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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A  1. Investor  :  

                                                               Gerresheimer Wilden Czech spol.s r.o.  

                                                               Kalikova 298/1, 301 00 Plze�       

A  2. I�O investora  :   
48360710 
DI�: CZ48360710 

  

A  3. Sídlo   :   

                                                          Gerresheimer Wilden Czech spol.s r.o.  

Kalikova 298/1  
301 00 Plze�

A  4. Zástupce investora  :  
Herbert Friedrich Riedl 
jednatel 

A  5. Oznamovatel  :  
                                                        Zastoupený projektantem  

Ing.Jan Rösslerem  
Projektová �innost ve výstavb�
Na Terase 1914 
347 01 Tachov 
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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 

B  1. Základní údaje 

B.1.1 Název a jeho za�azení : 

 Výrobní hala SO 02 firmy Wilden, Horšovský Týn  
  

Oznámení zám�ru se podává podle bodu 10.6, p�ílohy �. 1, kategorie II. 
Jedná se o zám�r uvedený v P�íloze �. 1 kategorie II,(zám�r pod bodem 10.6. 

Pr�myslové zóny a obchodní zóny v�etn� nákupních st�edisek o celkové vým��e nad 
3 000 m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v sou�tu pro celou stavbu) vyžadující zjiš�ovací �ízení.  

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona �. 163/2006 Sb., 
kterým se m�ní zákon �. 100/2001 Sb. ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o  
posuzování vliv� na životní prost�edí ) zjiš�ovacímu �ízení.  

Státní správu – p�íslušným ú�adem – v oblasti posuzování vliv� na životní prost�edí 
v tomto p�ípad� vykonává Krajský ú�ad Plze�ského kraje. Popis stavby je stru�n�
uveden v bod� �. 6. 

B.1.2 Kapacita (rozsah) zám�ru : 

Nová výrobní hala SO 02 je ur�ena pro výrobu plastových výlisk�, následnou montáž 
výrobk� a kompleta�ní práce pro medicínskou techniku. Zpracovávaný materiál drcený 
PP(polypropylén) bude skladován v silech na severozápadní stran� nové haly. Strojním 
vybavením budou vst�ikovací lisy, kde p�i teplotách 190oC se PP vst�ikuje do forem. 
Vst�ikování a montáž probíhá na automatech a pracovních stolech. Sou�asn� s novou 
halou bude vybudováno parkovišt� pro 31 stání osobních automobil� zam�stnanc�, vjezd 
do areálu, úprava zpevn�ných ploch a oplocení. Kapacita za�ízení p�edpokládá  
zpracovávání 2 200 – 2 300 tun surovin za rok. Provoz za�ízení bude �ty�sm�nný. 

Nároky na stavbu:
Plocha dot�eného pozemku kat.�. 1839/7           8 427 m2

Zastav�ná plocha výrobní haly  SO 02     2 930 m2

Plocha parkovišt�:                     360 m2

Ostatní zpevn�né plochy:                              2 100 m2

Obestav�ný prostor výrobní haly       29 300 m3

  
Zastav�ná plocha stávající výrobní haly  SO 01     2 328 m2

B.1.3 Umíst�ní : 

 kraj:  Plze�ský NUTS  CZ032 
 okres:  3401 Domažlice NUTS  CZ0321 

 obec:  553671 Dob�any  NUTS  CZ0321 553671 
katastrální území:   644871 Horšovský Týn 

Nová výrobní hala 02 v�etn� vestav�né administrativn�-sociální �ásti, zpevn�né plochy a 
inženýrských sítí bude umíst�na v areálu stávající firmy Gerresheimer Wilden Czech 
s.r.o. na vlastním pozemku kat.�. 1839/7. 
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B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám�ry 

 Stavba komunika�n� navazuje na vybudované p�ístupy a nebude ve st�etu 
s jinými zám�ry uvažovanými k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené 
lokality a proto se nep�edpokládá možnost kumulace s jinými zám�ry.  

P�ehledná situace polohy zám�ry 

B.1.5 Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru 

Nevyužitý pozemek, s možností napojení na vybudované inženýrské sít� a 
komunikace, vyhovuje firm� pro napln�ní svých podnikatelských zám�r�. Areál se 
nachází na severním okraji obytné zástavby Horšovského Týna, z hlediska ÚP na ploše 
ozna�ené jako území výroby, pr�myslu a sklad�. Výstavbou zárove� dojde k vytvo�ení 
nových pracovních míst pro ob�any obce a nejbližšího okolí (nár�st o 100 pracovník�).  

S ohledem na umíst�ní stávající haly nebyly navrhovány jiné varianty umíst�ní 
(ani mimo pozemky investora), ani z hlediska životního prost�edí. 
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B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení 

            Umíst�ní stavby vychází z prostorových možností areálu a vybudované 
infrastruktury. Architektonické a výtvarné �ešení je dáno funkcí a charakterem stavby. 
Nová hala bude situovaná k severozápadní stran� stávající haly a provedena 
z obdobných materiál�. P�ízemní trojlodní hala má p�dorysné rozm�ry 48,5 x 60,2 m a 
modulovou vzdálenost sloup� 6 m. St�echa objektu bude sedlová z ocelových rámových 
vaznic, s mírným spádem a výškou okapu 8,7 m. St�ešní pláš
 se skládá z trapézového 
plechu, minerální vlny a povlakové krytiny neší�ící požár.  Výška st�echy ve h�ebeni bude 
10,5 m. Nosnou konstrukci tvo�í ocelový skelet ze sloup�, pr�vlak� a ztužidel. 
V severozápadní �ásti haly je navržena dvoupodlažní vestavba pro administrativu, 
sociální za�ízení a šatny. Severovýchodní �ást haly je ur�ena k montáži, nad ní se 
p�edpokládá dvoupodlažní vestavba pro technologii strojovny, rozvodnu, kotelnu a 
server. Obvodový pláš
 haly bude ze sendvi�ových panel� s jádrem z minerální vlny. 
Nosné sloupy budou ukotveny do železobetonových základových patek. Z d�vodu 
stability konstrukce budou do stavby umíst�na st�nová a st�ešní ztužidla. Do 
obvodového plášt� jsou zasazena plastová okna a vchodové plastové dve�e. Vjezdová 
vrata budou sek�ní výsuvná zateplená. Tepeln� technické vlastnosti obvodového a 
st�ešního plášt� budou navrženy tak, aby jejich tepeln� technické požadavky vyhov�ly 
�SN 730540 – Tepelná ochrana budov a Zákonu o hospoda�ení energií �. 406/2000 Sb. 
Pro vnit�ní vestavby bude �ešen požadavek na zvýšenou odolnost nosné konstrukce 
obkladem sádrokartonovými deskami. Konstrukce podlahy je uvažována ze strojn�
hlazeného (extra) betonu. Všechny rozvody budou ve žlabech na konzolách ve výšce 3 
m  nad podlahou podél obvodových st�n a na st�edních sloupech. Tlakový vzduch bude 
zajiš
ovat šroubový kompresor umíst�ný ve strojovn� a tlaková nádoba o objemu 2 000 l 
osazená rovn�ž tam. Suroviny ze sil budou ke vst�ikovacím lis�m dopravovány 
pneumaticky nerezovým potrubím DN 60. Vytáp�ní bude z kotelny vestav�né do haly 
poblíž severní podélné st�ny. Zdrojem vytáp�ní bude plynový kotel s odvodem spalin do 
komína. Um�lé osv�tlení haly bude navrženo s ohledem na hygienické p�edpisy. Obytné 
�ásti budou osv�tleny p�irozen�, okny, jako v�trány. V ostatních prostorách bude v�trání 
nucené p�etlakové. 
Vstup je �ešen na severovýchodní stran� haly,na severozápadní stran� nové haly budou 
dve�e spojující technické prostory se stávající halou. Pro sociální zázemí pracovník� ve 
výrob� vyhoví stávající WC. Umývárny a šatny  jsou odd�lené zvláš
 pro muže a zvláš

