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B.

ÚDAJE O ZÁMċRU

B.1. Základní údaje
B.1.1 Název a jeho zaĜazení :
PĜístavba výrobní a skladové haly
Oznámení zámČru se podává dle pĜílohy þ. 1, kategorie II. a zatĜićuje se podle
následujícího bodu :
ZámČr

PĜístavba výrobní a skladové haly

Bod

ZaĜazení
Skladové nebo obchodní komplexy vþetnČ nákupních stĜedisek o celkové
výmČĜe nad 3 000 m2 zastavČné plochy; parkovištČ nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souþtu pro celou stavbu

II/ 10.6

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona þ. 100/2001 Sb., ve znČní
zákonĤ, kterým se mČní zákon þ. 93/2004 Sb., þ. 163/2006 Sb., þ. 186/2006 Sb., þ.
216/2007 Sb.o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí ) zjišĢovacímu Ĝízení. Jedná se o
zámČr uvedený v pĜíloze þ. 1 kategorie II. ZámČr se nedotýká Natury 2000.
Státní správu – pĜíslušným úĜadem – v oblasti posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
v tomto pĜípadČ vykonává Krajský úĜad PlzeĖského kraje. Popis stavby je struþnČ
uveden v bodČ þ. 6.
PrĤþelí vstupní administrativní þásti

Oznámení zámČru
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B.1.2 Kapacita (rozsah) zámČru :
PĜístavba nové haly bude sloužit k výrobČ a skladování plastových výliskĤ pro
automobilový prĤmysl. Návrh pĤdorysných rozmČrĤ haly je 48,02 x 52,33 m. V souvislosti
s výstavbou je ve stávající hale navržena úprava sociálního zázemí (šatny, WC,
umývárny) vyhovující normám a nárĤstu pracovních sil (o 45 lidí). RozšíĜeny budou
zpevnČné plochy uvnitĜ areálu, dešĢová kanalizace, trafostanice a pĜípojka NN. Upraveno
bude i opláštČní stávající výrobní haly v návaznosti na zmČny þlenČní požárních úsekĤ.
PĜedpokládané množství zpracovávaných surovin þiní 2500 – 3000 tun roþnČ, tj. výroba
prvkĤ automobilových dílcĤ z termoplastĤ (pĜevážnČ PP) bude cca 3000 t/roþnČ. Výrobní
proces je automatizován. Provoz je uvažován jako tĜísmČnný.
Výrobní areál je umístČn v katastrálním území Vítkov u Tachova na parcelách :
Kat.þíslo pozemku
252/8

Katastrální území
Vítkov u Tachova

BPEJ ý. LV
využití pozemku
nemá 2634 Ostatní plocha

252/7

Vítkov u Tachova nemá 2634

ZastavČná plocha þ.p.108

252/6

Vítkov u Tachova nemá 2634

Ostatní plocha

ZastavČná plocha pĤvodní haly
: 4 080 m2
ZastavČná plocha nové pĜístavby haly
: 2 513 m2
ZpevnČné plochy (odhad) :
700 m2
K výstavbČ bude využita parcela þ. 252/8 v uvedeném katastru. Výrobní areál firmy Key
Plastics Czech spol. s r.o. v TachovČ – VítkovČ je oplocený.

B.1.3 UmístČní :
kraj:
PlzeĖský
okres:
Tachov
obec:
560715Tachov-Vítkov
katastrální území:

NUTS CZ032
NUTS CZ0327
NUTS CZ0327 560715
764833 Vítkov u Tachova

PĜehledná situace

Oznámení zámČru
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Celý areál se nachází severovýchodnČ od mČstské zástavby, vlevo od silnice
II/198, vedoucí z Tachova do Plané. Naproti, vpravo od silnice II/198, je areál firmy
Leki-Novasport Tachov. Pozemek s parcelním þíslem 252/8 (výmČra 37 377 m2) je
v souþasnosti z pĜevážné þásti zatravnČný, þást tvoĜí zpevnČné plochy a objízdná
komunikace. Z jihovýchodní strany je pozemek ohraniþen místní komunikací,
severovýchodnČ polem a severnČ lesním porostem.

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zámČry
ZámČr komunikaþnČ navazuje na vybudované pĜístupy a nebude ve stĜetu
s jinými zámČry uvažovanými k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené
lokality a proto se nepĜedpokládá možnost kumulace s jinými zámČry.
Místo budoucího staveništČ

B.1.5 ZdĤvodnČní potĜeby zámČru
Možnost propojení se stávající halou a volný, nevyužívaný pozemek, umožní
firmČ efektivnČ rozšíĜit výrobu bez výrazných nárokĤ na životní prostĜedí. PĜístavba nové
haly je vyvolána potĜebou pokrytí požadavkĤ odbČratelĤ a bude probíhat uvnitĜ
oploceného pozemku investora. PĜínosem je i vznik nových pracovních míst v oblasti.
Stavba je v souladu s územním plánem mČsta.
S ohledem na umístČní stávající haly nebyly navrhovány jiné varianty umístČní,
ani z hlediska životního prostĜedí.

