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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A  1. Investor  :  
ROSENBERG  s.r.o. 
Klen�í pod �erchovem 101 
345 34 Klen�í pod �erchovem 

A  2. I�O   :   
00870226 
DI�: CZ00870226 

  

A  3. Sídlo   :   
ROSENBERG  s.r.o. 
Klen�í pod �erchovem 101 

345 34 Klen�í pod �erchovem 

A  4. Zástupce investora  :  
Karel Šnour 
jednatel 

A  5. Oznamovatel  :  
Atelier U 5 s.r.o. 
Ing. Ivan Šillar 

                                                               Vo�íškova 822, 339 01 Klatovy 
Tel.fax. 376 322 006 
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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 

B  1. Základní údaje 

B.1.1 Název a jeho za�azení : 

 Výrobní, montážní a skladová hala – S0 02   
 Klen�í pod �erchovem (p�ístavba ke stávající hale Rosenberg s.r.o.) 

Jedná se o zám�r uvedený v P�íloze �. 1 kategorie II, pod bodem 10.15. 
Zám�ry podle této p�ílohy, které nedosahují p�íslušných limitních hodnot, jsou-li tyto 
hodnoty v p�íloze uvedeny (podlimitní akce dle bodu 4.3 Strojírenská nebo 
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2.. a také bod 10.6. Skladové 
nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek o celkové vým��e nad 3 000 m2, 
areály parkoviš� nebo garáží s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou�tu pro celou 
stavbu).  

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�  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,montážní a skladová hala ( stavební objekt S0 02) je �ešena jako p�ístavba 
ke stávající hale. Bude sloužit k výrob� a montáži AIR box� a st�ešních axiálních 
ventilátor�, �ást haly bude skladovým prostorem. Výrobním programem firmy je montáž 
sou�ástí pro výrobu klimatiza�ních za�ízení. Ke strojnímu vybavení pat�í vysekávací stroj 
na plech, ohra�ovací a montážní stroje, vrta�ky, pasova�ky, bali�ky, vyvažova�ky. 
Vstupní surovina pro výrobu je pozinkovaný plech, hliníkový plech a minerální izolace 
Orsil. Další používané komponenty budou lopatky ventilátor�, ob�žná kola, 
elektromotory, ochranné kryty a schránky ventilátor�. Sva�ování a lakování se zde 
nebude provád�t.Provoz bude celoro�ní, dvousm�nný, p�edpokládaný po�et pracovník�
je  42, z toho polovina žen. Navržená hala zlepší stávající podmínky pro logistiku 
výrobních proces� snížením dovoz� komponent� pro výrobky a jejich vlastní výrobou 
zvýšení zam�stnanosti v regionu. 

Nároky na stavbu:
Zastav�ná plocha výrobní haly         1 915 m2

                     Zpevn�né plochy - okapový chodník                    70 m2

B.1.3 Umíst�ní : 

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

 obec:  553794 Klen�í pod �erchovem  NUTS  CZ0321 553794 
katastrální území:      666068  Klen�í pod �erchovem 

Nová výrobní hala SO 02 v�etn� zpevn�né plochy a inženýrských sítí bude umíst�na 
v areálu firmy Rosenberg s.r.o. vedle stávající haly na  pozemcích kat.�. 1944/5, 1944/1 
(slou�ené pozemky z pozemk� PK �.1966, 1949, 1950). 
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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.  

B.1.5 Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru 

D�vodem výstavby nové haly  je racionalizace výrobních postup�, snížení 
dodavatelských výrobk� a dopravy a pokrytí pot�eby jednotlivých komponent� vlastní 
výrobou v areálu Rosenberg s.r.o. Oproti sou�asnému stavu dojde ke snížení dopravy od 
subdodavatel�. Výrobní hala bude využívat stávající sociální a administrativní zázemí, 
oproti dnešnímu po�tu pracovních míst (38 pracovník�) dojde k nár�stu o cca 42 osob.  

S ohledem na provázanost provoz� stávající a nové haly nebyly navrhovány jiné 
varianty umíst�ní (ani mimo pozemky investora), ani z hlediska životního prost�edí. 