pro ženy, dle Sm�rnice MZd �.46./1978 a vyhovují požadavk�m  (WC Muži-2 sedadla pro 
20muž� na sm�nu, WC Ženy- 2 sedadla  pro 20 žen na jednu sm�nu).   
 P�íjezdová komunikace je již vybudována ke stávající hale. P�i výstavb� se pro 
dopravu využijí komunikace, zpevn�né plochy a parkovišt� uvnit� oploceného areálu. Pro 
provoz haly dojde k prodloužení vnitroareálové komunikace, zpevn�ných ploch a 
inženýrských sítí. Nové parkovišt� bude sloužit pro zam�stnance ( po�et stání 29+2). 
Nový objekt bude p�ipojen na stávající trafostanici. Pro p�ívalové vody ze zpevn�ných 
manipula�ních ploch p�ed rampou se po�ítá s výstavbou druhé reten�ní nádrže. 
Vybudovány budou rovn�ž zásobníky(6x silo) na výchozí suroviny pro výrobu. Nádrž i 
sila budou na západní stran� haly.  
 Technologicky se bude v hale vyráb�t pomocí vst�ikovacích lis� komponenty pro 
zdravotnictví, které se zde budou také montovat a kompletovat. Pracovišt� vyžaduje 
tém�� sterilní pracovní prost�edí. 

B.1.7 P�edpokládané termíny 

Zahájení stavby  10/2007 
Dokon�ení stavby  10/2009 
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B.1.8 Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�

Dot�eným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. �. 100/2001 Sb., 
v platném zn�ní, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespo� z�ásti 
tvo�í dot�ené území.  
 Z výše uvedeného je patrné, že dot�ený územní samosprávný celek tvo�í 
Plze�ský kraj a obec Horšovský Týn. Ostatní obce nebudou projektem dot�eny.  

B.1.9 Vý�et navazujících rozhodnutí 

Podle zákona �. 163/2006 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n�
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí) je 
navržený projekt za�azen podle p�ílohy �. 1, kategorie II (zám�ry vyžadující zjiš
ovací 
�ízení), sloupec B do bodu : 

  Zám�r Sloupec A Sloupec B 
10.6  Pr�myslové zóny a obchodní zóny v�etn� nákupních 

st�edisek o celkové vým��e nad 3 000 m2, areály 
parkoviš� nebo garáží s kapacitou nad 100 
parkovacích stání pro celou stavbu 

 X 

o Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební ú�ad Horšovský 
Týn  

o Povolení st�edního stacionárního zdroje zne�iš
ování ovzduší, vydá Krajský 
ú�ad Plze�ského kraje 
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B  2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p�dy 

Stavba bude realizována v oploceném areálu na parcele kat.�. 1839/7 (1830,1829/1 
p�vodní objekty již odstran�ny), katastrální území Horšovský Týn. 

p.p.�. KN k.ú.  využití vlastník 
1839/7 Horšovský Týn                         ostatní plocha       Wilden Czech spol. s r.o.

Pozemky nejsou zalesn�né, lesní p�dní fond nebude dot�en.  

B.2.2 Spot�eba vody 

   Zásobování objektu vodou bude zajiš
ováno z vnitroareálového vodovodního 
�adu, výpo�tový pr�tok Qv= 1,419 l/s . P�ípojka bude napojena ze stávající haly. Montáž a 
ukládání trub bude provedené dle montážních p�edpis� výrobce. Potrubí se po celé délce 
uloží do pískového lože tl. 10 cm a pak se provede obsyp potrubí št�rkopískem cca 20 cm 
nad potrubí. Nad celý vodovod bude uložen izolovaný vodi� pro možnost pozd�jší 
identifikace potrubí. 
                  Výkop bude po celé délce zajišt�n p�íložným pažením. P�i provád�ní zemních 
prací bude výkopek ukládán podél výkopu. 

P�edpokládaná spot�eba vody  pro 100 osob: 

Qd =100 zam x 80 l/d      =  8 000 l/den 
Qhmax= Qd x 0,2=8,0 x 1,20 =       1,6m3/hodinu 
Qh= 0,4 x Qhmax = 0,64m3/hodinu 
Qmin= Qhmax/60 = 0,026 m3/minutu (26,6l/min) 
Qrok= 8,0 x 350 = 2 800 m3/rok 

Technologická voda nebude pot�ebná. Pot�eba požární vody je �ešena  dle normy 
požárními hydranty. 

                                                                                   

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje 

 Požadovaný p�íkon bude zajišt�n ze stávající trafostanice 2 x 1 600 kVA uvnit�
areálu spole�nosti Gerresheimer Wilden Czech spol.s r.o.  V trafostanici bude osazen nový 
jisti� pro p�ípojku nové haly. Podružné m��ení pro novou výrobní halu bude umíst�no 
v hlavním rozvad��i RH2. Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem je sou�asn� i hlavním 
vypína�em celého areálu výrobní haly. Je nutno zabezpe�it správnou selektivitu 
napájecího rozvodu z trafostanice. Požadovanému p�íkonu musí vyhovovat i p�ívodní 
napájecí kabel ze stávající trafostanice.  

