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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická sluţba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na ţivotní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RAVENSBURGER POLIČKA - rozšíření skladu, 5. stavba
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Slouţí jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost RAVENSBURGER KARTON, s.r.o., Stříteţská 968, 572 01 Polička
Zpracování oznámení proběhlo v prosinci 2011. Pro zpracování byly pouţity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyţádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma

RAVENSBURGER KARTON, s.r.o.

A.2. IČ
252 57 064

A.3. Sídlo
Stříteţská 968,
572 01 Polička

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Marcel Hlouš – jednatel společnosti
Tel.: +420 461 723 101

A.5. Zpracovatel projektové dokumentace
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 62700 Brno
IČ: 253 22 257
Ing. Josef Nerušil
tel. +420 548 129 293
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
RAVENSBURGER POLIČKA - rozšíření skladu, 5. stavba
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je následující:
kategorie:

II

bod:

10.6

název:

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

sloupec:

B

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rozšíření skladovacích prostor výrobního areálu společnosti Ravensburger Karton s.r.o.
v Poličce. Činností společnosti RAVENSBURGER je výroba puzzle a společenských her, které jsou
zhotovovány převáţně z papíru a dále lisováním drobných výrobků z plastu. Vybudována bude třílodní
skladová hala a navazující hala s multifunkčním vyuţitím ve stávajícím areálu firmy RAVENSBURGER a
bude navazovat na stávající objekty firmy, postavené v rámci 4. stavby.
Skladová hala bude slouţit ke skladování palet. Multifunkční hala bude vyuţívána pro skladování a
kompletaci sortimentu a expedici v kontejnerech.
Rozšíření areálu (5. stavba) zahrnuje přístavbu třílodní skladové haly o rozměrech 57x135 m a navazující
multifunkční haly o rozměrech 20x135 m. Součástí stavby bude vestavba kanceláří a sociálního zázemí pro
zaměstnance. Dostavba bude celkově tvořit monoblok. Před jiţní stěnou monobloku je navrţen samostatný
obsluţný objekt „support II“, ve kterém bude umístěna trafostanice, VN a NN rozvodna a kompresorovna.
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Součástí navrţené stavby budou dále manipulační plochy, areálové komunikace a parkovací stání. Nově
navrţené areálové komunikace budou navazovat na stávající areálové komunikace ukončené v úrovni haly
4. etapy výstavby areálu. Budována bude také obvodová poţární komunikace vedená podél obvodu nové
haly a navazující na konec komunikace u haly 4. etapy. Konec komunikace bude u JV rohu haly napojením
na manipulační plochu mezi halou a supportem II. Nové manipulační plochy se na východní straně rozšíří
kolem objektu supportu II a umoţní napojení nových zásobovacích míst haly se 4 vyrovnávacími můstky.
Manipulační plochy umoţní plynulé otáčení a najíţdění návěsových souprav k vyrovnávacím můstkům a
současně umoţní odstavování nákladních vozidel. U východní strany manipulační plochy bude zřízena
parkovací plocha pro osobní vozy zaměstnanců haly (celkem 12 parkovacích stání). Od manipulační plochy
bude parkovací plocha oddělena volným nezpevněným pruhem, ve kterém povede trasa VN kabelů.
Za objízdnou komunikací podél severní fasády haly bude vybudována ţelezobetonová opěrná zeď výšky
2 m a délky 81 m (bude zamezovat padání kamenných úlomků na komunikaci z obnaţené stěny svahu).
Vjezd do areálu společnosti RAVENSBURGER je napojen na silnici III/36029 (ul. Stříteţská) a toto dopravní
napojení zůstane beze změn.
Skladová hala:

zastavěná plocha

……………………… 8 480 m2

obestavěný prostor ……………………… 143 100 m3
Multifunkční hala:

zastavěná plocha

……………………… 2 840 m2

obestavěný prostor ………………………
support II:

zastavěná plocha

31 615 m3

……………………… 148 m 2

obestavěný prostor ……………………… 664 m3

STRANA 9 ze 43

RAVENSBURGER POLIČKA - rozšíření skladu, 5. stavba
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Areálové komunikace a manipulační plochy:
zpevněné plochy

……………………… 3050 m²

obvodové poţární komunikace

……………………… 816 m²

parkovací plocha osobních vozidel ……………………… 285 m²

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Pardubický

okres:

Svitavy

obec:

Polička

katastrální území:

Polička (725358)

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Polička jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Budoucí staveniště se nachází v severozápadní části města Polička, při silnici č. III/36029 (ul. Stříteţská).
Záměr je umisťován do stávajícího areálu společnosti Ravensburger Karton s.r.o.
Obr. Umístění záměru (bez měřítka)

Pozemek budoucího staveniště je v majetku investora a navazuje na stávající objekty společnosti
RAVENSBURGER, postavené v rámci 4. stavby, realizované v roce 2007. Převáţná část nově navrţené
zástavby bude umístěna na pozemku uvnitř současného oplocení, s přesahem do dalších, v současné době
jiţ vykoupených pozemků za oplocením, které se před dostavbou posune na novou hranici areálu.
Navrhovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Polička.

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je umístění třílodní skladové a multifunkční haly ve stávajícím areálu společnosti
Ravensburger v severozápadní části města Polička, při ul. Stříteţská. Navrţené objekty budou navazovat
na stávající objekty v areálu společnosti RAVENSBURGER, postavené v rámci 4. stavby.
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Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inţenýrské
sítě, parkoviště).
Plánovaná stavba je novostavbou (předmětem stavby jsou nové stavební objekty) a bude stavbou trvalou.