B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení 

            Umíst�ní stavby vychází z prostorových možností areálu - dostupných relativn�
volných ploch dostate�né velikosti a s ním související stávající infrastruktury - komunikací 
i inženýrských sítí.
          Jedná se o p�ístavbu ke stávající hale v areálu firmy. Nová hala bude situovaná 
k severozápadní stran� stávající haly, respektuje výškovou hranici zástavby.   
Architektonické a výtvarné �ešení je dáno funkcí a charakterem stavby a respektuje 
architektonické �ešení stávající budovy. P�dorys je pravoúhlý, objekty jsou 
jednopodlažní, zast�ešené sedlovou st�echou, krytina folie, st�ešní pláš
 skládaný, 
sv�tlíky pásové délky 5 m. Nosnou konstrukci bude tvo�it ocelová rámová konstrukce o 
rozp�tí 24 m, modulu 6 m a po�tu modul� 13. Obvodový pláš
 se p�edpokládá ze 
sendvi�ových panel�, bílé barvy, skladby plech – PUR izolace – plech, ukotvených na 
sloupy. Rozvody izolací budou vedeny zav�šené na ocelové konstrukci. 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. 
Okenní a dve�ní rámy budou venkovní plastové, vjezdová vrata sek�ní tepeln� izolovaná 
jsou navržena do ocelového rámu. Pro vnit�ní st�ny jsou uvažovány hladké,sendvi�ové 
panely. Výpln� otvor� v barv� bílé a �ervené z plastových profil� budou dopln�ny šedou 
barvou soklu. Konstrukce podlahy je uvažována ze strojn� hlazeného (extra) betonu.  
Vstupy do jednolodní haly budou �ešeny na jihovýchodní stran� (vstup a vjezd) a na 
severozápadní stran� (únikový východ). Propojení se stávající halou zabezpe�í vrata na 
severovýchodní stran�. 
Pro sociální zázemí pracovník� ve výrob� vyhovuje stávající WC (WC Muži-2 sedadla 
pro 20 muž� na sm�nu, WC Ženy- 2 sedadla  pro 20 žen na jednu sm�nu). Umývárny a 
šatny vyhovují stávající, jsou odd�lené zvláš
 pro muže a zvláš
 pro ženy, dle Sm�rnice 
MZd �. 46/1978.   
 P�íjezdová komunikace je již vybudována ke stávající hale. Pro dopravu se využijí 
již zhotovené komunikace, zpevn�né plochy a parkovišt� uvnit� oploceného areálu, 
provoz je bezbariérový. Parkovišt� bude sloužit i pro zam�stnance. Venkovní zpevn�né 
plochy budou živi�né, okapový chodník betonový. 
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B.1.7 P�edpokládané termíny 

Zahájení stavby  10/2007 
Dokon�ení stavby  12/2008 

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 m�stys Klen�í pod �erchovem. 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 
Bod 10.15. Zám�ry podle této p�ílohy, které nedosahují 
p�íslušných limitních hodnot, jsou-li tyto hodnoty v p�íloze 
uveden;(podlimitní akce k bodu 4.3 Strojírenská nebo 
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 
m2… a také podle bodu 10.6 Skladové nebo obchodní 
komplexy 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 

• Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební ú�ad Klen�í pod 
�erchovem  
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B  2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p�dy 

Stavba bude realizována v oploceném areálu na parcelách katastru nemovitostí kat.�. 
1944/5, 1944/1 (parcela slou�ená z pozemk� PK �.1966, 1949, 1950), katastrální území 
Klen�í pod �erchovem. 

p.p.�. KN k.ú.  využití vlastník 
1944/1 Klen�í pod �erchovem             orná p�da            Rosenberg s.r.o.
1944/5 Klen�í pod �erchovem             orná p�da        Rosenberg s.r.o.

  Všechny pozemky jsou orná p�da. Parcela kat.�.1944/1 je složená z PK parcel 
(1966), (1949), (1950). Pozemek PK �.1966 a 1949 mají BPEJ 86901, pozemek PK 
�.1950 o celkové vým��e 882 m2  má BPEJ 75004 a z toho na vým��e 331 m2 BPEJ 
86901. Parcela kat.�.1944/5 má bonitovanou p�dn� ekologickou jednotku 75004, �ást má 
BPEJ 86901. 

BPEJ T�ída ochrany 
p�dy 

Produk�ní schopnost v rámci p�íslušných 
klimatických region�

75004 IV 
Podpr�m�rná, s jen omezenou ochranou 
využitelná i pro výstavbu 

86901 V 
Velmi nízká, pro zem�d�lské ú�ely 
postradatelná lze p�edpokládat efektivn�jší 
nezem�d�lské využití 

  
           - dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p�dy MŽP �R         
  (OOLP/1067/96 ze dne 12. 6. 1996 ) 

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

B.2.2 Spot�eba vody 

   Nové napojení na vodovod není požadováno. Zásobování navrhované haly vodou 
je zajiš
ováno stávající p�ípojkou DN 50.  