  Osv�tlení ve výrobní hale bude �ešeno celkov� výbojkovými svítidly, montovanými 
v úrovni spodní hrany vazník�, na hodnotu 500 lx a místn� zá�ivkovými svítidly, 
montovanými s menší záv�snou výškou podle požadavk� a uspo�ádání jednotlivých 
montážních pracoviš
, na hodnotu 500 lx. Stroje budou mít své vlastní osv�tlení. Osv�tlení 
v administrativním vestavku bude �ešeno pomocí zá�ivkových a žárovkových svítidel nebo 
svítidel s kompaktními zdroji na hodnoty 100 – 500 lx. 
  Venkovní osv�tlení bude �ešeno výbojkovými svítidly (sodíkové výbojky do 150 W) 
ovládanými ru�n� a soumrakovým �idlem. 
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P�edpokládaný instalovaný p�íkon elektrické energie : 

Instalovaný p�íkon novostavby    Pi =  1000 kW 
Soudobý p�íkon                           Ps=     600 kW 
P�edpokládané tepelné ztráty     Pz=     400 kW  

P�edpokládaný koeficient soudobosti za normálního provozu je 0,6 (v dalším stupni 
projektu bude up�esn�n technologem). 

Vytáp�ní    
Tepelné ztráty novostavby budou cca 400 kW. Pro pot�eby vytáp�ní objektu se 

krom� zdroje tepla v plynové koteln� využije odpadní teplo z chlazení a rovn�ž bude do 
vzduchotechnické jednotky instalována rekuperace. Administrativní a sociální �ást 
vestav�ná v hale bude vytáp�na teplou vodou o parametrech 75/60°C. Zdrojem tepl a 
bude plynová kotelna, umíst�ná v samostatné místnosti. Kotelna bude osazena dv�ma 
kotli o výkonu 2x 200 kW. 

Tepeln� technické parametry použitých stavebních konstrukcí budou odpovídat 
platným normám. 

Administrativní a sociální �ást vestav�ná v hale
Bude vytáp�na teplovodním rozvodem o parametrech 75/60°C.  

P�edpokládaná ro�ní spot�eba tepla: 
Vytáp�ní administrativn�-sociální �ásti                270 GJ 
Oh�ev TUV                                                             75 GJ 

celková ro�ní spot�eba                                          345 GJ

V rámci výstavby nové výrobní haly se navrhuje rozší�it pr�myslový plynovod pro nov�
instalované plynové spot�ebi�e: 

Vytáp�ní a p�íprava TUV, SO 02  
Jmenovitý výkon  400,0 kW 
Spot�eba zemního plynu 10,0 m3/h  
Provozní tlak zemního plynu  1,8 kPa 

   
Celková ro�ní spot�eba zemního plynu   82 000 m3/h  

Pro pot�ebu výroby bude proveden rozvod stla�eného vzduchu, který bude p�iveden ke 
každému pracovnímu stolu. Zdrojem tlakového vzduchu bude šroubový kompresor, 
umíst�ný ve strojovn�, kde bude také tlaková nádoba 2000 l.  

Pot�eba surovin 

Pot�eba surovin Pot�eba barviv 
Název Množství (t/rok) název Množství (t/rok) 
Sabic PP 58 MNK 10 1 075 PPZ 1930 53 
Hostaform S 9243 146 C 9021 S OEK 4 
Hostaform LW 90  94 Pe/PP 10904 5 
Hostaform C 9021  724 PP PMS 151 C orange 4 
Borealis RJ 370 MO  202 PP PMS 375 hellgrün 4 
  PP PMS 648 C blau 4 
  PEZ 10138 R 3 
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Výroba bude zpracovávat cca 2 200 až  2300 tun surovin ro�n�. Suroviny v�tšího objemu 
budou skladovány ve venkovních skladovacích silech, suroviny menšího objemu budou 
skladovány v pytlích p�ímo u p�ípravy materiálu. Doprava materiálu z p�ípravny ke 
vst�ikovacím lis�m bude probíhat pneumaticky nerezovým potrubím DN 60. Výrobky od 
pracovních stroj� do meziskladu expedice budou p�epravovány v obalech na paletách a 
v sí
ových boxech pomocí paletovacích vozík�. 

Pohled z místa budoucí stavby na stávající halu 
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B  3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 

 Výstupem budou v období výstavby emise ze stavebních stroj� a nákladních 
automobil� zajiš
ujících výstavbu. Jedná se o nepravidelné a z hlediska delšího 
�asového období jednorázové navýšení emisí a zhoršení imisní situace jak p�ímo 
v lokalit�, tak podél silnice II/200 (výstavba bude rozložena do cca 12 m�síc�).  
Vzhledem k rozložení výstavby do období cca jednoho roku lze p�edpokládat, že 
ovlivn�ní ovzduší nebude významné. 
 V období  provozu budou emise pocházet ze stacionárních zdroj� a z mobilních 
zdroj�. Stacionárními zdroji je stávající plynová kotelna a bude nová kotelna v hale SO 
02, kde budou instalovány 2 kotle na zemní plyn o celkovém výkonu 2x 200 kW. 
Mobilními zdroji budou zdroje liniové v podob� dopravních prost�edk� - osobní 
automobily a nákladní automobily zásobování i expedice. Parkovací místa jsou 
navržená jako kolmá stání u p�ístupové komunikace. 
 Negativní ovlivn�ní ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy zám�ru 
tedy nastane, avšak vzhledem k uvedeným skute�nostem bude celkov� nevýznamné. 
Lze rovn�ž uvést, že z možného využití plochy dané platným územním plánem 
(obchodní, výrobní �i skladové využití) p�edstavuje výrobní využití s obslužnou 
dopravou výše uvedené kapacity nejnižší zhoršení emisní situace v míst� i navazujícím 
okolí. Za t�chto okolností, že pro stacionární zdroje je zvolen v daném p�ípad� druh 
paliva s nejnižším negativním emisním ovlivn�ním (plynové kotelny na zemní plyn), 
jsou dopady na ovzduší akceptovatelné. 

  

B.3.1.1 Hlavní bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší:  

st�ední zdroje – komín plynové kotelny. 

B.3.1.2 Hlavní plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší: 

Nejsou p�edpokládány. 

B.3.1.3 Hlavní liniové zdroje zne�iš�ování ovzduší 

     Zdrojem emisí budou p�evážn� tzv. mobilní zdroje zne�iš�ování ovzduší – 
automobily. Nejvýznamn�jšími emisemi u zne�iš
ování ovzduší dopravou jsou oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následn� ozón. 
Nep�edpokládá se žádná významná zm�na dopravní intenzity proti stávajícímu stavu, 
všechny látky se již d�íve v podniku používaly, nebyl však centrální sklad t�chto látek. 
 Liniové zdroje v podob� nákladních automobil� pro obsluhu výrobní haly zp�sobí 
nár�st emisí jak v p�ípad� nákladní dopravy po silnicích II/200 a nové MK.  Celkový 
nár�st emisí v navazující silni�ní sít� bude nevýznamný. Celkový nár�st dopravní 
intenzity po komunika�ní síti v okolí bude vlivem provozování zám�ru zvýšen max. o 
40 pr�jezd� OA denn�, o max. 4 pr�jezdy nákladních automobil� do 3,5 t denn�.  

