

do jam objemu min. 1 m
3
, opatřeny flexibilní závlahovou hadicí a stabilizovány třemi 

dřevěnými kůly. Pokryvné a zapojené keře se vysadí do trojsponu a budou po výsadbě 

mulčovány drcenou borkou ve vrstvě 10 cm. Na volných plochách areálu bude založen 

trávník parkový, či luční, a to výsevem. Veškeré dřeviny budou po výsadbě náležitě zality.  

 

     Sortiment rostlin bude zvolen podle konkrétních podmínek (zastínění, půdní a vláhové 

poměry, apod.) v dalším stupni projektové dokumentace (DSP). Sortiment vhodných soliterů 

a alejových stromů – lípy (Tilia sp.), javory (Acer sp.), jasany (Fraxinus sp.), vše možno v 

kultivarech. Použít větší odrostky s balem. Jako podsadbu pro volně rostoucí živý plot jsou 

vhodné druhy: svída bílá (Cornus alba), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), kaliny 

(Viburnum sp.), zlatice prostřední (Forsythia intermedia), brslen obecný (Euonymus 

europaeus), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouteii) apod. Sadové úpravy zpracovat v 

rámci projektu. 

 

 

D.I.4. Vlivy na půdu: 

 

     Záměr se nedotýká zemědělské půdy – na pozemku se nenachází ZPF. 

  

     Na místě stavby se nenachází plochy lesa. Pozemky lesa (PUPFL) se nenachází ani 

v blízkosti těchto pozemků.  

 

     Provozem objektu nebude docházet k pronikání škodlivých látek do půdy.  

      

 

 

D.I.5. Hluk a vibrace 

 

   Vlastní pozemek je zatížen hlukem ze sousední železniční trati. Návrh umístění novostavby 

SPU v zájmovém území bere ohled na budoucí trvalé či dočasné vlivy z důvodu plánovaného 

investičního záměru České republiky zastoupené Správou železniční dopravní cesty 

Modernizace trati Nemanice I – Ševětín. 

  Část území stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy (železniční trať č. 220 České 

Budějovice – Veselí nad Lužnicí). Ochranná pásma od ostatních druhů dopravy (silniční, 

letecká) se v území stavby ani blízkém okolí nevyskytují, resp. nejsou stanovena. 
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D.I.5.a. Hluk při stavebních činnostech: 

 

Hluk 

 

     V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny téměř výhradně v denní době v pracovní dny 

(od 06,00 hod do 22,00 hodin).  

 

Zvýšené hladiny hluku a vibrací se předpokládají při následujících stavebních 

činnostech:  

 demolice stávajícího halového objektu garáží 

 zemní a výkopové práce pro založení objektu, napojení objektu na areálové IS apod. 

 nájezd a výjezd stavební mechanizace  

 zdvihací cykly stavební mechanizace - provoz mobilního jeřábu 

 úprava fasády - lešenářská konstrukce - vztyčení a demontáž 

 vrtání otvorů a prostupů pro technické zařízení objektu 

 řezání dilatačních spár. 

 

    Z hlediska hlukové zátěže budou bourací práce prováděny tak, aby bylo respektováno 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

      

    Po dobu výstavby je zhotovitel stavebních prací povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 

stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 

nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

 

     Významnější zatížení území stavební činností v obytných zónách lze předpokládat pouze v 

nejbližších obytných objektech, vzhledem ke krátkým termínům výstavby však nebude tento 

zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem. 

 

     Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80 

dB (A). To odpovídá požadavkům Nařízení vlády č. 272/2011 Sb Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Ve chráněném venkovním prostoru staveb (tj. v okolí obytné zástavby) bude přípustné: 

 

Pro 8 hodinovou pracovní dobu vychází nejvyšší přípustná hodnota: 

LAeq,s = 62,2 dB 

 

Pro 10 hodinovou pracovní dobu vychází nejvyšší přípustná hodnota: 

LAeq,s  = 61,3 dB 

 

Pro 14 hodinovou pracovní dobu vychází nejvyšší přípustná hodnota: 

LAeq,s = 60,0 dB. 
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Vibrace 

 

     Stavební stroje jsou velmi často také zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 

obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů 

jsou většinou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich 

působení. Nemůže proto dojít k ohrožení obydleného okolí staveniště. 