P�edpokládané navýšení spot�eby vody proti stávajícímu stavu : 
1. sm�na : 
16 zam x 120 l/d      =    1 920 l/d 
5 zam.adm. x 60 l/d =        300 l/d 
2.sm�na : 
26 zam x 120 l/d      =     3 120 l/d 
Qd celkem                        5 340 l/d = 0,0618 l/s 

P�esné hodnoty spot�eby vody budou �ešeny v dalších stupních projektové dokumentace. 

Pot�eba požární vody : 
Požární hydranty D 25 á 1,1 l/s – sou�asnost – 2 ks = 2,2 l/s 

                             
                                                       

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje 

Navýšený p�íkon bude pokryt ze stávajícího rezervovaného p�íkonu stávající haly. 
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Instalovaný p�íkon nové haly  : 

Osv�tlení                                   Pi =  15 kW
Technologie                              Pi =  55 kW 

Celkový p�íkon                              Pi celk   =   70 kW 
Maximální soudobý p�íkon            Pb max  =  35 kW 
/uvažovaná soudobost =0,5/  
  
Maximální zat�žovací proud Iz max =  63 A 
/nová hala/ 

Maximální zat�žovací proud Iz max = 430 A  
/stávající hala/ 

Celkový maximální zat�žovací proud Iz max celk = 430 + 63 = 493 A 
  
Stávající výrobní hala je napojena z trafostanice z jisti�e In = 500, napojení vyhoví i pro 

novou halu. Napájení p�ístavby bude kabelem ze stávajícího hlavního rozvad��e haly R1 
na rezervní jisti�, vývod 3 x 80 A, do hlavního rozvad��e p�ístavby R2.    
  Požadovaná intenzita osv�tlení 500 lx v hale bude �ešeno zá�ivkovými svítidly 
2x58 W. Pro napájení technologických za�ízení budou po obvod� haly nainstalovány 
zásuvkové sk�ín�.  
Nová hala se napojí na rozvody tlakového vzduchu ve stávající hale. 
                                                                                                                
       Hala bude vytáp�na teplovzdušné, vzduchotechnickou jednotkou s oh�evem  
p�ívodního vzduchu. Administrativní a sociální za�ízení je stávající, vytáp�né teplovodním 
systémem  ze dvou plynových kotl� Buderus o výkonu 2 x 24 kW. 

B.2.4 Nároky na dopravní infrastrukturu 

           Sjezd ze silnice k areálu z�stane p�vodní, povrch je živi�ný, poškozený.  
Silnice II/189, procházející obcí, je zatížená vyšším provozem. Vede k hrani�nímu 
p�echodu Lísková/Waldmünchen. Zájmová lokalita se nachází na konci obce Klen�í po 
�erchovem, vlevo od silnice II/195 – Klen�í pod �echovem – Post�ekov. Údaje o intenzit�
dopravy (po�tu vozidel /24 hodin) je dle m��ení �SD z roku 2005. Zm�na dopravy 
vyvolaná zám�rem je p�ibližn� 7 nákladních voz� týdn�. P�ír�stek dopravy je nižší, než 
1,0% stávající pr�m�rné denní dopravy.  

                            
�íslo 
silnice 

�íslo 
úseku 

Po�et 
T 

Po�et 
O 

Po�et 
M 

Celkem 
S 

Za�átek 
úseku 

Konec úseku 

189 3-0876 656 3288 27 3 971 vyús.195 zaús.195 

189 3-3980 164 1490 15 1 669 zaús.195 st.hr.SRN - �R 

195 3-2440 208 985 19 1 212 
vyús.196 -

Pob�žovice 
zaús.do 189 

195 3-3840 367 848 12 1 227 vyús.ze 189 zaús.do 26 

                    
T Celoro�ní pr�m�rná intenzita t�žkých vozidel (po�et vozidel/ 24 hodin) 
O Celoro�ní pr�m�rná intenzita osobních vozidel (po�et vozidel/24 hodin) 
M Celoro�ní pr�m�rná intenzita motocykl� (po�et vozidel/24 hodin) 
S Celoro�ní pr�m�rná intenzita všech vozidel (po�et vozidel/24 hodin) 
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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/195. Vzhledem k rozložení výstavby lze p�edpokládat, že ovlivn�ní ovzduší 
nebude významné. 
 V období  provozu budou emise pocházet ze sou�asných stacionárních zdroj� a 
z mobilních zdroj�. Stacionárními zdroji je stávající kotelna, kde jsou instalovány kotle na 
zemní plyn o celkovém výkonu 48 kW. Mobilními zdroji budou zdroje liniové v podob�
dopravních prost�edk� - osobní automobily a nákladní automobily pro zásobování a 
expedici. 
 Negativní ovlivn�ní ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy zám�ru 
tedy nastane, avšak vzhledem k uvedeným skute�nostem sou�asného provozu bude 
celkov� málo významné. Využití plochy je dané platným územním plánem (pro výrobu a 
technickou infrastrukturu). Lehká výroba a spojené služby p�edstavuje nejnižší zhoršení 
emisní situace v míst� i navazujícím okolí. Za t�chto okolností a vzhledem k tomu, že pro 
stacionární zdroje je zvolen v daném p�ípad� druh paliva s nejnižším negativním 
emisním ovlivn�ním, považuji zpracovávání rozptylové studie, jež by stejn� pouze 
vyhodnotila p�ísp�vek provozování zám�ru, za bezp�edm�tné. 