B.3.2 Odpadní vody 

V areálu je navržena jednotná kanalizace, do které se odvedou splaškové vody z nové 
haly. Srážkové vody ze st�echy objektu bude svedena do stávající reten�ní nádrže o 
kapacit� vyhovující zastav�né ploše 5 900 m2. Pro zadržení vody z p�ívalových deš
� ze 
zpevn�né manipula�ní plochy p�ed nakládací rampou je navržena nová reten�ní nádrž. 
Deš
ové vody z prodloužené objízdné komunikace budou svedeny jako dosud p�es 
krajnici na terén. Pro možnost �išt�ní a kontrolu kanalizace budou na vhodných místech 
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osazeny revizní šachty. Na vn�jších deš
ových svodech budou v úrovni terénu osazeny 
lapa�e splavenin. 

Hydrotechnické výpo�ty : 
 Odpadní vody splaškové jsou úm�rné vodárenské spot�eb�  cca 2 800 m3/rok 
 Odpadní vody deš
ové : 
Q1 – st�echa –2 930 m2 x 0,012 x 0,9 = 31,65 l/s 
Q2 – zpevn�né plochy – 2 460 m2 x 0,012 x 0,8 = 23,62 l/s 
Celkem Q1 + Q2 = 55,27 l/s 

Vý�ez vodohospodá�ské mapy 
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B.3.3 Odpady 

B�hem stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem �. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami a p�edpisy. 
Druhy odpad�, jejichž vznik se p�edpokládá v souvislosti s výstavbou jsou druhov�
za�azeny na základ� zkušeností z obdobných staveb. Odpady p�i stavb� budou 
stavebního charakteru, budou se vyskytovat �asov� omezen� a dodavatelská firma 
zajistí jejich odstran�ní. Nep�edpokládá se vznik nových druh� odpad� než stávajících. 

3.3.1 Realizace projektu 

 P�i realizaci stavby lze p�edpokládat vznik následujících odpad�: 

katal. �íslo druh odpadu  kategorie množství (t) 
170101 Beton  O    5 
170102 Cihly  O    1 
150101 Papírové a lepenkové obaly O    1 
170201 D�evo O    2 
170203 Plasty O    1 
170405 Železo a ocel O    1 
170411 Kabely neuvedené pod �. 170410 O     0,1 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod �. 170503 O         250 
170904 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené 
 pod �. 170901, 170902, 170903 O    5  

  

3.3.2 Odpady vznikající p�i provozu 

P�i provozu lze p�edpokládat vznik odpad� souvisejících s výrobní �inností a vznik 
odpad� souvisejících celkov� s provozem zám�ru, tj.: 

katal. �íslo  druh odpadu  kategorie     množství(t/r) 
200121 Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu
  N  0,005 
130502  Kaly z odlu�ova�� oleje N 0,1 
130507 Zaolejovaná voda z odlu�ova�� oleje  N 0,1 
070704  Jiná organická rozpoušt�dla, promývací  
 kapaliny a mate�né louhy N  0,2 
130111 Syntetické hydraulické oleje  N  0,2  
130802  Jiné emulze  N 0,1 
150202 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�. olej. 
 filtr� jinak blíže neur�ených), �isticí tkaniny a 
 od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami  N 0,2 
150101  Papírové a lepenkové obaly  O 10,0 
150102  Plastové obaly  O  5,0 
150104  Kovové obaly  O 2,0 
200101  Papír a lepenka  O  5,0 
200139 Plasty O 7,5 
200140  Kovy O 100,0 
170405  Železo a ocel  O  5,0 
200301  Sm�sný komunální odpad  O  50,0 
200303 Uli�ní smetky  O  2,0 
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3.3.3 Odpady vzniklé po dožití stavby 

 Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným zp�sobem 
dále využít nebo zneškodnit. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy 
odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) lze tyto materiály po 
dožití stavby za�adit nap�íklad následovn� : 

Kód odpadu Kategorie odpadu Název odpadu 
17 09 04 N Smíšené stavební a demoli�ní odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 
   

B.3.4 Doprava, hluk 

 Areál spole�nosti se nachází na severozápadním okraji zastav�ného území, 
p�ístup je po místních komunikacích. Stávající výrobní areál firmy je dopravn�
samostatn� napojen na ve�ejnou komunika�ní sí
. P�íjezd i výjezd nákladní i osobní 
dopravy je stávající. Slouží rovn�ž i pro p�ípadný zásah hasi�ského vozu, slouží také pro 
p�ísun materiálu a surovin, pro p�ísun technologických �ástí do závodu. Sou�asn� slouží 
pro výjezd s odpady ze závodu. 
 Vlastní parkovací stání jsou nová, navržená kolmo na obou stranách p�íjezdové 
komunikace. Navýšení parkovacích stání bude o 31 (v�etn� 2 stání pro imobilní osoby). 
Pr�jezd nákladní dopravy – max. navýšení o 4 vozidla denn� pro zásobování a pro 
expedici.  

Odhad pot�eby materiál�, surovin 
Vstupní materiály:  Jedná se o externí dodávky: kg/m�síc t/rok 
Granulované kopolymery  185 000 2 200 
Granulovaná barviva  6 400      74 

Výrobky - expedice 191 400 2 274  

Situace v oblasti hluku bude ovlivn�na zejména mobilními zdroji zám�ru 
(automobily) a stávajícím provozem. Nár�st hluku vzhledem ke stávající obytné zástavb�
vlivem zám�ru bude nevýznamný, kde nár�st dopravy vlivem provozování zám�ru 
nebude významný. Stacionární hluk vznikající provozem vzduchotechniky (nást�ešní 
ventilátory) rovn�ž nebude významný. 

B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

 Netýkají se tohoto zám�ru. 

B.3.6 Rizika havárií 

 Za b�žného provozu výrobní haly nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele 
nejbližšího okolí žádná významná rizika havárií. Možnost vzniku havárie plyne z požáru 
skladovaných látek.  
 V bezpe�nostních listech jsou uvedeny všechny pot�ebné údaje podle požadavk�
vyhlášky �. 231/2004 Sb., jako nap�. údaje o nebezpe�nosti, ho�ení, fyzikální a chemické 
vlastnosti aj. Skladované p�ípravky nejsou klasifikovány jako nebezpe�né. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

C.I  Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 

(nap�íklad územní systémy ekologické stability krajiny, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní 
parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, území hust� zalidn�ná, území zat�žovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zát�že, extrémní pom�ry v dot�eném území)   

V blízkém okolí se nevyskytují žádné prvky nadregionálního a regionálního územního 
systému ekologické stability, významné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené 
zákonem (lesy, toky, rybníky).  