5. stavba bude postupně realizována ve dvou etapách – 1. etapa v roce 2012 zahrnuje výstavbu první lodi
skladové haly, příčného spojovacího krčku, haly s multifunkčním vyuţitím a dále samostatného objektu
support II. Součástí první etapy budou i inţenýrské sítě a zpevněné plochy. Ve 2. etapě do r. 2020 je
uvaţováno s dostavbou dvou zbývajících lodí skladu.
V současné době nevzniká moţnost kumulace s jinými záměry, v dané lokalitě nejsou jiné záměry známy.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navrţen za účelem rozšíření skladové kapacity společnosti a jeho výstavbou dojde k zefektivnění
provozu ve stávajícím areálu společnosti Ravensburger. Budou provedeny změny v toku materiálu, surovin,
polotovarů a expedici hotových výrobků bez výrazných nároků na ţivotní prostředí. Přístavba bude probíhat
uvnitř oploceného pozemku investora.
Pro toto oznámení nebylo předloţeno variantní řešení. Navrţený způsob realizace záměru vyplývá
z rozboru technických a ekonomických poţadavků a provozních potřeb investora. Jedná se o takový způsob
vyuţití pozemku, který odpovídá charakteru podnikatelské činnosti investora.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem investora je vybudovat dostatečné skladové kapacity společnosti, které vyhoví současným
nárokům společnosti a zároveň budou splňovat legislativní poţadavky.
Záměrem funkčního vyuţití pozemku je přístavba skladové a multifunkční haly, které svým charakterem a
druhem provozu nevyvolají ţádný negativní dopad na ţivotní prostředí. Zástavba v daném území je
z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem a
ekonomickou návratností investice.
Stavba je dělena na následující stavební objekty a provozní soubory:
Stavební objekty
SO 900 – Hrubé terénní úpravy
SO 920 – Skladovací hala
SO 930 - Hala
SO 940 – Support II
SO 960 – Vnitrozávodní komunikace
SO 970 – Opěrná zeď
SO 980 – Oplocení, úprava
SO 990 – Kanalizace dešťová
SO 991 – Kanalizace splašková
SO 995 – Přípojka VN 35kV
SO 996 – Sadové úpravy
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Provozní soubory
PS 310 – Rozvody stlačeného vzduchu
PS 311 – Vytápění a rozvody topení
PS 312 – Větrání
PS 313 – Rozvody elektro
PS 314 – Rozvody vody
PS 315 – Transformovna 35/0,4 kV
SO 900 – Hrubé terénní úpravy
Objekt HTÚ zahrnuje odtěţení zeminy a navětralého skalního masívu zejména v severní části staveniště.
Úroveň HTÚ uvaţujeme ve výšce cca 556,10 m n.m. Celková kubatura odtěţované zeminy a horniny je cca
22 500 m3.
SO 920 – Skladovací hala
Objekt zahrnuje přístavbu třílodní skladové haly o rozměrech 57x135 m s výškou 15,0 m pod vazník a
navazující halu s multifunkčním vyuţitím o rozměrech 20x135 m, se světlou výškou 7,5 m pod vazník. Před
skladem je představen příčný expediční modul šířky 15,0 m a výšky 7,5 m s vestavbou kanceláří a hyg.
zařízení. Stavba je navrţena jako ţelezobetonový montovaný skelet. Od stávající čtyřlodní výrobní a
skladové haly je nová stavba oddělena vloţeným podélným spojovacím modulem o šířce 6,0 m, který
jednak vytvoří přechod mezi různým konstrukčním systémem stávající i navrţené stavby, jednak přebere
zvýšené zatíţení od sněhových návějí vedle nové vyšší stavby skladových hal. Krajní vazníky stávající haly
je nutno po demontáţi stávajícího opláštění v rámci stavby tohoto spojovacího modulu zesílit tak, aby byly
schopny přenášet zvýšené zatíţení od sněhových návějí. Dostavba celkově tvoří monoblok.
V jednom modulu skladovací haly je 9120 palet, celkem po dostavbě bude kapacita skladovací haly 27360
palet.
Zaloţení hal je uvaţováno na mikropilotách a ţelezobet. patkách. Sloupy hal budou vetknuté do kalichů.
Zastřešení hal bude sestávat z ţelezobetonových vazníků a vaznic, vynášejících střešní plášť, který bude
tvořen trapezovými plechy s parozábranou, minerálními izolačními deskami a opatřen hydroizolací
z plastové mechanicky kotvené folie. Obvodový plášť je uvaţován z lehkých sendvičových panelů, dělící
poţární stěny z ţelezobetonových panelů. Příčky vestaveb budou do skeletu vyzděny. Vnitřní vrata budou
ocelová, částečně budou pouţita stávající s poţární odolností, která budou pouze přesunuta do jiné polohy.
Venkovní vrata k HAFA můstkům budou sekční. Skladovací hala bude vybavena v souladu s poţárně
bezpečnostním řešením vyhrazeným poţárním zařízením – světlíky a přivětrávacími ţaluziemi. Pro podélné
provětrání budou v prostoru uliček v severní štít. stěně okna. Podlahy jsou uvaţovány z drátkobetonu se
vsypem, izolace proti zemní vlhkosti musí být v prostorách, vedených jako trvalé pracoviště odolná proti
střednímu radonovému riziku.
SO 930 - Hala
Objekt obdobné konstrukce jako předchozí skladová hala má rozměry 20x135 m, světlá výška po vazník
7,5 m, celková výška 10,2 m. Sloupy na vnitřní straně haly budou upraveny pro nastavení pro dostavbu 2.
a 3. lodi skladové haly. Na této straně haly bude opláštění provedeno z betonových panelů s kontaktním
zateplením, tento plášť bude po dostavbě haly skladování zajišťovat rovněţ funkci poţární stěny. Na vnější
straně haly a v obou štítech budou pro opláštění pouţity lehké sendvičové panely. Hala bude ve své jiţní
části doplněna vestavbou kanceláří a sociálního zázemí zaměstnanců. Před severním štítem bude rovněţ
provedena technologická vestavba s venkovní ocel. plošinou v podjezd. výšce min. 4,2 m nad poţární
komunikací. Jednoplášťová střecha je obdobné konstrukce jako ve skladovací hale. Do střechy jsou
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vloţeny sedlové světlíky s moţností venkovního stínění. Pro optický kontakt s venk. prostředím budou do
východní podélné fasády osazena okna. Podlaha v přízemí haly je uvaţována z drátkobetonu se vsypem a
s izolací proti zemní vlhkosti, splňující poţadavky na odolnost proti střednímu radonovému riziku.
V hale bude instalován mostový jeřáb s nosností 3 200 kg.
SO 940 – Support II
Objekt, realizovaný jiţ v 1. etapě je tvořen přízemní zděnou stavbou, zaloţenou na betonových pasech,
zastřešenou jednoplášťovou plochou střechou. Objekt bude pouze temperovaný. Je zde trafostanice,
rozvodna VN a NN a kompresorovna.
SO 960 – Vnitrozávodní komunikace
Součástí nové haly budou i manipulační plochy a areálové komunikace. Ty navazují na stávající areálové
komunikace ukončené v úrovni haly 4. etapy výstavby areálu.
Nové manipulační plochy musí umoţnit napojení nových zásobovacích míst haly s 4 vyrovnávacími můstky
a vjezd do lisovny. Plochy u můstků budou sníţené na úroveň -1,10m , vjezd pak bude v úrovni ±0 haly.
Obě plochy budou vzájemně oddělené volnou nezpevněnou plochou která umoţní vyrovnání výškových
rozdílů. Výškové řešení bude vycházet z úrovně navazujících stávajících areálových ploch a z poţadované
úrovně u zásobovacích míst. Proto je k vyrovnávacím můstkům navrţen shodně s obdobným řešením u
sousedních ploch 4. etapy sjezd v délce návěsové soupravy 18,0 m s podélným sklonem 5 %. Navazující
manipulační plochy lichoběţníkového tvaru budou pak vedené se sklonem 1-2 % tak aby se niveleta ploch
co nejvíce přiblíţila stávajícímu terénu .Tyto manipulační plochy lichoběţníkového tvaru s šířkou 16,042,5 m a délkou 67,8 m umoţní plynulé otáčení a najíţdění návěsových souprav k vyrovnávacím můstkům
a také do vjezdu lisovny a současně umoţní odstavování nákladních vozidel.
Manipulační plochy se východní straně rozšíří kolem objektu supportu II. Veškeré manipulační plochy
budou s krytem ţivičným a s konstrukcí pro zatíţení nákladními auty a návěsovými soupravami.
Areálové komunikace dále doplní obvodová poţární komunikace vedená podél obvodu nové haly a
navazující na konec komunikace u haly 4. etapy. Komunikace bude šíře 3,0 m s rozšířením u rohu haly tak
aby se umoţnil průjezd nákladních hasičských vozidel. Konec komunikace bude u JV rohu haly napojením
na manipulační plochu mezi halou a supportem. Komunikace bude shodně s navazující stávající komunikací
s krytem štěrkovým.
Dále se u východní strany manipulační plochy zřídí parkovací plocha pro osobní vozy zaměstnanců haly.
Plocha šíře 16,0 m a délky 13,0-18,0 m umoţní vytvoření 12 parkovacích stání. Ty se od manipulační
plochy oddělí volným nezpevněným pruhem šíře 3,0 m, ve kterém vede trasa VN kabelů. Ve vjezdu na
parkovací plochu budou uloţeny do chrániček. Plocha parkoviště bude štěrková.
Odvodnění manipulačních asfaltových ploch bude do liniových vpustí umístěných v plochách navrţených na
zatíţení těţkými nákladními vozy.
Obvodová poţární komunikace se odvodní jednak podélným trativodem v úrovni zemní pláně a jednak
spádováním do záchytného rigolu který se zřídí podél východní hranice pozemku v patě terénního zářezu.
Rigol se vyvede do blízké vodoteče.
Navazující volné plochy kolem nových zpevněných ploch se upraví svahováním, odkopy a dosypy a připraví
se pro následné se ohumusování, které bude součástí SO 996 Sadové úpravy.