  

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

Zám�r využívá zdroje ve stávající hale, nové nejsou. 

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. 
Celkový nár�st emisí v prostoru II/195 a navazující silni�ní sít� bude nevýznamný (cca 7 
voz� týdn�).  

B.3.2 Odpadní vody 

      V areálu je k odvodn�ní provedena oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou 
odvád�ny do jímky na vyvážení. Jelikož bude pro novou halu využíváno stávající sociální 
za�ízení, projeví se p�ír�stek zam�stnanc� nutností �ast�jšího vyvážení jímky. Srážkové 
vody ze st�echy a zpevn�né plochy jsou svedeny do �erpací šachty a odtud 
p�e�erpávány do vodote�e nad haly (par.�.2551/2). Z p�ístavby bude odvád�na pouze 
deš
ová voda a to kanaliza�ním vedením z plastu. 
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Hydrotechnické výpo�ty : 
 Odpadní vody deš
ové : 
Q1 – st�echa –     1 915 m2 x 0,012 x 0,9 = 20,68 l/s 
Q2 – zpevn�ná plocha –       70 m2 x 0,012 x 0,8 =   0,67 l/s 
Celkem Q1 + Q2 = 21,35 l/s 

   Výsek vodohospodá�ské mapy zájmového území 

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. 
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3.3.1 Realizace projektu 

 P�i realizaci stavby lze p�edpokládat vznik následujících odpad�: 
katal. �íslo druh odpadu  kategorie množství (t) 

150101 Papírové a lepenkové obaly O    1 
150102         Plastové odpady                                                  O                        1 
170101 Beton  O    5 
170102 Cihly  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         500 
170904 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené 
 pod �. 170901, 170902, 170903 O    8  

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 - kovovýroba, tj.: 

katal. �íslo  druh odpadu  kategorie     množství(t/r) 
200121 Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu
  N  0,005 
130206 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N  0,3 
130802  Jiné emulze  N 0,2 
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 
150203 �istící tkaniny a ochranné od�vy neuvedené  O 0,2 
 pod 150202 
120101 Piliny a t�ísky železných kov� O 0,3 
150101  Papírové a lepenkové obaly  O 5,0 
150102  Plastové obaly  O  1,0 
150103 D�ev�né obaly O 2,0 
150104  Kovové obaly  O 2,0 
170402 Hliník O  5,0  
170407 Sm�sné kovy O 5,0 
200101  Papír a lepenka  O  5,0 
200139 Plasty O 7,5 
200140  Kovy O 5,0 
170405  Železo a ocel  O  25,0 
170411 Kabely neuvedené pod �. 170410 O   2,0 
200301  Sm�sný komunální odpad  O  10,0 
200303 Uli�ní smetky  O  2,0 

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

B.3.4 Doprava, hluk 

Areál spole�nosti Rosenberg  se nachází na severozápadním okraji zastav�ného území 
obce Klen�í pod �erchovem, p�ístup je po místních komunikacích a silnici II/195. P�íjezd 
a výjezd nákladní i osobní dopravy je stávající a to ve východní �ásti areálu firmy. Slouží 
pro p�ísun materiálu a surovin, odvoz hotových výrobk�, pro odvoz odpad� i pro p�ípadný 
zásah hasi�ského vozu. Vlastní parkovací stání jsou stávající.  

Situace v oblasti hluku bude ovlivn�na zejména stávajícím provozem na silnici 
II/195. Podle na�ízení vlády �.148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací, je stanoven nep�ekro�itelný hygienický imisní limit hluku v chrán�ném 
venkovním prostoru a zp�sob jejího hodnocení. Podle výše uvedeného na�ízení jsou 
stanoveny tyto hygienické limity: 

                      Základní hladina hluku denní doba:  LAeq = 50 dB 

Hodnoty korekcí pro jednotlivé provozy a denní dobu ve venkovním prost�edí: 
  

Korekce hodnot hluku Zdroje hluku  
    0 dB Provozovny(stravovací a kulturní za�ízení,dílny) 