 

   Rovněž některé ruční nářadí používané ve stavebnictví je zdrojem vibrací. Těmito 

vibracemi nebude významněji ovlivněno širší okolí. Ovlivnění samotných pracovníků spadá 

do oblasti BOZP. 

 

 

D.I.5.b. Hluk při provozu: 

 

    Podrobné řešení ochrany proti hluku bude samostatnou součástí projektové dokumentace. 

Vliv objektu na okolí bude z hlediska hluku zanedbatelný, kromě vlivu dopravy v pohybu při 

severní hranici území. Zde je navrženo protihlukové opatření. 

 

     Běžné zdroje hluku budou eliminovány dodavateli technického vybavení objektu tak, aby 

nebyly porušeny hygienické normy.  

 

     K trvalým zdrojům hluku - liniovým a bodovým - které budou provozovány po zahájení 

činnosti objektu, patří také vzduchotechnické jednotky. V dalších stupních PD budou 

navržena opatření zajišťující, že objekt při provozu nezpůsobí zvýšení hlukového zatížení pro 

okolí.   

 

   Zdrojem hluku bude take venkovní chladicí jednotka - chiller a oběhová čerpadla ve 

strojovně. Akustické utlumení zdrojů hluku bude řešeno, aby bylo dosaženo požadovaných 

parametrů. Je nezbytné, aby zatížení okolí hlukem bylo eliminováno a byly splněny příslušné 

předpisy. Veškerá zařízení proto budou vůči stavební konstrukci pružně uložena. 

 

      Hluková studie byla zpracována projekční kanceláří ZESA, Ing. Lumír Zenkl, dle 

poskytnutých podkladů v úrovni pro územní rozhodnutí (viz příloha této dokumentace). Toto 

hlukové posouzení vychází ze Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů (ve znění Zákona č. 274/2003 Sb.) a zároveň z Nařízení vlády 

ČR č. 272/2011 sb. platného od 1. listopadu 2011, které stanovuje hodnoty hygienických 

limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním prostředí;  bylo zpracováno podle "Metodických 

pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy" (RNDr. Liberko, VÚVA Brno 1991) a "Novely 

metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy" (RNDr. Liberko, Planeta č. 2/2005). 

Hlukové poměry byly vypočteny za použití programu HLUK PLUS, verze 7.16 (reflektující 

novou metodiku). 
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D.I.6. Ostatní – radon  
 
 

Sesuvy půdy 

Podle Přehledné mapy výskytu svahových pohybů – sesuvů v ČR novostavba objektu 

sběrného přepravního uzlu není ohrožena sesuvy půdy.  

 

Poddolování 

Zájmové území není podle Přehledné mapy poddolovaných území v ČR ohroženo 

tímto faktorem. 

 

Seizmicita 

           Posuzované území neleží v seizmicky aktivní oblasti se zvýšenou pravděpodobností 

pohybů zemské kůry. Není nutno provádět úpravy založení stavby, aby vykazovala zvýšenou 

odolnost vůči tomuto faktoru.  

 

Radon 

  K posouzení výskytu půdního radonu byla použita  Orientační mapa radonového 

indexu podloží v měřítku 1 : 50 000. Podle této mapy spadá zájmové území do kategorie 

nízkého radonového indexu.  Toto bude nutno ověřit podrobným průzkum objemové aktivity 

radonu (222Rn) v půdním vzduchu. 

 

       Rozsah a druh ochranných opatření proti pronikání půdního radonu do objektu 

novostavby bude stanoven na základě radonového průzkumu v navazující projektové fázi. 

S ohledem na radonový index budoucího stavebního pozemku se posoudí nutnost navrhnout 

ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu. 