- území chrán�ná podle národní legislativy : 
 nejedná se o kategorii tzv. zvlášt� chrán�ných území (tj. chrán�ná krajinná 
 oblast, národní p�írodní rezervace, národní p�írodní památka, p�írodní rezervace, 
 p�írodní památka), nejedná se o významný krajinný prvek (114/1992 Sb., 
 v platném zn�ní a druhy uvedené v p�íloze �. 8 k zákonu �. 100/2001 Sb.)  
    

Využívání území v okolí zájmové lokality lze charakterizovat jako m�stské a pr�myslové. 
Zájmová lokalita je umíst�na na severním okraji obce, západn� od zámeckého parku a 
vpravo od silnice II/200 ve sm�ru Horšovský Týn – Bor u Tachova.  Využívání území 
v okolí zájmové lokality lze charakterizovat jako m�stské a pr�myslové, které voln�
p�echází na zem�d�lsky využívané pozemky. 

�ešené území se nachází v podnebné oblasti mírn� teplé (MT4). Tato podnebná 
oblast se vyzna�uje st�edn� dlouhým teplým a sušším létem, krátkým p�echodovým 
obdobím, mírn� teplým jarem a podzimem, st�edn� dlouhou mírn� teplou a mírn� suchou 
zimou s delším trváním sn�hové pokrývky. Pravd�podobnost suchých vegeta�ních 
období je 15-30%, vláhová jistota 5-10. Ro�ní pr�m�rný úhrn srážek �iní cca 750 mm, 
ro�ní pr�m�rná teplota cca 10,7oC, po�et letních dn� 40-50, po�et dn� se sn�hovou 
pokrývkou 50-70. P�evládá zde v pr�m�ru západní a jihozápadní sm�r v�tru, �etnost 
bezv�t�í je cca 16,5 %. Pr�m�rná rychlost v�tru �iní na v�tšin� stanic 2 – 4 m/s, na 
bezlesých vyvýšeninách nad 700 m potom až 5 m/s. Maximální rychlost v�tru byla 
nam��ena na stanici Plze� – m�sto v b�eznu 1990 a to 38 m/s ( 136 km/hod). 
 Co se týká povrchových vod, leží lokalita v povodí Radbuzy. P�íslušná  
hydrologická ploška povodí s ozna�ením 1-10-02-035 náleží �ece Radbuze. 
 Geologicky bylo území Horšovského Týna formována stejnými procesy jako celý 
�eský masiv. Jedná se o tepelsko – barrandienskou oblast. Starší patro pat�í horninám 
svrchního proterozoika. V širší zájmové oblasti se vyskytují zejména b�idlice, fylity, svory 
a paleobazalty. Nižší partie jsou pokryty slabou  vrstvou kvartérních hlín, pod kterou se 
místy vyskytují terasové sedimenty Radbuzy. 
 Morfologie terénu je v širším okolí pom�rn� plochá, respektive mírn� �lenitá, 
s patrným erozn� denuda�ním p�sobením výše uvedených tok� a jejich p�ítok�. Rozsah 
nadmo�ských výšek blízkého okolí se pohybuje od 380  do 400 m.n.m. Vlastní �ešené 
území leží v intervalu nadmo�ské výšce 380 m. 
 Území je dle geomorfologického �len�ní �R sou�ástí Hercynského systému, 
subsystému Hercynská poho�í, provincie �eská vyso�ina I, subprovincie Šumavská, 
oblasti �eskoleská I1A, celek Pod�eskoleská pahorkatina - I1A-2.  

 Vzhledem ke geologickému podloží a p�dotvorným substrát�m náleží lokalita 
k širšímu území s výskytem jílovitohlinitých p�d typu illimerizovaných a oglejených p�d 
(p�dy p�evážn� hlinité až jílovitohlinité, obsah jílnatých �ástic 45-60%). Charakteristika 
jednotlivých zem�d�lských pozemk� je hodnocena podle bonitovaných p�dn�
ekologických jednotek (BPEJ - souhrn vlastností klimatu, vlastností morfogenetických, 
charakteristika p�dotvorných substrát�, svažitosti a expozice). Dle kódu BPEJ se u 
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lokality jedná o klimatický region mírn� teplý, mírn� suchý (4), s hlavní p�dní jednotkou 
15 (illimerizované p�dy, illimerizované hn�dozem�, hn�dé p�dy a hn�dé p�dy.
 Z hlediska výskytu radonu náleží lokalita dle mapy odvozeného radonového rizika 
do oblastí s ozna�ením 2, tj. jedná se o oblast se st�edním nebezpe�ím pr�niku radonu 
z podloží; tomu odpovídá i geologická stavba a umíst�ní lokality, lze p�edpokládat 
pot�ebu realizace stavební ochrany pro pobytové místnosti. 

 Biota území lokality (tj. fauna a flóra) náleží k oblasti vegetace a fauny opadavých 
listnatých les� st�edoevropského temperátního pásma. Území je možné dle 
fytogeografického pojetí za�adit do kolinního, tj. pahorkatinného vegeta�ního stupn�. 
Sou�asný stav bioty v širším území odpovídá vývoji narušovanému od dob st�edov�ku 
antropickými zásahy a novodob� p�etvo�eného v celkov� intenzivn� zem�d�lsky  
využívané území charakterizované blízkým okrajem lidského sídla. Dle rekonstruk�ní 
mapy vegeta�ních pom�r� náleží �ešené území do p�echodu mezi oblastí acidofilních a 
jedlových doubrav a oblastí dubohabrových háj�. 

  Zastoupení živo�išných i rostlinných druh� na lokalit� odpovídá 
geografickým pom�r�m (tzn. výskyt b�žných druh� rostlin, ze živo�ich� nebyl b�hem 
pr�zkum� p�ímo žádný zastižen, spíše v blízkém okolí se však dá p�edpokládat výskyt 
odpovídajícího spektra zejména b�žných druh� hmyzu i obratlovc�), tzn. ochuzená fauna 
a flóra hercynské zkulturn�né krajiny transformované do plochy zem�d�lsky intenzivn�
využívané. Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� a rostlin nebyl p�i b�žných 
terénních pr�zkumech zaznamenán ani v polních lemech (p�ímo v ploše zám�ru je 
pouze intenzivn� využívané pole) a lze s pravd�podobností hrani�ící s jistotou 
p�edpokládat, že se zde vyskytovat nebudou.  