Stacionární zdroje(vzduchotechnika, chladící agregáty) 
Vozidla na neve�ejných komunikacích 
Stavební stroje v areálu 

+  5 dB Pozemní doprava na ve�ejných komunikacích 
+ 10 dB Hlavní pozemní komunikace ( okolí dálnic, silnic I.a 

II.t�ídy, místních komunikací I. a II. t�ídy),ochranné 
pásmo drah 

+ 20 dB Stará hluková zát�ž z pozemních komunikací a drážní 
dopravy  

- 10 dB Pro no�ní dobu, - 5 dB z železni�ní dopravy  

Nejbližší chrán�né prostory jsou vzdálené cca 60 m. Z provozu haly, charakteru 
provád�ných prací a indexu nepr�zvu�nosti Rw obvodových konstrukcí, lze p�edpokládat, 
že nebude v chrán�ném venkovním prostoru a v chrán�ných venkovních 
prostorech staveb p�ekro�ena hodnota nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq pro denní dobu. Denní dobou se rozumí �ást dne od 600 do 
2200 hodin. 0Nár�st hluku vzhledem ke stávající obytné zástavb� vlivem zám�ru bude 
nevýznamný.  

B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické  

        Ve výrobním areálu spole�nosti Rosenberg byl p�ed výstavbou p�edchozích objekt�
proveden radonový pr�zkum ve smyslu § 6 odst.4 zákona �. 13/2002Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího zá�ení v platném zn�ní. P�i realizaci zám�ru je 
nutno respektovat výsledky tohoto pr�zkumu /st�ední stupe� radonového nebezpe�í/ a 
používat materiály nezávadné z hlediska emanace radonu.  

          

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. 
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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.). Jihozápadní �ást m�styse Klen�í pod 
�erchovem je zahrnutá do p�írodního parku �eský les, který se rozkládá v pásu podél 
východní hranice CHKO �eský les (viz p�íloha H 5).   
 Zájmová lokalita je umíst�na na severovýchodním okraji obce. Zde bytová 
výstavba navazuje na území ur�ené pro  výrobu a technickou infrastrukturu, které voln�
p�echází na zem�d�lsky využívané pozemky. 
 M�stys Klen�í pod �erchovem nepat�í do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
podle §5 na�ízení vlády �. 350 / 2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
zp�sob sledování, posuzování, hodnocení a �ízení kvality ovzduší.   

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. ). 

�ešené území se nachází v podnebné oblasti MT4 mírn� teplé, mírn� vlhké, 
vrchovinové. 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. 
P�evažují západní a jihozápadní v�try. Lesnat�jší �ásti zájmového území, prakticky od 
úpatí �eského lesa, jsou na srážky bohatší. Klimatologické prvky ( pr�m�rné m�sí�ní a 
ro�ní dlouhodobé teploty a pr�m�rné m�sí�ní a ro�ní dlouhodobé srážky ) se m��í na 
nejbližší stanici – v Domažlicích. 

Ro�ní dlouhodobá teplota z období let 1961 až 1990 má hodnotu 7,8 0C, chod 
pr�m�rných m�sí�ních teplot vykazuje výrazný vrchol v letních m�sících, kdy pr�m�rná 
m�sí�ní teplota �iní až 17,2 0 C, pr�m�r zimních m�síc� je – 2,00C. Pr�m�rné teploty 
v uvedené lokalit� se od t�chto hodnot výrazn�ji neliší. 

Ro�ní dlouhodobé srážky z období let 1961 až 1990 jsou v Domažlicích 688,2 
mm. Pr�m�rné m�sí�ní úhrny srážek mají rovn�ž maximum v letních m�sících, v VI. 
m�síci 84,8 mm, výrazn� nižší srážky jsou v zimní �ásti roku v II. m�síci 39,1 mm. 
Pravd�podobnost suchých vegeta�ních období je 15-30%, vláhová jistota 5-10. Ro�ní 
pr�m�rný úhrn srážek �iní cca 680 mm, ro�ní pr�m�rná teplota cca 7oC, po�et letních 
dn� 30-40, po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 60-80.   
V daném území byla zpracována rozptylová studie p�i výstavb� p�edchozích objekt�.  
Imisní koncentrace zne�iš
ujících látek byly stanoveny odborným odhadem. 

Pr�m�rné ro�ní koncentrace NOX se ve sledovaném území pohybují mezi 15 až 
35 µg/m3, p�i�emž vyšší koncentrace jsou v  bezprost�ední blízkosti komunikací. 
Maximální denní koncentrace u sledovaných látek v�tšinou nedosahují p�íslušných 
imisních limit� a po v�tšinu roku jsou hluboko pod jejich úrovní. Výjimku tvo�í velmi krátká 
období s nep�íznivými rozptylovými podmínkami, kdy se mohou blížit až k d�íve platnému 
imisnímu limitu pro oxidy dusíku. Imisní koncentrace NO2 dosahují se ve sledovaném 
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území hodnot odpovídajících v imisn� zatížených územích max. úrovn� 40 – 90 % imisní 
koncentrace NOx  a imisních limit� nedosahují. 