SO 970 – Opěrná zeď
Ţelezobetonová opěrná zeď (celková délka 81 m) za objízdnou vyštěrkovanou komunikací podél severní
fasády haly zamezuje padání kamenných úlomků na komunikaci z obnaţené stěny svahu, vylámaného
v poloskalním a skalním masívu na hranici pozemku. Výška stěny je cca 2m, za zhlavím bude poloţen ţlab
z příkopových tvárnic, zaústěný do odvodňovacího příkopu, v patě opěrné stěny bude poloţena drenáţ,
zaústěná do kanalizace.
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SO 980 – Oplocení, úprava
Kolem nové stavby bude posunuto a doplněno stávající oplocení z drátěného plotového pletiva v ocelových
sloupcích v celkové délce 310 m.

SO 990 – Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze střech budou vypouštěny podvěšeným podtlakovým systémem do kanalizace a následně
do vodoteče. Gravitační kanalizace začíná aţ vně jiţního štítu hal. Dešťové vody ze zpevněných ploch
budou do dešťové kanalizace napojeny přes odlučovač lehkých kapalin a následně společně s dešťovými
vodami ze střech do vodoteče.

SO 991 – Kanalizace splašková
Splaškové vody z obou míst s hygienickým vybavením budou přečerpávány do stávající areálové splaškové
kanalizace. Jsou navrţeny dvě čerpací šachty. Výtlak splaškových vod bude napojen do revizní šachty
areálové splaškové kanalizace.

SO 995 – Přípojka VN 35kV
Nový přípojný bod je totoţný s připojením stávající trafostanice Support 1. Přípojka VN 35kV ze stávající
VN linky ČEZ – ozn. TS 94 HEDVA povede kabelem v trase stávající přípojky do areálu. Z trasy odbočí do
nové trafostanice v objektu SO 940 – Support II.

SO 996 – Sadové úpravy
Sadové úpravy (celková plocha 5 600 m2) zahrnují vyrovnání nezpevněných pozemků, ohumusování ornicí,
výsev trávy a výsadbu několika soliterní keřů stromů.

Potřeba pracovních sil
Provoz záměru bude v nepřetrţitém provozu (4 směny). Celkem je v řešeném provozu uvaţováno 5
pracovníky ve skladu a navazující expedici (multifunkční hale) s 35-40 muţi a 20-25 ţenami.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby 1. etapy:

04/2012

Předpokládaný termín dokončení stavby 1. etapy:

11/ 2012

STRANA 14 ze 43

RAVENSBURGER POLIČKA - rozšíření skladu, 5. stavba
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:
Pardubický

obec:

Polička

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Telefon: +420 466 026 111
Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička
Telefon: +420 461 723 888

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
Územní rozhodnutí a stavební povolení:

Město Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a
ţivotního prostředí
Palackého nám. 160
572 01 Polička
Telefon: +420 461 723 888
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda: Pozemek budoucího staveniště navazuje na objekty firmy RAVENSBURGER, postavené v rámci 4.
stavby, realizované v roce 2007. Převáţná část nově navrţené zástavby bude umístěna na pozemku uvnitř
současného oplocení, s přesahem do dalších, v současné době jiţ vykoupených pozemků za oplocením,
které se před dostavbou posune na novou hranici areálu.
zastavěná plocha – skladovací hala:

8 480 m2

zastavěná plocha – multifunkční hala:

2 840 m2

zastavěná plocha – support II:

148 m2

zpevněné plochy:

3050 m2

obvodové poţární komunikace:

816 m2

parkovací plocha osob. Vozidel:

285 m2

Pozemky pro výstavbu záměru:
parc. č.

BPEJ

Výměra [m2]

druh/vyuţití

2207/5
1953
2207/8
6006/25
6222/75
1932/1
6007/2

76701
76701
72501
76701
72501
76701

19857
663
2135
163
100
154
643
606
658
3862
684

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost

1952
1934/3

vlastník

Ravensburger Karton
s.r.o.

orná půda
orná půda

ZPF (BPEJ):

část pozemků je součástí ZPF

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

v průběhu výstavby:

dočasný zábor není vyţadován

katastrální území:

Polička

Všechny řešené stavební objekty budou umístěny ve stávajícím areálu společnosti Ravensbuger a dle
katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travnatý porost a orná půda. U pozemků
vedených jako orná půda a trvalý travní porost bude v souběhu s územním řízením poţádáno o vynětí ze
zemědělského půdní fondu.
K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde.
Na pozemcích se nevyskytují stavby a porosty, které je nutno odstraňovat. Pozemek je převáţně
zatravněný bez vzrostlé zeleně. geologického hlediska je základová půda tvořena jíly, které přecházejí do
navětralých jílovců, které budou především v severní části pozemku zastiţeny. Shora je staveniště pokryto
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ornicí. Vrstva jílů je zařazena dle ČSN 731001 do třídy F7 MV, jílovce jsou zařazeny do třídy skalních hornin
R6-R5.
Navrhovanou stavbou budou dotčeny následující pozemky:
parc. č.

druh/vyuţití

6006/17
6006/18
6006/19
6006/20
6006/21
6006/22
6006/23
6006/24
2027
6006/26
6006/27
6222/76
1918/1
6007/1
1917
1915/1
1934/2
2207/16
1982/1
2010/1
2010/2
2013/2
2033

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Zemina z výkopů pro 5. stavbu bude v mnoţství cca 20 000 m3 převezena na skládku. Ornice v mnoţství
cca 2 500 m3 bude uskladněna na mezideponii v jihovýchodním rohu pozemku, částečně bude pouţita pro
vyrovnání ploch sadových úprav.