 

           Provoz SPU není zdrojem jiných druhů záření, kromě záření elektromagnetického, 

jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektrospotřebiče, elektromotory, 

trafostanice apod.). Toto záření je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze relativně malé a 

nevýznamné, omezené jen na nejbližší okolí zdroje záření. Zvýšení elektrosmogu by mohlo 

být v blízkosti telefonních ústředen, trafostanice apod. 

 

 

D.I.7. Krajinářsko estetické charakteristiky 

  

          Navržená zástavba bude mít skladový a logistický charakter. Bude respektovat  měřítko 

okolní zástavby i krajiny hmotou objektu i architektonickým řešením, nevybočuje svým 

řešením z již realizované zástavby v okolí této lokality (obdobné objekty se nacházejí 

v blízkém okolí).  

 

    Výstavbou nedojde k narušení dálkových pohledů ani harmonického měřítka v krajině, 

umístění je z hlediska krajinného rázu možné. Důležitou podmínkou je však zachování 

stávajícího stromořadí podél vodoteče severně od areálu. 

 

 

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

 

     Výstavbou skladové haly v území, které je pro obdobný účel již využívané, nedojde 

k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí.       
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      Z provedeného posouzení je zřejmé, že toto ovlivnění nebude pro obyvatele ani životní 

prostředí nijak významné, s výjimkou jistého navýšení hluku z dopravního provozu.  

 

     K omezení negativních vlivů z provozu hal je možné přispět zejména výsadbou zeleně po 

obvodu areálu, usměrněním dopravy (plynulost jízd) a řešením povrchů vozovek (asfalt). 

 

     Nejvíce budou provozem skladového centra ovlivněni obyvatelé řadových rodinných 

domů, které se nacházejí severně od areálu. Při dodržení předepsaných opatření (viz hluková 

studie) nedojde k nadlimitnímu zasažení těchto objektů hlukem ani jinými negativními vlivy. 

 

      
 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

 

     Předpokládaný záměr bude realizován daleko od státní hranice a nebude zdrojem 

negativních vlivů přesahujících státní hranice. 

 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

 

     Záměr bude realizován stavebním využitím ploch, které se již dnes nacházejí mezi 

stávající průmyslovou zástavbou a přímo se nabízejí k přestavbě.  

 

    Je nutno dbát na tato opatření k prevenci nepříznivých vlivů: 

 

Z hlediska ochrany ovzduší: 

- dbát na omezování prašnosti řádným úklidem ploch staveniště a komunikací 

- dbát na zkrápění komunikací v době horka a sucha 

- neprovádět nakládání s odpady jejich volným ukládáním či spalováním  

- využít střechu objektu k aktivnímu zaclonění a získávání energie pro provoz. 

 

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: 

- dbát na pořádek na staveništi (návrh organizace výstavby a stavební dozor) a na řádné 

využívání objektů a ploch 

- odvádění dešťových vod vést přes dostatečně dimenzované zasakovací příkopy 

- z parkovišť zamezit kontaminaci půdy ropnými látkami vedením přes odlučovače 

 

Z hlediska ochrany přírody: 

- úpravy kolem stromů a náhradní nové výsadby provést dle studie ozelenění. Sadové úpravy 

zpracovat v rámci projektu. 

 

Z hlediska likvidace odpadů: 

- odpady budou ukládány utříděně (separovaně) 

- s odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech) 

 

Z hlediska chemických látek: 

- v provozu objektu používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro 

použití v ČR nebo EU. Tyto látky skladovat řádným způsobem ve zvláštních uzavřených 

prostorech. 
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Z hlediska hluku a vibrací: 

- bude dbáno na to, aby při provozu nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by 

zatěžovaly nadměrně okolí – ventilátory, zkoušení motorů apod. 

- dbát, aby v noční době (22,00 – 06,00 hodin) nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které 

by narušovaly noční klid 

- ve zkušebním provozu by měl být změřen hluk u přilehlé obytné zástavby a v případě 

překročení povolených hodnot bude nutno realizovat ochranná opatření. 