Pr�m�rné ro�ní koncentrace SO2  se ve sledovaném území pohybují mezi 5 až 
15 µg/m3, p�i�emž vyšší koncentrace jsou dosahovány v blízkosti malých zdroj� na tuhá 
paliva zejména v zimním období. Maximální denní koncentrace v zimním období a za 
nep�íznivých rozptylových podmínek mohou dosahovat až 50 µg/m3 .  

Pr�m�rné ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic PM10 se ve sledovaném 
území pohybují mezi 15 až 30 µg/m3, p�i�emž vyšší koncentrace jsou dosahovány v okolí 
emisních zdroj� prašnosti a v bezprost�ední blízkosti komunikací, kde zna�nou roli 
setrvává i sekundární prašnost. Maximální denní koncentrace mohou dosahovat až 50 
µg/m3.  

Pr�m�rné ro�ní koncentrace CO  se ve sledovaném území pohybují mezi 200 
až 1000 µg/m3, p�i�emž vyšší koncentrace jsou dosahovány v blízkosti malých zdroj� na 
tuhá paliva zejména v zimním období. Maximální osmihodinové koncentrace v zimním 
období a za nep�íznivých rozptylových podmínek mohou dosahovat až 2000 µg/m3.  

Co se týká povrchových vod, leží lokalita v povodí Radbuzy, �íslo hydrologického 
po�adí 1-10-02-021. P�evážná �ást území je odvod�ována �erným potokem a jeho 
p�ítokem Klene�ským potokem. Uvedená vodote� je z hlediska hydrologického 
významným tokem – tokem pstruhového pásma byst�inného charakteru. 
 Hodnota tok� a zejména vliv na rychlé odvád�ní vody z území mají v minulosti 
provád�né úpravy �ástí koryt tok� v�etn� odstra�ování b�ehové zelen�. Podstatný 
hydrologický vliv m�lo i velkoplošn� provád�né odvod�ování luk v nivách tok� a p�em�na 
�ady t�chto lokalit na ornou p�du. 
V širším území je z pohledu ochrany p�írody cenný chrán�ný hydrologický komplex 
post�ekovských rybník�. Mimo�ádný význam mají zbytky mok�ad� a mokrých luk v nivách 
tok�. 

Z geologického hlediska se oblast �adí mezi horninové komplexy moldanubika. Tento 
celek je tvo�en metamorfovanými krystalickými komplexy, kterými pronikají masivy hornin 
žulového typu variského stá�í. P�evážnou �ást budují siln� p�em�n�né krystalické 
b�idlice, hlavn� plagioklasové pararuly, které �asto p�echázejí až v migmatity. V menší 
mí�e jsou zastoupeny svory. 
  
Území je dle geomorfologického �len�ní �R: 

systém Hercynský 
subsystém Hercynská poho�í  
provincie �eská vyso�ina - I 
subprovincie Šumavská - I1
oblast �eskoleská - I1A 
celek Pod�eskoleská pahorkatina - I1A-2  

 Morfologie terénu je v širším okolí 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 429 do 700 m.n.m. Vlastní �ešené území leží v intervalu 
nadmo�ských výšek 430-450 m.  
 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. 
 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.  

Ve vyšších polohách �eského lesa je monokulturní p�evaha smrku s �astým 
dopln�ním borovice. V krajových partiích p�evládají listnaté d�eviny jako nap�. javor mlé�, 
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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.  

 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 a lze s pravd�podobností hrani�ící s jistotou 
p�edpokládat, že se zde vyskytovat nebudou. 
 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. Determinován je zejména polohou lokality v��i 
okolí, jedná se o mírný severozápadní svah, který z hlediska okolí nijak nevystupuje. 
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 Klen�í pod �erchovem. 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�. Ani ve vlastní lokalit� plánované p�ístavby haly, ani v její 
blízkosti se nenachází žádné zvlášt� chrán�né území p�írody, ani VKP, ani prvky ÚSES. 
 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.  

 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. 

    Umíst�ní nové haly v areálu 
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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 zám�ru p�ístavby montážní haly p�i výstavb� a provozu areálu Rosenberg s.r.o. 

v Klen�í pod �erchovem 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 haly nevznikají. Dojde k mírnému navýšení spot�eby zemního 
plynu, nebo
 jím vytáp�né sociální za�ízení je stávající. P�ístavba bude vytáp�na 
vzduchem s oh�evem. Emise z liniového zdroje z dopravy jsou nízké. Tento vliv je 
hodnocen jako málo významný, stabilní. 