Chráněná území
Pozemky se nenachází v ţádném zvláště chráněném území ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně přírody,
CHOPAV ani v oblastech zařazených do soustavy NATURA 2000. Záměr se nenachází v chráněném
loţiskovém území, dobývacím prostoru ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba:

1690 m3 za rok

zdroj:

vodovodní řad

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běţná)

Technologická voda:
Poţární voda:

není vyţadována
zdroj:

vodovodní řad

Navrţené objekty budou napojeny na stávající rozvody vody v areálu. Pitná a poţární voda bude přivedena
z koncové větve stávajícího rozvodu před objektem stávajícího „supportu“.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
-

Zemní plyn

-

El. energie

Qrok = 53 500 m3/rok
Qrok = 2 000 000 kWh/rok

Nové rozvody elektroinstalace nové skladové haly budou připojeny ke stávajícím rozvodům stávajícího
souboru výrobních hal. Stávající transformovna, situovaná v supportu, je osazena olejovými
tr. 2x630 kVA.
Nová multifunkční hala bude napojena z nové transformovny situované v novém objektu Support II
(bude zřízen nový přívod z přípojného bodu na vzdušném vedení VN 35 kV z TS 94 HEDVA). Výkon
transformátorů bude do multifunkční haly převedený podzemním průlezným kabelovým kanálem a z
něj po kabelových nosných konstrukcích do míst spotřeby s přípojnicovým systémem.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Fáze výstavby
Období výstavby posuzovaného záměru bude vyţadovat nároky na dovoz stavebních surovin pro realizaci
jednotlivých objektů. Vzhledem k tomu, ţe se bude jednat o jednorázovou a konečnou potřebu, která bude
zajištěna dovozem z okolních výroben a dodavatelských závodů nejsou tyto jednorázové nároky posouzeny
jako významný vliv na sledované sloţky ţivotního prostředí. Po dobu výstavby bude na pozemek zřízen
provizorní vjezd na východním okraji pozemku z přilehlé místní komunikace. Povrch provizorní komunikace
bude vyštěrkovaný.
Fáze provozu
Provoz vyvolá nároky na vnitřní i vnější dopravu. K nově navrţeným halám budou zajíţdět osobní
automobily zaměstnanců a nákladní automobily zajišťující dovoz materiálu a odvoz výrobků.
Vjezd a výjezd do areálu společnosti RAVENSBURGER je napojen na silnici III/36029 (ul. Stříteţská) a toto
dopravní napojení se nezmění. Součástí navrţené stavby budou manipulační plochy, areálové komunikace
a parkovací stání. Nově navrţené areálové komunikace budou navazovat na stávající areálové komunikace
ukončené v úrovni haly 4. etapy výstavby areálu. Budována bude obvodová poţární komunikace vedená
podél obvodu nové haly a navazující na konec komunikace u haly 4. etapy. Konec komunikace bude u JV
rohu haly napojením na manipulační plochu mezi halou a supportem II. Nové manipulační plochy se na
východní straně rozšíří kolem objektu supportu II a umoţní napojení nových zásobovacích míst haly se 4
vyrovnávacími můstky. Manipulační plochy umoţní plynulé otáčení a najíţdění návěsových souprav
k vyrovnávacím můstkům a současně umoţní odstavování nákladních vozidel. U východní strany
manipulační plochy bude zřízena parkovací plocha pro osobní vozy zaměstnanců haly (celkem 12
parkovacích stání).
Předpokládá se 3 násobná obměna osobních automobilů (celkem 72 průjezdů OA za den) a příjezd 10
nákladních automobilů v průběhu denní doby (tj. 20 průjezdů NA mezi 6,00 h a 22,00 h).
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B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Plošné zdroje znečištění ovzduší: Venkovní parkoviště
Vzhledem k tomu, ţe pro parkování automobilů jsou navrţena venkovní parkovací stání, uvaţujeme tento
zdroj znečištění ovzduší za plošný.
Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem:

- Celkový počet parkovacích míst: 12
Pro potřeby rozptylové studie počítáme pro osobní automobily (OA) s koeficientem obměny 3 a pro
nákladní automobily (NA) s koeficientem obměny 1. Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu
bude tedy 36 OA za den a 10 NA za den. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: Pokud vyjdeme
z programu MEFA 2006 lze konstatovat, ţe při pojezdu tohoto počtu automobilů za den se v průměru
uvolní 21 g emisí NO2 za den a 0,3 g benzenu, 13 g PM10, pokud budeme uvaţovat pojezd po parkovišti
cca 200 metrů.
Dále pak je nutné k této emisi připočítat emise ze startu automobilů, tu lze vypočítat na základě dále
uvedeného postupu.
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA UK. Ty jsou stanoveny u NO 2 na
1,119 g na jeden start pro OA, pro benzen na 0,074 g pro OA na jeden start a pro PM 10 na 0,079 g na
jeden start pro OA. Pro nákladní automobily pak u NO2 na 4,17 g na jeden start pro NA, pro benzen na
0,123 g pro NA na jeden start a pro PM10 na 0,665 g na jeden start pro NA.
Pokud budeme uvaţovat 528 OA za den a 12 NA za den, tak jsou celkové emise ze startů dány vztahem:

(1,119 x 36) = 40,28 g emisí za den na start všech automobilů pro NO2.

(0,074 x 36) = 27 g emisí za den na start všech automobilů pro benzen.
(0,079 x 36) = 2,84 g emisí za den na start všech automobilů pro PM 10.
(4,17 x10) = 41,7 g emisí za den na start všech automobilů pro NO 2.
(0,123 x 10) = 1,23 g emisí za den na start všech automobilů pro benzen.
(0,665 x 10) = 6,65 g emisí za den na start všech automobilů pro PM 10.
Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdů po venkovních parkovacích stáních a z pojezdů po
částečně otevřeném objektu pro parkování a startů automobilů.

suma emisí
g/s

g/den

NOx

0.014

103

CO

0.213

1530

benzen

0.001

4

PM10

0.003

23
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Bodové zdroje znečištění ovzduší: spalování zemního plynu při vytápění objektů
Objekt skladové haly bude vytápěn stávající plynovou kotelnou o výkonu 2 * 890 kW. V rámci provozu
nové skladové haly dojde k nárůstu spotřeby zemního plynu oproti stávajícímu stavu o cca 53 500 m3 za
rok. Při 2000 provozních hodinách. Odkouření je, v závislosti na dispozici kotelny a vertikálně sjednoceno
do komínů a vyvedeno nad střechu objektu
Bilance potřeby plynu:

Skladová hala

Roční spotřeba
plynu

Max. hodinová potřeba
plynu

53 500 m3/rok

50,0 m3/hod

Celková roční spotřeba zemního plynu vyvolaná záměrem je předpokládána na úrovni 53 500 m 3 za rok.
Z hlediska znečištění okolního prostředí je důleţitý hořák. Kotle jsou osazeny hořáky Weishaupt garantující
minimálně ve třídě NOx = 5. Emise kotlů – max. 60 mg NOx/kWh.
Nicméně
rozptylová
studie
je
v rámci
konzervativního přístupu spočítána na emisní
faktory dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb.
Dle emisních faktorů uvedených v příloze č. 2
vyhlášky č. 205/2009 Sb. jsou emise uvolněné při
spálení tohoto mnoţství ZP následující:

ZP

Emise [t/rok]

Emise [g/s]

NOx

0.0696

0.0097

CO

0.0171

0.0024

CxHy

0.0034

0.0005

SO2

0.0005

0.0001

Tl

0.001

0.00 1

FPD kotelny: max. 2000 hod/rok
Teplota spalin: do 100 oC

Liniový zdroj znečištění ovzduší: doprava vyvolaná provozem objektů
Doprava k/od záměru bude směřovat po stávajících komunikacích. Ve výpočtu je uvaţováno s tím, ţe
všechny nákladní automobily budou z/do areálu směřovat po silnici III/36029 na jih k silnici č. I/34, kde
budou pokračovat následovně: 50 % směrem na Svitavy a 50 % směrem na Hlinsko. V opačném směru je
uvaţováno se stejnou dopravní trasou.
Při trasování dopravy vychází autor rozptylové studie z poskytnutého kartogramu rozloţení dopravy
záměru.
Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy
znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí
PM10, PM2,5, NO2, BZN a B(a)P.
Emisní faktory pro uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje určeny podle typů vozidel, druhu
paliva a dalších ovlivňujících okolností (emisní úroveň EURO, délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon
vozovky apod.) pomocí modifikovaného programu MEFA v.06.
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B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

1690 m3/rok

produkce:

Splaškové vody z obou míst s hygienickým vybavením budou přečerpávány do
stávající splaškové kanalizace.
Technologické vody:
Sráţkové vody:

není požadováno
produkce:

216 l/s

Dešťové vody ze střech budou vypouštěny podvěšeným podtlakovým systémem do
kanalizace a následně do vodoteče. Gravitační kanalizace začíná aţ vně jiţního štítu
hal. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou do dešťové kanalizace napojeny přes
odlučovač lehkých kapalin a následně společně s dešťovými vodami ze střech do
vodoteče.
Výstavba:

nespecifikováno
Voda se podobu výstavby bude odebírat ze stávajících rozvodů v areálu.

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

03 01 04
03 01 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř.
Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky,
nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17
06 03
Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03
Textilní materiály
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Kal ze septiku, žump a chemických toalet

N
O
O
O
O
O

1501 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 03
17 09 04
20 01 11
20 02 01
20 03 01
20 03 04

N
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
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Odpady z provozu

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
N
N
O
O
O
O
N

160601
160603
170202
180103

Kal z odlučovače olejů
Kal z lapáků nečistot
Papírový a/nebo lepenkový odpad
Plastový obal
Dřevěný obal
Směs obalových materiálů
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy s NL
Sekundární olověný akumulátor
Galvanický článek
Sklo
Ostatní odpad se zvláštními požadavky na sběr

200101
200102
200108
200121
200139
200301

Papír/ lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný kuchyňský odpad
Zářivka
Plasty
Směsný komunální odpad

O
O
O
N
O
O

130502
130503
150101
150102
150103
150106
150202

N
N
O
N

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době stavebních a konstrukčních
prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v reţimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Odpady budou tříděny a shromaţďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před
neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Při provozu záměru bude emitován hluk z liniových zdrojů (např. příjezdová komunikace, parkoviště a
zpevněné plochy) a stacionárních zdrojů (např. VZT na střeše budovy a části obvodového pláště objektu
Support II).
Zprovozněním záměru nedojde k překročení hyg. limitů u nejbliţších chráněných venkovních prostorů
staveb ve sledovaném území. Samotný provoz záměru bude představovat nízké a málo významné
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěţe.
V souvislosti se zprovozněním stavby záměru budou novými zdroji hluku stacionární zdroje hluku VZT
umístěné na střeše objektu s akustickým výkonem výfuků 60 dB (A).
Mobilní zdroje, v souvislosti s provozováním záměru, bude tvořit provoz především nákladních vozidel
zajišťujících dovoz materiálu a odvoz hotových výrobků a osobních vozidel zaměstnanců.
Podle podkladové dokumentace k záměru je četnost vyvolané dopravy stanovena následovně:
Nákladní vozidla

Max. 20 průjezdů vozidel v průběhu denní doby

Osobní vozidla

Max. 72 průjezdů vozidel za 24 hodin

Provoz záměru bude nepřetrţitý. Dovoz materiálu a odvoz hotových výrobků nákladními vozidly bude
probíhat pouze v denní době (v noční době se s pohybem nákladních vozidel záměru neuvaţuje). Vozidla
související s provozem záměru budou z areálu směřovat po silnici III/36029 na jih k silnici č. I/34, kde
budou pokračovat následovně: 50 % směrem na Svitavy a 50 % směrem na Hlinsko. V opačném směru je
uvaţováno se stejnou dopravní trasou.
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Vibrace
Hodnoceným záměrem nejsou vibrace produkovány ve významné míře.

Ionizující a elektromagnetické záření
V rámci hodnoceného záměru nejsou významné zdroje pouţívány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běţně provozovanými
zařízeními.
- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti poţární ochrany
- Riziko dopravních nehod nepřevýší běţně akceptované riziko
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.

VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr bude realizován na území města Polička, v jeho v severozápadní části při ul. Stříteţská
(silnice III/36029), ve stávajícím areálu společnosti RAVENSBURGER. Areál je situován mimo obytnou
zástavbu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním reţimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
 V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
 V dotčeném území se nenachází ţádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleţí v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny ţádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
 Dotčené území není součástí přírodního parku.
 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do ţádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká ţádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani ţádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
Jiţní část plochy je v konceptu ÚP vedena jako záplavové území.
V dotčeném území se nenachází ţádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Území je charakterizováno jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŢEK
ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Polička ţije celkem cca 8935 obyvatel.
Záměr je umístěn ve stávajícím areálu společnosti RAVENSBURGER mimo obytnou zástavbu. Nejbliţší
obytný objekt (rodinný dům) se východním směrem od záměru ve vzdálenosti cca 150 metrů od
navrţeného záměru.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší

Stávající imisní zatížení škodlivinou NO2, BaP a PM10 v lokalitě na základě Sdělení OOO
MŽP ČR:
Na území působnosti Stavebního úřadu Polička (dle sdělení uveřejněném ve věstníku MŢP č. 2/2009 –
OZKO za rok 2007) není překročen IL pro škodlivinu NO2, PM10. Pouze pro škodlivinu BaP je 2,2 % území
v OZKO. Dle sdělení č. 8 uveřejněné ve věstníku MŢP, částka 6 z června 2009 – OZKO za rok 2008) není
na území Stavebního úřadu Polička opět překročen imisní limit pro škodlivinu NO 2, PM10 a v tomto roce ani
pro škodlivinu BaP. Taktéţ to platí pro Vymezení OZKO pro rok 2009, dle Věstníku č. 4/2011, sdělení č. 11
není předmětné území zařazeno mezi OZKO.
Tab.: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Rok

Stavební úřad

NO2

BaP

PM10

2007

Městský úřad Polička

0

2,2

0

2008

Městský úřad Polička

0

0

0

2009

Městský úřad Polička

0

0

0

Vlastní vymezení OZKO je patrné z grafických příloh rozptylové studie.
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Vyhodnocení imisního zatíţení na základě dat Automatizovaného imisního monitoringu AIM:
Na území města Poličky není provozována ţádná stanice AIM. Nejbliţší stanice AIM se nachází ve Svitavách
a odpovídá i morfologií terénu a podobnou skladbou měřených zdrojů. Její umístění je uvedeno na
následujícím obrázku:
umístění:
reprezentativnost dat:
typ měřícího programu:
vzdálenost od záměru:

ESTVA ZU Svitavy
Městská, pozaďová
Automatický měřící program
cca 15,35 km

Následující tabulka uvádí naměřené koncentrace PM 10 a NO2 na stanici ESTVA ZU Svitavy v letech 200720010 a srovnání s limitními hodnotami. Reprezentativnost této stanice je pro oblastní měřítko – městské
nebo venkov 4 – 50 km.
rok

2007

škodlivina

2008

2009

µg/m

2010

hodnota limitu

3

PM10 rok

22,4

---

21,4

24,4

40

PM10 denní max.

199,5

---

143,5

118

50

9

---

4

22

35

NO2 rok

24,8

23,8

24,2

---

40

NO2 hod. max.

125

123

97,6

---

200

PM10 četnosti překročení

V posledních letech jsou na této měřící stanici dodrţovány všechny hodnoty imisních limitů a to i přes
výrazně nepříznivé klimatické podmínky panujících v průběhu roku 2010, kdy na většině území ČR došlo
k překračování platných imisních limitů.

Klima
Z klimatického hlediska patří lokalita do mírně teplé oblasti, okrsek B 6 – mírně teplý, vlhký, vrchovinový,
které je charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné období s teplým aţ mírně teplým
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá aţ velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Území je vzhledem ke své nadm. výšce relativně vlhké. Teplá oblast T2 je která je charakterizována délkou
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vegetačního období (průměrná denní teplota nad 10°C 160 - 170 dnů, ročním úhrnem sráţek 550 - 700
mm, z toho za vegetační období 350 - 400 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 8,5°C.
Průměrné roční sráţky (v mm) pro zájmové území Polička (555 m n.m.) jsou uvedeny v následující tabulce:
I
44

II
45

III
38

IV
49

V
68

VI
82

VII
87

VIII
85

IX
51

X
52

XI
45

XII
42

Σ
687

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr bude umístěn do stávajícího areálu společnosti RAVENSBURGER. Souvislá obytná zástavba (rodinné
domy) se nachází východním směrem od areálu ve vzdálenosti cca 380 m. Nejbliţší osamocený rodinný
dům je ve vzdálenosti cca 150 metrů východně od areálu.
Stávající hluková zátěţ posuzovaného území (u zvolených výpočtových bodů) je v rozhodující míře
ovlivněna zejména silniční dopravou po okolních komunikacích komunikaci a provozy stávajících areálů
v území.
Realizací záměru nedojde k významnému navýšení dopravy, které by způsobovalo vznik nadlimitních stavů
v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné příspěvkové ovlivnění
stávající hlukové zátěţe nejbliţších chráněných venkovních prostorů staveb ve sledovaném území.
Další závaţné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Celá širší oblast se nachází v povodí významného toku Svratka, který napájí vodní nádrţ Vír. Hlavním
vodním tokem a osou celého území v okolí Poličky je Bílý potok, který přibírá potoky Baldecký, Jánský a
další bezejmenné přítoky a posléze se na jihu vlévá do největšího toku v ORP – Svratky.
Přibliţně 2/3 území města Polička se nacházejí v POH 3. stupně vodárenské nádrţe Vír. Patří sem celé k.ú.
integrované obce Modřec, většina k.ú.Polička, s výjimkou severní části města.
Územím města prochází styčné pásmo Vysokomýtské synklinály a krystalinika v povodí Svratky (CHOPAV).
Jedním z vodních zdrojů Vysokomýtské synklinály je prameniště Pekla u Cerekvice nad Loučnou.
V regionu jsou četné potenciální zdroje podzemní kvalitní pitné vody (součást rajonu U 28 Vysokomýtská
synklinála – jiţní část).
Na území města Polička se nacházejí ochranná pásma tří vlastních podzemních zdrojů pitné vody. Jedná
se o:


Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Sebranice /vrt V1, V2 a studna Hnida/ - do území města
zasahuje výměrou 7.047 m 2 v k.ú. Stříteţ



Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Hegerova – jeho výměra činila před úpravou 17652 m 2 v k.ú.
Polička



Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje V6 – jeho výměra činí 395 m2 v k.ú. Polička

Dle hydrologického informačního systému území leţí je zájmové území součástí dvou hydrogeologických
rajonů. Poličské krystalinikum spadá do rajonu číslo 656 – Krystalinikum v povodí Svratky, horniny křídové
tabule přísluší do rajonu č. 427 – Vysokomýtská synklinála.
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V místě záměru se nenachází ţádné pásmo hygienické ochrany vod, neprotéká jím ţádný trvalý ani
občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani ţádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněţ zde
není ţádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů. Posuzované území výstavby není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) a podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neleţí ve zranitelné oblasti.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích umístěných ve stávajícím areálu společnosti Ravensbuger a
dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travnatý porost a orná půda. U pozemků
vedených jako orná půda a trvalý travní porost bude v souběhu s územním řízením poţádáno o vynětí ze
zemědělského půdní fondu.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z pohledu geografického je území Poličky začleněno do systému Hercynského, provincie Česká vysočina,
ale v subprovinciích je území rozděleno na část východně od Poličky (Česká tabule, oblast Východočeská
tabule) a jihozápadně od Poličky (Českomoravská soustava, oblast Českomoravská vrchovina). Řešeným
územím tedy prochází geomorfologické rozhraní základních vyšších jednotek. Převáţná část území na
severu, vlastní město Polička a jihovýchodní část území přísluší k oblasti Východočeské tabule, která je
součástí geomorfologické subprovincie Česká tabule.