 

Z hlediska estetiky prostředí a památkové ochrany: 

- věnovat pozornost architektonickému řešení fasádního pláště budov 

- věnovat pozornost návrhu reklamních a orientačních systémů. 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů. 

 

     Pro zpracování oznámení byla k dispozici dokumentace pro územní řízení a mapové 

podklady týkající se řešeného území. 

 

    Tyto podklady byly doplněny o další informace investora a projektanta. Zpracovatel 

oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje, 

konzultoval záměr se stavebním úřadem.  

 

    V rámci přípravných prací bylo provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření 

dotčené části areálu České pošty, s.p. (AZIMUT.CZ – 07.2011), které je zapracováno do 

dokumentace. Zaměření bylo provedeno v JTSK polohopisně a Bpv výškopisně. Návrhu 

umístění stavby na pozemku předcházelo vypracování inženýrsko-geologické rešerše a 

průzkum stávajících sítí na pozemku.  

 

     V rámci přípravných prací bylo dále provedeno šetření o ochranných pásmech, která se 

vyskytují na dotčených pozemcích a v jejich okolí. V průběhu stavební činnosti budou 

respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Zákres inženýrských sítí byl 

proveden na základě předaných digitálních podkladů a dle údajů správců. Tento zákres je 

však nutno před zahájením stavebních prací ověřit - je nutno vyzvat správce k přesnému 

vytýčení a toto vytýčení je nutno po celou dobu stavby udržovat. 

 

     V rámci další fáze projektové dokumentace bude provedeno: 

- geologický, hydrogeologický a radonový průzkum 

- průzkum případné ekologické zátěže v předmětném území 

- podkladem pro návrh konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch bude podrobný 

inženýrsko-geologický průzkum.  

 

     Je možné konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní 

posouzení záměru. 
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E. Porovnání variant řešení záměru 
 
     Řešena je pouze jediná varianta umístění skladové haly – využítí volných ploch ve 

stávajícím areálu investora, v průmyslové zóně Nemanická při okraji městské zástavby. Jiné 

umístění této haly s ohledem na její rozměry, vlastnictví pozemku a jeho předurčení územním 

plánem není reálné. 

 

    Porovnání lze proto provést pouze s nulovou variantou. Posuzované území není k jinému 

využití než k výrobně skladovému využitelné. 

 

Porovnání variant řešení: 

Kritéria dle zák.č.100/2001 Sb. Aktivní varianta Nulová varianta 

Vlivy na ekosystémy   

Vliv na půdu   

Rozsah a zábor zemědělské půdy, způsob 

využití území 

0 0 

Znečištění půdy 0 0 

Topografie, stabilita, eroze 0 0 

Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 

Hydrologické charakteristiky 1 0 

Chráněné části přírody 0 0 

Ukládání odpadů 0 0 

Vlivy na vodu   

Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 

Charakter odvodnění oblasti 0 0 

Změny v hydrologických charakteristikách 0 0 

Vlivy na ovzduší   

Množství a koncentrace emisí a jejich vliv 

na okolí 

1 0 

Jiné vlivy-pachy 0 0 

Vlivy na flóru a faunu   

Poškození a vyhubení druhů, biotopů 0 0 

Vlivy na ekosystémy 0 0 

Surovinové a energetické zdroje 0 0 

Vlivy na antropogenní systémy   

Budovy, architektonické a arch. památky 0 0 

Kulturní hodnoty 0 0 

Geologické a paleontologické nálezy 0 0 

Vlivy na strukturu a využití území   

Doprava 1 0 

Navazující stavby 0 0 

Infrastruktura 0 0 

Estetická kvalita území 0 0 

Rekreační využití území 0 0 

Ostatní vlivy   

Biologické vlivy 0 0 
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Hluk a záření 1 0 

Ostatní vlivy 0 0 

Předpokládaný počet impaktů 4 0 
          0 = impakt nenalezen, 1 = impakt zjištěn   

 

Negativních impaktů je poměrně málo a jsou to impakty související s přestavbou nevhodně 

využívaných území města. 