 Imisní limity jsou stanoveny v Na�ízení vlády �. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší. Relevantní limity jsou uvedeny následovn� : 
   
Imisní limity vybraných zne�iš
ujících látek pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování Imisní limit 
P�ípustná �etnost 
p�ekro�ení za rok 

Oxid si�i�itý 1 hodina 350 �g.m-3 24 
Oxid si�i�itý 24 hodin 125 �g.m-3 3 
Oxid uhelnatý Maximální denní 

osmihodinový pr�m�r1)  
10 �g.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 �g.m-3 35 
PM10 1 kalendá�ní rok 40 �g.m-3 - 
olovo 1 kalendá�ní rok 0,50 �g.m-3 - 

Poznámka : 
1) Maximální denní osmihodinová pr�m�rná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých pr�m�r� po�ítaných z hodinových údaj� a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový pr�m�r se p�i�adí ke dni ve kterém kon�í, tj. první 
výpo�et je proveden z hodinových koncentrací b�hem periody 17.00 p�edešlého dne a 
01.00 daného dne. Poslední výpo�et se provede od 16.00 do 24.00 hodin 

Imisní limity oxidu dusi�itého a benzenu pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování Imisní limit 
P�ípustná �etnost 
p�ekro�ení za rok 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 �g.m-3 18 
Oxid dusi�itý 1 kalendá�ní rok 40 �g.m-3 - 
Benzen  1 kalendá�ní rok 5 �g.m-3 - 
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c) Vlivy na hlukovou situaci

 Nejvyšší p�ípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prost�edí stanoví 
Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. V rámci posuzovaného zám�ru bude provozována doprava na ve�ejných 
komunikacích a hluk z provozovny. Hlukovou zát�ž související s provozem výrobní haly 
budou p�edstavovat výhradn� �innosti související s  automobily zajiš
ující p�epravu zboží 
do areálu. Tato dopravní intenzita nebude p�edstavovat významný nár�st v porovnání se 
sou�asným provozem na komunikacích dle m��ení �SD. Provoz osobních vozidel bude 
p�ibližn� stálý.  Tento vliv je hodnocen jako málo významný, stabilní. 

Pro venkovní chrán�né prostory lze uvažovat s nejvyššími p�ípustnými hodnotami hladin 
akustického tlaku : 

 Denní doba No�ní doba 
Hluk ze stacionárních zdroj� 50 dB(A) 40 dB(A) 
Hluk z dopravy 60 dB(A) 50 dB(A) 

d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací p�ístavby dojde ke zvýšení po�tu pracovník� a tudíž ke zv�tšení objemu 
splaškových vod. Tyto jsou svedeny do jímky na vyvážení. Deš
ová voda ze st�echy 
nové haly je s šachty p�e�erpávána do vodote�e nad haly. Vlivy provozu nové výrobní 
haly na vodní hospodá�ství budou nevýznamné.  

e) Vlivy na p�du

Pozemky zasažené stavbou (kat.�. 1944/1 a 1944/5) je podle evidence v katastru 
nemovitostí sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu. V prostoru nové výstavby se 
p�edpokládá sejmutí ornice v tl. cca 200 mm, �áste�n� se ornice použije pro pot�eby 
sadových úprav v areálu. 

 Vlivy na geologické podmínky v míst� stavby areálu nebudou žádné. 

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

 Netýkají se uvedené stavby a provozu výrobní haly SO O2. 

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

 P�i výstavb� 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. 

h) Vlivy na krajinu

Nová výrobní hala je umíst�na na severozápadní stran� stávající ho objektu 
v oploceném areálu, na okraji zastav�ného území. Vliv na krajinu je mírn� negativní, 
stabilní. 
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ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

 Posuzovaný zám�r nemá vliv na hmotný majetek �i kulturní památky, v zájmovém 
území stavby nejsou evidovány žádné kulturní památky. Nelze vylou�it výskyt 
archeologických nález�, v p�ípad� jejich nálezu je investor povinen dodržet podmínky 
vyplývající ze zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní zákona �. 
242/1992 Sb.

D  2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
  
Navržený projekt p�edpokládá výstavbu výrobní haly ve vlastním areálu. Celkový po�et 
stávajících zam�stnanc� �iní 38 osob. V nové výrobní hale bude navíc ve výrob� 42 
pracovník�, z toho 21 muž� a 21 žen ve dvousm�nném provozu. Sociální d�sledky pro 
obyvatele jsou neutrální až kladné (pracovní p�íležitosti p�i stavb�, nár�st pracovních 
míst). Ú�inky vlastního provozu výrobní haly k zasaženému území a populaci jsou málo 
významné.  
  