Geologie
Skalní podloţí tvoří metamorfované horniny poličského krystalinika, pravděpodobně proterozoického stáří,
které vystupují v několik kilometrů širokém pruhu mezi Prosečí a Rohoznou. Horninová výplň poličského
krystalinika je velmi pestrá. Základním typem jsou svorové pararuly a biotitické rohovcové pararuly
s vloţkami kvarcitů, erlánů, amfibolitů a metakoglomerátů. Místy pronikají souvrstvím metamorfitů polohy
částečně usměrněných magmatitů řady granodiorit-tonalit-gabrodiorit-gabro i se svým ţilným doprovodem.

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
loţisky nerostných surovin, chráněnými loţiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map loţiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěţí) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány ţádné staré ekologické zátěţe.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Dle biogeografického členění České republiky (Culek et al., 1996) je řešené území součástí následujících
jednotek.
Provincie

Středoevropské listnaté lesy

Podprovincie

Hercynská
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Biota této podprovincie je biotou západní a centrální části střední Evropy. Vegetace ovlivněna především
geologicky starým podloţím Českého masivu, na němţ se vyvinuly kyselé a ţivinami chudé půdy. Značná
část území kryta horninami české křídové tabule, charakteristické je zastoupení hadcových ostrůvků.
Reliéf je většinou tektonicky rozlámaný, zarovnaný a různě vysoko vyzdviţený, rozřezaný skalnatými
údolími řek. Dosti častá loţiska humolitů na plochých temenech hor a v podmáčených sníţeninách. Podnebí
je přechodné, převáţně pod oceánickým vlivem, časté jsou regionální zvláštnosti (sráţkový stín, teplotní
inverze v kotlinách).
V podprovincii je vyvinuta vegetační stupňovitost od 1. dubového (planárního) vegetačního stupně,
ostrůvkovitě se vyskytujícího na jiţních svazích niţších poloh, aţ do 8. subalpinského, resp. klečového
stupně, zastoupeného v malých polohách v nejvyšších pohořích, především v Krkonoších. Převaţuje 4.
bukový (submontánní) vegetační stupeň. Pro podprovincii jsou téţ charakteristické inverze vegetačních
stupňů v úzkých skalnatých údolích a ostrý kontrast v biotě severních a jiţních svahů. Specifikem je
harmonická kulturní krajina rybničních oblastí.

Fauna a flora
Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru stávajícího výrobního. V souvislosti s realizací záměru se
nepředpokládá ţádný zásah na plochách s vegetačním pokryvem.
Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a vyuţíváním jednotlivých
ploch. Na volných plochách v areálu lze očekávat výskyt druhů běţných pro daný typ prostředí - běţní
zástupci hmyzu, hmyzoţravci a drobní hlodavci, běţní zástupci ptactva.
V areálu není registrován výskyt ţádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo ţivočichů (podle zákona
č. 114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke kříţení s navrţenou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrţenou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se ţádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Vlastní plocha uvaţované výstavby není v bezprostředním kontaktu s ţádným prvkem ÚSES a tudíţ ani
ţádný z prvků ÚSES nebude záměrem ovlivněn.

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleţí v ţádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny ţádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen ţádny významný krajinný prvek.
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C.II.8. Krajina
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - jako zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností sniţující
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka v krajině.
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových reţimů krajiny, daných základními ekologickými
a přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické,
identifikující určitý prostor.
Okolí výstavby záměru je charakterizováno stávající městskou zástavbou a stávajícími výrobními areály a
areály pro skladování

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována do stávajícího výrobního areálu. Na ploše vlastní stavby se nenachází ţádné
objekty určené k demolici. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází ţádná kulturní památka.

Architektonické a historické památky
V místě uvaţované výstavby se nenachází ţádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu
č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.

Archeologická naleziště
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o území zastavěné a nepředpokládají se prakticky ţádné podstatnější
zásahy do terénu je pravděpodobnost archeologického nálezu nízká.

C.II.11. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navrţený záměr napojen novou obsluţnou (příjezdovou) komunikací na kruhový objezd na
křiţovatce ulic Lanškrounská a Nádraţní.
Provoz samotného záměru nezvýší dopravní zatíţení silnice II/368 (Lanškrounská) těţkou nákladní
dopravou.

C.II.12. Jiné charakteristiky ţivotního prostředí
Pro území nejsou specifikovány ţádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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C.III.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŢENÍ.
Stávající zatíţení ţivotního prostředí nevylučuje realizaci hodnoceného záměru.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.

CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŢITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) ţádné škodliviny
(znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.

Sociální a ekonomické důsledky
Po realizaci záměru dojde k vytvoření 5 pracovních míst ve skladu a v navazující expedici (v multifunkční
hale) pak k vytvoření 35-40 pracovních míst pro muţe a 20-25 pracovních míst pro ţeny. Většina nových
zaměstnanců bude pravděpodobně získána z blízkého okolí.

Počet dotčených obyvatel
V dosahu moţných vlivů záměru je několik rodinných domů, nejbliţší rodinný dům je od areálu vzdálen cca
150 metrů. Záměr neovlivňuje ţádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace
znečišťující látky NO2 z provozu nové skladové haly a
vyvolané dopravy budou na úrovni do 2,14 µg/m3 a to
především v okolí dotčených komunikací. Imisní limit je
200 µg/m3, příspěvek tvoří 1,1% IL.

Koncentrace

*imisní
limit
[µg/m3]

nejvyšší
příspěvky
[µg/m3]

prům. rok

40

0,016

max. hod

200

2,14

*IL platí pro souběh všech imisní na daném území
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Příspěvek k nejvyšším průměrným ročním koncentracím téţe škodliviny pak bude na úrovni do 0,016
µg/m3 a největší imisní zátěţ lze očekávat v přímo v místě výstavby a podél dopravních tras. Příspěvek
nedosahuje ani 0,04% IL. Šíření izolinií je patrné z obrázku níţe.