 

V této souvislosti je nutno zohlednit také pozitivní přínosy záměru: 

- využití nedostatečně využitých stavebních pozemků 

- využití stávající dopravní a technické infrastruktury 

- nové pracovní příležitosti. 
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F. Doplňující údaje 
 
     Veškeré, pro posouzení dostupné a potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení. Při 

zpracování oznámení bylo čerpáno z projektu pro územní řízení a z poznatků, které zajistil 

zpracovatel oznámení ve spolupráci s investorem a projektantem DÚR.  

 

    Při zpracování oznámení bylo použito zejména těchto odborných podkladů: 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých   

     souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 038/2012 Sb., 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 150/2010 Sb., novela zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění  

    pozdějších předpisů, 

Zákon č. 392/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

   ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 314/2006 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kterým se mění  

    zákon 185/2001 Sb. o odpadech, 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z.č. 218/2004 Sb. a pozdějších  

   předpisů, 

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích, 

Zákon č. 73/2012 Sb. o chladivech, 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými  

   chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném  

     registru znečišťování a o změně některých zákonů, 

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění jeho novel a navazující vyhlášky, 

Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům. 

 

Atlas změn životního prostředí ČR, Praha 2009 

Atlas podnebí Česka, MŽP 2007 

Statistická ročenka ŽP ČR, MŽP Praha 2009 

Chráněné krajinné oblasti ČR, Správa CHKO ČR, 1997 

Geografie ČR, www.zemepis.com 

Biogeografické členění ČR, Martin Culek a kol., 1995 

Zeměpisný lexikon ČR, Academia Praha 1991 

Zpravodaj MŽP ČR 

 

Územní plán města České Budějovice, Atelier Brno s.r.o., schváleno 2000. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 

Územní plán města České Budějovice byl Zastupitelstvem města České Budějovice 

schválen dne 23.3.2000 usnesením č. 39/2000. Obecně závazná vyhláška o závazných částech 

územního plánu města České Budějovice č. 4/2000 nabyla účinnosti dne 15.6.2000 a je k 

dispozici v platném znění (OZV č. 13/2005, 12/2006, 14/2006, 15/2006, 2/2007, 3/2007). 

 

      Zájmové území spadá do lokality č. 3.4.1.017. z-9 – U Kněžských Dvorů, vztahuje se na něj 

změna č. 9 závazné části ÚP města České Budějovice (OZV č. 10/2005) s účinností od 

15.9.2005. Řešená lokalita má zhruba obdélníkový tvar a leží prakticky v rovině.  Nadmořská 

výška řešeného území se pohybuje okolo 388 m n.m. Území má v současné době charakter 

oploceného logistického areálu.  

 

    Ve výkresu č. 2 (Hlavní výkres funkční regulace území) grafické přílohy ÚP města České 

Budějovice je zájmové území označeno indexy PA-3 a KV.  

 

     Funkční řešení ploch PA-3 je v čl. 40 textové části ÚP charakterizováno jako území pro 

pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (produkční) příměstskou. 

 

Obvyklé a přípustné funkční využití: 

Umístění činností, dějů a zařízení výlučně výrobních průmyslových, popřípadě výlučně 

zemědělských pěstitelských a chovatelských v uzavřených areálech, a to takových, které nejsou 

přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích a které podléhají zvláštnímu 

režimu. 

Přípustné funkční využití:  

Provádění souvisejících činností, dějů a zařízení a pro tento účel zejména zřizování a 

provozování na těchto územích: 

skladů, skladových ploch a komunálních provozoven 

zařízení pro obchod a administrativu 

parkovacích a odstavných stání a garáží pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území 

příslušného makrobloku, a to až do počtu 500 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se 

stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

služebny policie. 