V krajových partiích p�evládají listnaté d�eviny jako nap�. javor mlé�, dub letní, 
b�íza bílá, vrba jíva, topol �erný, topol osika, jírovec ma�al. Na zamok�ených lokalitách a 
neobhospoda�ovaných stráních se vyskytují sukcesní skupiny olší s b�ízou b�lokorou. 
 Intenzivními zp�soby zem�d�lského obhospoda�ování se zm�nila pom�rn� pestrá 
druhová skladba rostlin na druhov� chudé a jednotvárné prosty s �astou lokální 
eutrofizací. V širším zájmovém území jsou hojn� zastoupeny mok�adní louky, 
spole�enstva vodních rostlin, rybni�ní plochy, které nelze narušit žádným stavebním 
zásahem. V�tšina mokrých luk a bažin, t�ní a slepých ramen a mok�ad� byla odvodn�na 
a zúrodn�na.  
 Lokalita nemá žádný vztah k územním systém�m ekologické stability; tzn. ani na 
úrovních nadregionální a regionální (ty jsou dány ÚTP NR-R ÚSES), ani na úrovni 
místní.  
 Krajinný ráz je dán polohou lokality na okraji území sídla ve vazb� na pr�myslové 
plochy, plochy bydlení a dopravní plochy (komunikace). Krajinný ráz lokality se oproti 
stávajícímu p�íliš nezm�ní. Lokalita nezasahuje do žádného zvlášt� chrán�ného území 
p�írody ani do jeho ochranného pásma a není sou�ástí významného krajinného prvku (ze 
zákona ani z rozhodnutí p�íslušného DOSS). Neleží ani v oblasti chrán�ných zdroj�
nerostných surovin. P�i provád�ní zemních prací je investor povinen dodržet podmínky 
vyplývající ze zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní zák. �. 242/1992 
Sb. 
 Z hlediska platné ÚPD je podstatné vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu, 
kterým je odbor výstavby MÚ Horšovský Týn. Podle tohoto vyjád�ení je zám�r v souladu 
s platnou ÚPD. 
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C. II   Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí v dot�eném 
 území, které budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 
  

Území zám�ru je v sou�asné dob� sou�ástí oploceného pozemku investora 
v okolní zem�d�lsky využívané krajiny navazující v jihovýchodním sm�ru na lidské sídlo 
regionálního významu s m�stským charakterem.  
 P�i orienta�ním biologickém pr�zkumu  nebyly nalezeny žádné zvlášt� chrán�né 
druhy rostlin ani živo�ich�. 
 Od zastav�ného území je na východní hranici areálu zbytek zámeckého 
vzrostlého parku. Navržená stavba nevyžaduje žádné demolice objekt� ani historických 
památek.   
Chrán�ná území  

Zájmové území nezasahuje do žádného zvlášt� chrán�ného území ve smyslu § 14, 
odst. (2) zákona �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní. Na 
zájmovém území ur�eném pro výstavbu nejsou registrovány významné krajinné prvky 
(VKP) ve smyslu ustanovení  § 6, odst. (1) zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní.  

 Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky d�ležité �ásti 
krajiny vzniklé p�irozeným vývojem nebo lidskou �inností. Podmínky pro �innost ve VKP 
upravuje § 4 odst. 2) zákona �NR �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny.  

  V �ešeném území se nenachází žádný z významných p�írodních biotop�
mapovaných v rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotop� �R 
(Chytrý, Ku�era et Ko�í 2001), sm�rnice Evropských spole�enství �. 92/43/EHS o 
ochran� p�írodních stanoviš
 a z p�ílohy �. 7 k zákonu �. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí, v platném zn�ní. 

Zámecký park Horšovský Týn 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ       
 A NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

D  1. Charakteristika možných vliv� a odhad jejich velikosti a významnosti  
 (z hlediska pravd�podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
  

a) Vlivy na ve�ejné zdraví
Vlivy p�i výstavb� a provozu výrobní haly SO 02 firmy Wilden v Horšovském Týn� na 

ve�ejné zdraví se nep�edpokládají. Na ve�ejné zdraví lze dopad hodnotit jako nulový. 

b) Vlivy na ovzduší a klima
 Emise z provozu výrobní haly jsou z plynové kotelny, liniové zdroje z dopravy jsou 
nízké. Odsávaný a filtrovaný vzduch je vracen zp�t do haly p�es kapsové textilní sk�í�ové 
filtry filtra�ní jednotky. Tento vliv je hodnocen jako málo významný, stabilní. 

c) Vlivy na hlukovou situaci
 Hlukovou zát�ž související s provozem výrobní haly budou p�edstavovat p�evážn�
�innosti související s  automobily zajiš
ující p�epravu zboží do areálu. Tato dopravní 
intenzita je mírn� vyšší, než stávající provoz. Vliv st�ešních chladi�� je od venkovních 
chrán�ných prostor� ve vzdálenosti cca 300 m. Tento vliv je hodnocen jako málo 
významný, stabilní. 

d) Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Vlivy provozu výrobní haly na vodní hospodá�ství budou nevýznamné.  

e) Vlivy na p�du
Pozemek zasažený stavbou (kat.�. 1839/7) je podle evidence v katastru nemovitostí 
veden jako ostatní plocha. V prostoru nové výstavby se p�edpokládá se sejmutím ornice 
v tl. cca 200 mm, tomu odpovídá cca 582 m3, �áste�n� se ornice použije pro pot�eby 
sadových úprav v areálu.  
Na zbývající ploše dot�eného pozemku budou provedeny sadové úpravy  spo�ívající 
v ozelen�ní pozemku tak, aby ráz okolní krajiny byl co nejmén� narušen.

f) Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje

Netýkají se uvedené stavby a provozu výrobní haly. Vlivy na geologické 
podmínky v míst� stavby areálu nebudou žádné. 

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

 P�i realizaci stavby nedojde ke kácení strom� �i ke�ových skupin, v zájmovém 
území se nevyskytují. Územní systém ekologické stability ani významné krajinné prvky 
nebudou realizací stavby p�ímo dot�eny. Biocentra a biokoridory v okolí areálu mohou 
být ovlivn�ny jen minimáln�, jejich systém z�stane zachován. 
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h) Vlivy na krajinu

Realizace stavby výrobní haly je v pr�myslové zón�, na okraji zastav�ného území. Vliv 
na krajinu je mírn� negativní, stabilní. 

Pohled na jihovýchodní štít stávající haly 

ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

 Posuzovaný zám�r nemá vliv na hmotný majetek �i kulturní památky. Zájmové 
území pro výstavbu nezasahuje do prostoru s možnými archeologickými nálezy.  