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. 

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� /700 – 2100/ 

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.  
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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, nezastav�ný. 

F. DOPL	UJÍCÍ ÚDAJE 

F  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení 

Situace polohy místa navržené stavby výrobní haly  (ohrani�eno �erven�), návrh 
je umíst�n do p�vodní situace stávajícího stavu areálu. 

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 k územnímu �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.  
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G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 P�ístavba výrobní haly  je navržena do stávajícího areálu spole�nosti Rosenberg 
s.r.o., v Klen�í pod �erchovem. Území zám�ru je v sou�asné dob� sou�ástí oploceného 
pozemku 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, ani VKP, ani prvky ÚSES. 
 Navržená stavba nevyžaduje žádné demolice objekt� ani historických památek.  

 Umíst�ní stavby vychází z prostorových možností areálu - dostupných relativn�
volných ploch dostate�né velikosti a s ním související stávající infrastruktury - komunikací 
i inženýrských sítí. V areálu závodu se nachází stávající výrobní hala s p�ístavbami pro 
administrativu, stávající komunikace, zpevn�né plochy a parkovišt�. Výrobní areál je 
oplocen.  
 Nová výrobní hala bude p�ipojena k severozápadní podélné stran� stávající haly. 
Architektonické a výtvarné �ešení je dáno funkcí a charakterem stavby a respektuje 
architektonické �ešení stávajícího objektu. Obvodové sendvi�ové panely výrobní haly 
jsou navrženy v barv� bílé, sokl v barv� šedé a výpln� otvor� bílé a �ervené. Zpevn�ná 
plocha bude dopln�na jen o okapový chodník. 

Nosnou konstrukci jednopodlažní haly tvo�í ocelová rámová konstrukce o rozp�tí 
24 m a modulový systém sloup� je po 6 m. Zastav�ná plocha �iní 1 915 m2. 
 Výrobním programem je montáž a výroba sou�ástí pro klimatiza�ní za�ízení.  

Ovzduší
Provozem související dopravy s provozem výrobní haly budou vznikat emise. Emise ze 
spalování zemního plynu (kotelna je stávající) nevznikají. Hala je vytáp�na 
vzduchotechnickou jednotkou s oh�evem p�ívodního vzduchu. Množství emisí je pom�rn�
nízké, nebude docházet k p�ekra�ování stanovených imisních limit�. 

Doprava
V okolí dojde k mírnému nár�stu dopravy. K dopravní obslužnosti výrobní haly 

budou využívány stávající komunikace. Celkový vliv dopravy bude podobný jako dosud, 
akceptovatelný, jen mírn� zvýšený proti sou�asnosti. Na komunikaci II/195 ( Klen�í pod 
�erchovem-Pob�žovice) je provoz 1 212 vozidel/24 hodin (údaj z m��ení �SD z roku 
2005). 

Voda
Odvod splaškových a deš
ových vod z hal v areálu je oddílnou kanalizací. Splaškové 
vody jsou svedeny do jímky na vyvážení, deš
ové odpadní vody budou odvedeny p�es 
�erpací šachtu do vodote�e nad halami. 

Hluk
Ší�ení hluku do okolí je brán�no nepr�zvu�ností obvodového plášt� haly. Dopravní hluk  
je stanoven limitem 60 dB(A) v denní dob�. Nep�edpokládá se jeho p�ekro�ení. 
Vzhledem k minimálnímu rozsahu bodových a liniových zdroj� hluku se nep�edpokládá 
negativní dopad provozu navržené výrobní haly na stávající hlukovou zát�ž v okolí. 
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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. 

Ostatní
Stavba výrobní haly nebude negativn� ovliv�ovat prvky systému územní stability ani 

významné krajinné prvky. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivn�ní p�írodních 
ekosystém�, nebudou zde káceny stromy. V zájmovém území nejsou registrovány druhy 
rostlin a živo�ich� chrán�ných a zvlášt� chrán�ných podle vyhlášky MŽP �. 395/1992 Sb. 
V okolí se nenacházejí vodní zdroje, lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Z hlediska životního prost�edí nebyly v zájmovém území zjišt�ny skute�nosti, 
které by jednozna�n� bránily v realizaci navržené výrobní haly. 

 Datum zpracování oznámení :15. �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: 50 000 
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H  3. Stavební  situace 
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H  4. Letecký snímek Klen�í pod �erchovem 
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H  5. P�ehledná mapa ochrany p�írody 