 

    Návrh novostavby sběrného přepravního uzlu (SPU) je v souladu s touto ÚPD umístěn do 

stávajícího areálu České pošty, s.p. v severní části Českých Budějovic. Areál je součástí 

okrajové zóny města, slouží pro výrobní a skladovací účely, vymezen je ulicemi Nemanická, 

Pražská třída a železničním koridorem. Areál je přístupný z ulice Nemanická. V současné 

době je již využíván pro potřeby ČP, s.p. Nacházejí se zde administrativní, skladové budovy a 

budovy technického zázemí včetně odstavných ploch pro osobní i nákladní automobily.  Část 

areálu je pronajímána dalším subjektům. Součástí areálu je čerpací stanice pohonných hmot.  

 

    Novostavba objektu sběrného přepravního uzlu vč. přilehlých zpevněných komunikací, 

manipulačních a parkovacích ploch je navržena na pozemcích p.č. 1180/1, 1180/2 a 1180/16 

v k.ú. České Budějovice 3; 622052. Pozemky o celkové výměře 33.193 m
2
, vedené v LV č. 

3833 jako ostatní plocha (1180/1 a 2) a zastavěná plocha a nádvoří (1180/16), jsou ve 

vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Česká pošta, s.p. Stávající 
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areál České pošty, s.p. je napojen na veřejnou komunikaci – ulici Nemanickou. U dotčených 

parcel nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení vlastnického práva. 

 

    Areál SPU je rovinatý, nachází se mimo záplavové území. Pozemek umožňuje výstavbu 

logistického celku a je umístěn v zóně nerušící výroby. Rozsah projektu předpokládá 

odstranění stávající budovy garáží, zbudování novostavby SPU a následné úpravy části areálu 

pro potřeby dopravní infrastruktury vč. úpravy ploch zeleně. 

 

     Objekt vyžaduje napojení na inženýrské sítě. Tato napojení jsou řešena ze stávajících 

vnitroareálových rozvodů, stávající připojení jsou dostatečná a jsou bilančně vyhovující. 

Podrobné hodnocení připojení bude řešeno v další fázi projektové dokumentace. Pro potřeby 

DÚR se předpokládá napojení na veškerá vedení technické infrastruktury ze stávajících 

přípojek.  

 

     Předpokládá se, že zařízení staveniště, připojení staveniště na inženýrské sítě, skladování 

materiálu a umístění stavební mechanizace bude řešeno v rámci výstavby na pozemcích v 

areálu České pošty, s.p. Pro připojení zařízení staveniště na komunikace bude využit stávající 

vjezd do areálu, který je použitelný pro stavební mechanizaci.  

 

     Navrhovaný objekt představuje svým hmotovým a materiálovým ztvárněním soudobou 

logistickou halu. Jedná se o jednoduchou hmotu členěnou okenními otvory, vstupy a 

přístřešky nad vstupy a nakládacími rampami. Střecha je doplněna o technologická zařízení 

VZT a střešní světlíky. Jedná se o velkoprostorovou halu s dvěma nadzemními podlažími v 

části objektu. 

 

     Na úrovni 1. NP bude objekt obsahovat haly pro potřebnou manipulaci se zásilkami jak 

balíkovými tak listovními, halu pro třídění listovních zásilek, rampu pro hromadný podej 

zásilek, depo pro překládku zásilek do vozidel doručovatelů a část pro pověřenou poštu. Dále 

jsou zde umístěny nezbytné provozní místnosti. Hlavní velkoprostorová hala slouží pro 

překládku a manipulaci, napojena je prostřednictvím nákladových můstků na hlavní nakládací 

rampu pro těžká nákladní vozidla. Rampa pro nákladní vozidla navazuje na zásobovací dvůr 

vykládkovými a odstavnými stáními. Parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky SPU 

jsou navržena v areálu v okolí nově budovaného objektu. 

 

    Na úrovni 2. NP je navržena administrativní část s denními místnostmi a zázemí pro 

zaměstnance ČP, s.p. Dále je zde blok místností pro nezbytné technologické zázemí – kotelna, 

rozvodna, záložní zdroj, dispečink EPS, EZS, servery a sklady. VZT technologie bude 

umístěna na střeše 2. NP. Vertikální komunikace tvoří dvojramenné a tříramenné schodiště a 

osobní výtah. 