M�stská památková rezervace Horšovský Týn
�

M�ste�ko na �ece Radbuze vzniklo ve 14. století p�i ran� gotickém biskupském 
hrad�, který byl pozd�ji p�estav�n v reprezentativní renesan�ní zámek. Z ran� gotické 
fáze se zachovala jedine�ná trojlodní kaple s p�sobivými moderními vitrailemi. Za 
zmínku stojí také p�írodn� krajiná�ský park (40 ha) s Glorietem, Loretánskou kaplí a 
Vdovským domem. Malebné nám�stí zdobí �ady starobylých m�š
anských dom� s 
barokními štíty a kostel sv. Petra a Pavla.   
Rozhodnutí id.�.: 1982702   
Název rozhodnutí: Výnos MK �SR �j. 7.645/82-VI/1 ze dne 13.4.1982 o prohlášení 
historického jádra m�sta Horšovský Týn za památkovou rezervaci v roce 1982.  
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Svou rozlohou vzácných d�evin pat�í zámecký park v Horšovském Týn� k 
nejvýznamn�jším park�m v západních �echách. Osu dolní �ásti parku tvo�í K�akovský 
potok, p�ehrazený kaskádou rybní�k�, zasazených do luk a hájk� a oživených skupinami 
starých lip. Romantická zákoutí p�írodn� krajiná�ského parku dotvá�í a oživuje n�kolik 
staveb. Na návrší za zámkem stojí renesan�ní budova, nazývaná „VDOVSKÝ D	M“. 
Název je spojován se t�etí maželkou Jana z Lobkovic, Alžb�tou z Rogendorfu, která 
svého manžela p�ežila o 30 let. V r. 1947 zde bylo otev�eno muzeum Horšovskotýnska. 
Od r. 1997 je v�tšina exponát� sou�ástí zámecké expozice Purkrabský palác. 
Na skalnatém výstupku nad srázem, asi 500 m severn� od zámku, stojí válcová 
VYHLÍDKOVÁ V�Ž . Na tomto míst� stávala gotická hláska, která je dnes patrná v 
základech u paty stavby. Válcovitá stavba na skalním ostrohu má do dnešní doby 
dochovaná spodní dv� patra s pozoruhodnými klenbami a krby. Poslední úpravy z 
p�elomu 19. a 20. století zasáhly pouze 3. patro, ze kterého vznikl romantický vyhlídkový 
pavilon. Stavba byla vybudována za Lobkovic�. V Horšovském Týn� je známá jako 
„hladomorna“, i když tomuto ú�elu nikdy nesloužila. Vyhlídková v�ž je spojena starou 
lipovou alejí s další pozoruhodnou stavbou, která a� v mnohém unikátní, je dnes zcela 
zapomenuta. Budova je totiž nejstarší �eskou LORETOU. Kapli nechal po návratu z 
cesty do italského Loreta v roce 1584 vystav�t Kryštof z Lobkovic. Ran� barokní stavba 
na kruhovém p�dorysu s kulovitou klenbou je zakon�ena osmibokou lucernou. V klenb� i 
na st�nách jsou nást�nné malby ve dvou vrstvách: spodní (p�vodní) a na ní je vrstva s 
dekorativní výmalbou z 19. století. Z truhlá�ských prvk� se dochovaly pouze fragmenty 
rám� oken ve st�ední �ásti stavby, které pocházejí z úpravy v 19. st. U dve�í chybí levá 
�ást žulového portálu. P�ed vjezdem do parku naproti kapucínskému klášteru stojí 
budova MÍ�OVNY /druhá nejstarší v �echách, první je na Pražském hrad�/. Obdélný 
patrový objekt charakterizují rozm�rná okna uzav�ená d�ev�nými žaluziemi. Patro si 
udrželo svoji starší úpravu s klasicistní výmalbou. Objekt vznikl patrn� ve dvou 
stavebních fázích, když starší renesan�ní stavba byla zvýšena o mladší nástavbu patra. 
Mí�ovna je zmi�ována již v roce 1622 p�i prodeji horšovskotýnského panství 
Trauttmansdorff�m. K vrchnostenským stavbám vybudovaným p�i obvodu parku náleží 
také mohutná SÝPKA, která byla založena p�i silnici do Horšova. Jedná se o jednu z 
nejv�tších barokních sýpek v západních �echách. 

D  2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
 Navržený projekt p�edpokládá výstavbu výrobní haly ve vlastním areálu. V nové 
výrobní hale II bude navíc ve výrob� celkem 100 pracovník� ve vícesm�nném provozu. 
 Sociální d�sledky pro obyvatele jsou neutrální až kladné (pracovní p�íležitosti p�i 
stavb�, zachování pracovních míst), resp. z�stávají na stávající úrovni vzhledem k tomu, 
že v sousedství jsou další pr�myslové areály. Ú�inky vlastního provozu výrobní haly 
k zasaženému území a populaci jsou nevýznamné.  
  

D  3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní
 hranice 

P�edložený projekt nemá p�eshrani�ní dosah z hlediska vliv� na životní prost�edí. 

D  4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci  
 nep�íznivých vliv�

D.4.1 Územn� plánovací opat�ení 

Nenavrhují se žádná opat�ení. 
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D.4.2 Technická opat�ení 

- prašnost a zne�iš
ování komunikací b�hem výstavby minimalizovat kropením a 
�išt�ním vozidel p�ed výjezdy na  komunikace 

- v dob� výstavby dbát na to, aby stavební �inností nebyly dot�eny pozemky 
nezahrnuté ve stavb�  

- stavební práce provád�t v denní dob�

D.4.3 Kompenza�ní opat�ení 

- Nejsou navrhována  

D.4.4 Provozní opat�ení 

- likvidace skladovaných odpad� bude smluvn� zajišt�na 
- d�sledn� dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona �. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provád�cích p�edpis� v aktuálním zn�ní 

D.4.5 Ostatní opat�ení 

- nejsou navrhována 

Vzhledem k charakteru navržené �innosti není navržen monitoring jednotlivých složek 
životního prost�edí.  

D  5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i 
 specifikaci vliv�

 P�i hodnocení a prognózování vlivu stavby na životní prost�edí byla provedena 
fyzická prohlídka zájmového území a stávajícího provozu, který vyhovuje všem 
sou�asným environmentálním požadavk�m. 

Podrobný pr�zkum fauny a flóry nebyl provád�n z d�vod�, že se jedná o stavbu 
v oploceném areálu investora, v pr�myslovém území, bez stromové �i ke�ové vegetace. 
P�i hodnocení bylo používáno standardních metod i všech dostupných vstupních 
informací. Jednotlivé vlivy zám�ru na životní prost�edí byly hodnoceny a posuzovány 
podle stanovených limit�, které jsou obsaženy v zákonech, provád�cích vyhláškách a 
technických normách.  