PM10, PM2,5
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace
znečišťující látky PM10 z provozu nové skladové haly a
vyvolané dopravy budou na úrovni do 4,88 µg/m3.
Imisní limit je 50 µg/m3.
Příspěvek
k nejvyšším
průměrným
ročním
koncentracím téţe škodliviny pak bude na úrovni do
0,064 µg/m3, IL je 40 µg/m3.
Pro škodlivinu PM2,5 je stanovený imisní limit
25 µg/m3. Nejvyšší vypočtené příspěvky koncentrací se
pohybují na úrovni 0,051 µg/m3. Coţ odpovídá cca
0,2 %.

koncentrace

*imisní nejvyšší
limit
příspěvky
[µg/m3] [µg/m3]

prům rok

40

0,064

nejvyšší prum.
denni

50

4,88

Prum rok PM2,5

25

0,051

*IL platí pro souběh všech imisní na daném území
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benzen
Příspěvek vyvolané dopravy a nové skladové haly budou
k průměrným ročním koncentracím benzenu se pohybuje
na úrovni do 0,0091 µg/m3. IL je 5 µg/m3. Imisní zátěţ
bude opět v okolí dotčených komunikací a parkoviště.
Příspěvek tvoří 0,2% IL.

koncentrace

*imisní
limit
[µg/m3]

nejvyšší
příspěvky
[µg/m3]

prům rok

5

0,0091

*IL platí pro souběh všech imisní na daném území

Benzo(a)pyren
Příspěvek vyvolané dopravy z provozu nové skladové
haly a vyvolané dopravy k nejvyšším průměrným ročním
koncentracím BaP se pohybuje na úrovni do 0,0048
ng/m3. IL je 1 ng/m3, příspěvek se pohybuje na úrovni
do 0,48% IL.

koncentrace

*imisní
limit
[ng/m3]

nejvyšší
příspěvky
[ng/m3]

prům rok

1

0,0048

*IL platí pro souběh všech imisní na daném území
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Na obrázku níţe jsou vyobrazeny domy (body 1-4), na jejichţ fasádách byly spočítány příspěvky zdroje
pro jednotlivé výpočtové varianty:

Příspěvky zdroje ve fázi provozu nových bytových domů: VAR 1

Ref.
Bod

X [m]

Y [m]

Z [m]

výška na
fasádě
[m]

NO2

PM10

benzen

BaP

max.
hod.

prum.rok

prum
den

prum
rok

prum rok

prum
rok

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[ng/m3]

1

-616734

-1099880

561

3.0

1.193

0.0057

0.451

0.011

0.00071 0.00077

2

-616484

-1099680

566

3.0

0.789

0.0023

0.505

0.005

0.00024 0.00039

3

-616834

-1100130

559

3.0

0.728

0.0036

0.421

0.013

0.00029 0.00094

4

-617103

-1100109

558

3.0

0.858

0.0082

4.278

0.044

0.00040 0.00324

Z výsledků vyplývá, ţe příspěvek zdroje jak ve fázi provozu, nebude mít významný negativní dopad,
příspěvky jsou hluboce pod úrovní imisních limitů a není rohodující pro skutečnost, zda v lokalitě budou či
nebudou dodrţovány imisní limity.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, ţe by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto Oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující jednak stávající akustickou situaci
v okolí záměru (varianta A) a dále změnu hlukové zátěţe vlivem provozu záměru. Provoz záměru byl
vyhodnocen jednak samostatně (varianta B) a jednak v součtu se stávajícím stavem (varianta C).
Z hlediska srovnání vypočtených hodnot varianty B se stanovenými hodnotami hygienických limitů hluku
lze konstatovat, ţe působení posuzovaných zdrojů hluku záměru (stacionární zdroje hluku + hluk z

vyvolané dopravy, včetně pohybu manipulační techniky) bude ve všech zadaných výpočtových
bodech v denní i noční době významně niţší neţ jsou stanovené hygienické limity hluku.
Za této situace lze předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměru hodnotit z hlediska
stanovených poţadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku jako prokazatelně
podlimitní a bez předpokladu zdravotního ohroţení zdejšího obyvatelstva.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, tento nárůst však nebude
významný.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Splaškové vody z provozu záměru budou svedeny prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizační sítě.
V rámci provozu nebudou vypouštěny ţádné technologické ani splaškové odpadní vody.
Vlivem navrţeného záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány ţádné přímé
výpusti do horninového prostředí. Vliv na podzemní vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze
souhrnně hodnotit jako nevýznamný.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podloţních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Ţádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pro pozemky vedené jako
orná půda a trvalý travní porost bude v souběhu s územním řízením poţádáno o vynětí ze zemědělského
půdní fondu.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory.
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován v prostoru stávajícího výrobního areálu, tedy na plochách antropogenně
pozměněných. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují biotopy
zvláště chráněných druhů rostlin ţivočichů, nelze tudíţ předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované
ohroţení.
Na pozemcích určených k výstavbě se v okamţiku zpracování oznámení nenachází ţádné vzrostlé dřeviny.
V souvislosti s výstavbou se nepředpokládá odstraňování stromů či zeleně.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichţ ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněţ dotčen ţádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je jiţ ovlivněna výrobními a skladovacími areály a městskou
zástavbou, realizace záměru charakter krajiny nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází ţádné další stavební objekty, architektonické a historické památky nebo
archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv záměru na dopravu je dán dopravním zatíţením území, kde se záměr nachází a nepovede k
významnému zvýšení počtu vozidel pohybujících se po komunikacích dotčeného území.
Realizací záměru dochází k doplnění funkčního naplnění prostoru. Na jinou infrastrukturu města nebude
mít záměr závaţnější vliv.
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány ţádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŢENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrţeného areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy nárůstu automobilové dopravy.

D.III.

ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodrţování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemoţňovaly jednoznačnou specifikaci moţných vlivů záměru na ţivotní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na ţivotní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na ţivotní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení moţných vlivů na ţivotní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a technických
poţadavků na dispozici a vybavení objektu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéţ je doloţena i rozptylová
studie, hluková studie a nezbytné doklady.

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora je rozšíření skladovacích prostor výrobního areálu společnosti Ravensburger Karton
s.r.o. v Poličce. Činností společnosti RAVENSBURGER je výroba puzzle a společenských her, které jsou
zhotovovány převáţně z papíru a dále lisováním drobných výrobků z plastu. Vybudována bude třílodní
skladová hala a navazující hala s multifunkčním vyuţitím. Skladová hala bude slouţit ke skladování palet.
Multifunkční hala bude vyuţívána pro skladování a kompletaci sortimentu a expedici v kontejnerech.
Součástí stavby bude vestavba kanceláří a sociálního zázemí pro zaměstnance. Dostavba bude celkově
tvořit monoblok. Před jiţní stěnou monobloku je navrţen samostatný obsluţný objekt „support II“, ve
kterém bude umístěna trafostanice, VN a NN rozvodna a kompresorovna.
Vjezd a výjezd do areálu společnosti RAVENSBURGER je napojen na silnici III/36029 (ul. Stříteţská) a toto
dopravní napojení se nezmění.
Součástí navrţené stavby budou dále také manipulační plochy, areálové komunikace a parkovací plocha
pro osobní vozy zaměstnanců (celkem 12 parkovacích stání).
Z hlediska moţné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou dopravou.
Nepředpokládáme však podstatnější ovlivnění stávající automobilové dopravy na navazující silniční síti.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu ţivotního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy tvoří samostatný svazek.
Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace areálu
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Hluková studie
Příloha 4 Doklady:
- autorizační osvědčení zpracovatele
- vyjádření příslušného stavebního úřadu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU
Datum zpracování Oznámení, podpis zpracovatele Oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování Oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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