 

     Architektonický výraz haly je dán lapidárním hmotovým objemem a kovovým fasádním 

pláštěm, do kterého jsou prořezány podélné pásové okenní otvory s hliníkovými okny. 

Rytmus členění oken je dán střídáním podélných fixních částí a otvíravých okenních výplní. 

Vstupní část pro zaměstnance je zvýrazněna markýzou. Členění okny je dále doplněno 

předokenními žaluziemi. Dalším výrazným kompozičním prvkem je přístřešek pro nakládku 

vozidel doručovatelů. Fasáda ze strany poštovního dvora je členěna v pravidelném rytmu 

vraty u nakládacích můstků s vystupujícími krycími límci. Objekt je celkově komponován v 

podélných horizontálních liniích, které jsou podtrženy rovnou atikou. 
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      Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrány okny. Sociální zařízení, 

šatny a kuchyňské digestoře budou nuceně odvětrány elektrickými ventilátory. V návrhu 

denního osvětlení pobytových částí třídění listovních i balíkových zásilek je uvažováno 

sdružené osvětlení a noční provoz. 

 

    Funkční využití části areálu dotčené stavebními úpravami se nemění, zůstává tak v souladu 

se schválenou ÚPD. Areál SPU Česká pošta v Českých Budějovicích je na dopravní 

infrastrukturu napojen prostřednictvím stávající účelové komunikace do Nemanické ulice, 

která je podle platného územního plánu zařazená jako místní komunikace II. třídy – městské 

třídy a sběrné komunikace. 

 

     Stavebním záměrem ani stavební činností nebude narušena žádná linie páteřních ani 

hlavních dopravních tras. V průběhu výstavby bude zachován bezpečný průjezd dopravy 

včetně cyklistické po okolních komunikacích. Pro potřeby příjezdu požární techniky k nově 

budovanému objektu nebudou vybudovány žádné dodatečné zpevněné plochy.  

 

     Stavba bude napojena na areálové sítě technické infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, 

PVKS).  

 

     V upravované části areálu při severní a západní straně se předpokládá výměna stávajícího 

oplocení za nové z tvarovaných samonosných panelů šířky 2500 mm a výšky 2000 mm, 

řešeného jako protihluková stěna. Vjezdové brány budou využity stávající. Všechny tyto a 

další prvky budou podrobně řešeny v dalších fázích projektové dokumentace, včetně 

posouzení protihlukové účinnosti těchto stěn. 

 

    Projektová dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. PD je rovněž v souladu se 

závaznými ČSN a s vyhláškami obecné povahy. Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  
 

     Zdroje tepla a přípravy TUV budou umístěné v kotelně. Jedná se o kotelnu III. kategorie, 

vybavenou nezbytnými pojistnými a regulačními prvky, včetně úpravny a doplňování vody. 

Kotelna bude osazeny třemi kondenzačními plynovými kotli, o celkovém výkonu 480 kW.  

 

    Pro uvedená zařízení s celkovou přípojnou hodnotou spotřeby plynu 51,0 m
3
/h bude 

navržena odpovídající přípojka plynu. Do technické místnosti – 2.50 kotelny bude zaveden 

přívod vody pro doplňování vody do soustavy. Místnost bude odkanalizována. Přívod 

spalovacího vzduchu a odvod spalin od plynového kotle bude zajištěn pomocí děleného 

odkouření a pomocí komínu vyveden nad střechu objektu (každý kotel bude mít vlastní). 

Prostor kotelny bude nuceně větrán pomocí VZT.  

 

   V technické místnosti bude dále umístěn rozdělovač a sběrač pro jednotlivé topné větve vč. 

ohřevu TV. Vzhledem k nárazovým odběrům TV bude ohřev řešen pomocí deskového 

výměníku v kombinaci s velkým objemem v akumulačních zásobnících. Celkový topný výkon 

je 480 kW (3 x 160 kW) při venkovní teplotě -15°C. 
 

    Zdrojem chladu bude vzduchem chlazený kompaktní chiller, umístěný na střeše objektu. 