V pr�b�hu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neur�itosti ve 
znalostech, které by významn� snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.   

E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
Varianty �ešení stavební ani technologické nejsou p�edkládány. V p�ípad� nulové 

varianty, tj. bez stavby výrobní haly by byl pozemek volný. 
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F. DOPL
UJÍCÍ ÚDAJE 

F  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení 
V p�íloze je p�ehledná situace polohy místa stavby. 

F  2. Další podstatné informace oznamovatele 
 P�ed hodnocením a prognózováním vlivu zám�ru byla provedená fyzická 
prohlídka areálu. Dále byly analyzovány materiály uvedené v p�edchozích kapitolách a 
další údaje získané od orgán� státní správy a p�edevším podklady od zadavatele. 
Projektová dokumentace ke stavební �ízení pro stavbu výrobní haly je zpracována.  
 Poskytnuté podklady a informace o zám�ru lze hodnotit jako dostate�né a 
posta�ující pro zpracování oznámení.  

Turistické okolí Horšovského Týna 
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G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
 NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 Projekt výstavby výrobní haly je navržen do stávajícího areálu spole�nosti 
Gerresheimer Wilden Czech spol.s r.o., v Horšovském Týn�. Území zám�ru je 
v sou�asné dob� sou�ástí oploceného pozemku investora v okolní zem�d�lsky 
využívané krajiny navazující v jihovýchodním sm�ru na lidské sídlo regionálního 
významu s m�stským charakterem.  
 P�i orienta�ním biologickém pr�zkumu  nebyly nalezeny žádné zvlášt� chrán�né 
druhy rostlin ani živo�ich�. Ani v lokalit�, ani v její blízkosti se nenachází žádné zvlášt�
chrán�né území p�írody.  
 Od sídla je území zám�ru odd�leno liniovou dopravní stavbou v podob� místních 
komunikací. Navržená stavba nevyžaduje žádné demolice objekt� ani historických 
památek.  
 Nový objekt SO 02 bude situovaný jako monoblok p�istav�ný k severozápadnímu 
štítu stávající výrobní haly. Architektonické a výtvarné �ešení je dáno funkcí a 
charakterem stavby a respektuje architektonické �ešení stávající haly. �len�ní fasády 
odráží vnit�ní uspo�ádání objektu. Obvodové lehké sendvi�ové panely výrobních hal jsou 
navrženy v bílé barv�.  

P�ízemní trojlodní hala má p�dorysné rozm�ry 48,5 x 60,2 m a modulovou 
vzdálenost sloup� 6 m. St�echa objektu bude sedlová z ocelových rámových vaznic, 
s mírným spádem a výškou okapu 8,7 m. St�ešní pláš
 se skládá z trapézového plechu, 
minerální vlny a povlakové krytiny neší�ící požár.  Výška st�echy ve h�ebeni bude 10,5 m. 
Nosnou konstrukci tvo�í ocelový skelet ze sloup�, pr�vlak� a ztužidel. V severozápadní 
�ásti haly je navržena dvoupodlažní vestavba pro administrativu, sociální za�ízení a 
šatny. Severovýchodní �ást haly je ur�ena k montáži, nad ní se p�edpokládá 
dvoupodlažní vestavba pro technologii strojovny, rozvodnu, kotelnu a server. Obvodový 
pláš
 haly bude ze sendvi�ových panel� s jádrem z minerální vlny. Nosné sloupy budou 
ukotveny do železobetonových základových patek. Z d�vodu stability konstrukce budou 
do stavby umíst�na st�nová a st�ešní ztužidla. Do obvodového plášt� jsou zasazena 
plastová okna a vchodové plastové dve�e. Vjezdová vrata budou sek�ní výsuvná 
zateplená.  

Výrobním programem jsou plastové výrobky a sou�ásti pro medicínskou spot�ebu, 
v�etn� jejich montáže. Podstatnou �ást tvo�í výroba díl� na CNC lisovacích strojích. Hala 
bude vytáp�ná s pomocí zemního plynu, administrativní �ást má také teplovodní 
vytáp�ní. 
Doprava
V okolí dojde k mírnému nár�stu dopravy. Týdn� se p�edpokládá nár�st odbavení 6 
nákladních aut do 3.5 t a 8 nákladních aut do 6 t. 
Voda
Splaškové a deš
ové odpadní vody budou odvedeny ve�ejnou kanalizací do �OV m�sta 
Horšovský Týn. 
Hluk
Ve výrobní hale se budou u n�kterých výrobních proces� úrovn� hladin hluku blížit 
p�ípustným hladinám hluku. Ší�ení hluku do okolí je brán�no nepr�zvu�ností obvodového 
plášt� haly. Dopravní hluk – emise hluku je na úrovni 45 dB již na hranici pozemku 
výrobního areálu a v míst� posuzovaného venkovního chrán�ného prostoru je pod úrovní 
30 dB. 

K dopravní obslužnosti výrobní haly budou využívány stávající komunikace. 
Celkový vliv dopravy je podobný jako dosud, akceptovatelný, jen mírn� zvýšený proti 
sou�asnosti. 
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 Na základ� posouzení všech p�ímých i nep�ímých vliv� projektu na životní 
prost�edí a za spln�ní p�edpoklad� uvedených v hodnocení, nebude výstavbou ani 
provozem výrobní haly docházet k významnému zatížení antropogenních ani p�írodních 
systém�. Po posouzení všech ú�ink� a dopad� projektu na životní prost�edí lze 
konstatovat, že výstavbu a provoz výrobní haly lze z hlediska životního prost�edí 
považovat za akceptovatelný. 

Datum zpracování oznámení : 18. �ervna 2007 

Zpracovatel :  Ing. Vladimír K�ivka   Doudlevecká 22, 301 00 Plze�
    Tel.fax. 377 237 560 
    E-mail : krivka@top.cz   
    I�O 12844039 

Oprávn�ní odborné zp�sobilosti �.j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení 
autorizace �.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list �j. 863/96, 340500-46339 ze 
dne 10.4.1996 na p�edm�t podnikání : Posuzování vliv� na životní prost�edí 
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H. P�ílohy 

H  1. Vyjád�ení stavebního ú�adu  
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H  2. P�ehledná mapa, M 1: 100 000 
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H  3. Situace areálu  
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H  4. P�dorys haly 
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H  5. Letecký snímek lokality 
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H  6. Kopie územního plánu 
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H  7. M��ení dopravy  