Strojovna s čerpadly pro systém chlazení bude umístěna v místnosti 2.50 – kotelna. Chladicím 

mediem bude voda. Chlazené budou prostory kanceláří a lokálně trvalá pracovní místa (místní 

oáza) v odbytové hale.  
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   Zdrojem hluku bude venkovní chladicí jednotka - chiller a oběhová čerpadla ve strojovně. 

Akustické utlumení zdrojů hluku bude řešeno tak, aby bylo dosaženo požadovaných 

parametrů. Je nezbytné, aby zatížení okolí hlukem bylo eliminováno a byly splněny příslušné 

předpisy. Veškerá zařízení proto budou vůči stavební konstrukci pružně uložena. 

Celkový chladicí výkon je 170 kW (1 x 170 kW) při venkovní teplotě 35°C. 

 

    Vzhledem ke svému umístění na výše uvedeném pozemku a to z hlediska napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu je staveniště vhodné k uskutečnění 

navrhovaného záměru.   

 

    Z hlediska charakteru uvažované výstavby se nepředpokládají negativní vlivy na stávající 

životní prostředí. Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení prostředí 

(atmosferické vlivy, půdní vlhkost, radon apod.) V objektu budou použity pouze ty stavební 

materiály a hmoty, které mají prohlášení o shodě dle příslušných předpisů a hygienický atest. 

 

     Realizace záměru představuje především stavební práce v ploše areálu – výstavba objektů 

a přípojek. Stavební práce budou prováděny jen v době mimo noční klid. Provoz strojního 

zařízení tzv. na volnoběh bude omezen na nezbytné minimum.  

 

Realizací záměru nebude významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. V těsné 

blízkosti záměru se nenachází lokalita NATURA 2000 a nelze tedy předpokládat její 

ovlivnění. Záměr nezasahuje do ochranného pásma lesa ani vodních zdrojů. 

 

     Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše patřící 

mezi poddolovaná území. Staveniště nezasahuje do záplavového území. V území nejsou 

evidované pramenní vývěry.  

        

    Není k dispozici měření a posouzení stávajícího hluku a imisí ve sledovaném území. Nelze 

proto s jistotou předpokládat, že vlivy z provozu objektu nepřekročí v součtu se stávající 

zátěží nejvýše povolené hodnoty. Ve zkušebním provozu by měl být změřen hluk u přilehlé 

obytné zástavby a v případě překročení povolených hodnot bude nutno upravit opatření 

k snížení hlukové zátěže.   

 

Záměr takto řešený nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé prvky životního 

prostředí ani na veřejné zdraví. Při dodržení výše uvedených opatření k prevenci a 

kompenzaci rizik je stavba z hlediska zajištění kvality životního prostředí a udržitelnosti 

možná.  
 

 

 

V Českých Budějovicích, 22.11.2012 

 

 

Ing. arch. Stanislav Kovář,CSc. 
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H. Přílohy: 
 

 

 

 

H1. Kopie územního plánu města s vyznačením lokality  

 

H2. Přehledná situace stavby  

 

H3. Celková situace vč. přípojek 

 

H4. Koordinační situace 

 

H5. Půdorys I.NP 

 

H6. Půdorys II.NP 

 

H7. Řezy 

 

H8. Pohledy 

 

H9. Fotodokumentace současného stavu 
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CH. Hlukové posouzení včetně dodatku 

 
Samostatná příloha. 
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I. Údaje o zpracovateli 
 

Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. 

  A-SPEKTRUM s.r.o.   

  Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice 

  IČ  63907551 

            DIČ CZ63907551 

  Tel.,fax: 387422890 

 

Osvědčení podle zák.č. 244/1992 Sb.: 

  MŽP ČR ze dne 1.6.1993, č.j. 2019/314/OPV/93 

    Platnost prodloužena - viz přiložené oprávnění. 

 

 

Příloha: Doklad o oprávnění ke zpracování oznámení. 
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J.     Vyjádření o souladu s ÚPD 
 

 

Příloha obsahuje vyjádření Magistrátu města k záměru z hlediska územního plánu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