Oznámení zámČru
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Mapa umístČní zámČru

B.1.6 Struþný popis technického Ĝešení
Základy stavby budou po provedené skrývce ornice tvoĜit základové patky,
mikropiloty a základové pasy (beton C15 s výztuží). Ornice bude uložena na mezideponii
a následnČ využita k terénním úpravám pĜi zatravnČní a výsadbČ zelenČ. Venkovní
úpravy spoþívají v položení drenáže kolem objektu v hloubce 0,600 až 1,000 m z
drenážních PVC trubek DN 100, zakrytých drenážním štČrkovým obsypem. Na úrovni
terénu je okapní chodníþek tvoĜen betonovou dlažbou 400/400 do betonového lože. Dále
se provede nová asfaltová objízdná komunikace v provedení pro provoz nákladních
automobilĤ vþetnČ dvou vjezdĤ do pĜistavovaného objektu. Objízdná komunikace bude
navazovat na stávající asfaltové plochy v areálu. PĜed jihovýchodní fasádou objektu
vznikne další zpevnČná odstavná plocha pro osobní automobily.
Prostor ohraniþený po obvodu základovými pasy bude vyplnČn hutnČnou zeminou
s cementovou stabilizací a následnČ štČrkopískovým polštáĜem. PĜes takto provedený
podklad bude položen podkladní beton pro natavení hydroizolace. Do základových pasĤ
po obvodu stavby bude zabetonován zemnící pásek pro následné uzemnČní.Nosnou
konstrukci stavby bude tvoĜit železobetonový skelet tvoĜený sloupy, prĤvlaky, stĜešními
nosníky a ztužidly. Obvodový plášĢ navazující na administrativní þásti budou tvoĜit
velkoplošné pórobetonové dílce š.300 mm, výšky 600 mm a délky 6000 (3000) mm,
kotvené do skeletu. Dílce umístČné nad pásovými okny a vraty budou speciálnČ
vyztuženy. RovnČž ostČní rozmČrných otvorĤ ve zdivu bude speciálnČ vyztuženo. DČlící
pĜíþky ve stávajícím objektu budou provedeny z pórobetonových pĜíþkovek Ytong
lepených tenkovrstvou maltou typ 10. PĜeklady u rozmČrných otvorĤ v dČlících pĜíþkách
budou z ocelových válcovaných U þ.80 pĜíslušných rozmČrĤ. Obvodový plášĢ bude
tvoĜen do výše 1,1 m soklovým zdivem ze sendviþových betonových tvárnic ISO Plus tl.
300 na zdící maltu.

Oznámení zámČru
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Soklové zdivo bude opatĜeno ztužujícím vČncem z betonu B20, podélné výztuže 4
x R10 a tĜmínkĤ E6 po 200 mm. Zbývající plocha obvodového pláštČ bude provedena ze
sendviþových panelĤ s jádrem z minerální vlny (Kingspan) tl.80 mm, upevnČných na
ocelových paždících. VnitĜní dČlící stČny v pĜístavbČ jsou navrženy ze sendviþových PU
panelĤ tl. 60 mm na pomocné ocelové konstrukci.
V hale bude vestavČna technologická plošina z nosné ocelové konstrukce
položené na ocelových mezisloupech a konzolách železobetonových sloupĤ obvodového
pláštČ. Podlaha bude zhotovena z hoblovaných fošen. PĜístup na plošinu bude umožnČn
po ocelovém schodnicovém schodišti s nástupnicemi z poro roštĤ. Bezpeþnost práce
bude zajištČna rozebíratelným ocelovým trubkovým zábradlím. Vodorovnou hydroizolaci
v celém objektu bude tvoĜit 1 x ARGO-P na napenetrovaném podkladu. Podlahy ve
výrobních a skladových prostorech budou prĤmyslové zátČžové, ve zbylých þástech
objektu budou použity keramické dlažby a svaĜované PVC. V prostorách s vlhkým
provozem bude proveden keramický obklad stČn do výše 2,2 m z keramických
obkladaþek formátu 150/200 vþetnČ ukonþovacích lišt. StĜešní konstrukci pĜístavby
budou tvoĜit stĜešní vazníky, zakryté nosným trapézovým plechem o rozpČtí 6,0 m. Další
vrstvy tvoĜí parotČsná zábrana, tepelná izolace (minerální vlna tl. 160 mm). Na tepelnou
izolaci bude mechanicky nakotvena první vrstva živiþné krytiny a natavena finální vrstva.
Ocelový požární žebĜík s ochranným košem umožní pĜístup na stĜechu.
Okna po obvodu objektu budou z plastových profilĤ zasklených izolaþním
dvojsklem (þást s vyklápČcím kĜídlem). DveĜe budou plastové jednokĜídlové (vchodové),
dĜevČné (vnitĜní) do ocelových zárubní, þást z nich s odvČtráním. Vrata budou sekþní,
zateplená, s elektropohonem. DveĜe do obou elektrorozvoden budou vnitĜní dĜevČné v
protipožárním provedení. Úprava vnitĜních a vnČjších povrchĤ velkoplošných dílcĤ bude
po pĜetmelení provedena speciálním strukturním nátČrem. Soklové zdivo z obou stran
bude pĜeštukováno. Barevné Ĝešení objektu bude šedobílé. Rámy, okapní žlaby a
lemování stĜech bude þervené.
Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaþní Ĝad v objektu. VnitĜní ležatá
kanalizace bude provedena z PVC KG prĤmČru 125 a 100 mm. Potrubí bude napojeno
na stávající rozvody v objektu. Svislé odpadní potrubí bude provedeno z PPs HT DN
100. Potrubí bude ukonþeno pod stropem pĜivzdušĖovací hlavicí. PĜipojovací potrubí k
zaĜizovacím pĜedmČtĤm budou provedena rovnČž z PPs HT rĤzných rozmČrĤ . Spád
ležaté kanalizace bude min.2 % , pĜipojovací potrubí bude mít spád min. 3 %.
DešĢová kanalizace z nové stĜechy bude pĜes lapaþe stĜešních neþistot zaústČna
do stávající dešĢové kanalizace v areálu. Materiálem bude PVC KG DN 150 a DN 200.
Na venkovní kanalizaci budou provedeny 4 vstupní šachty. Kapacita stávající retenþní
nádrže bude zvČtšena zasunutím dalších hradítek na požeráku.
Rozvod vody po objektu bude proveden z PP typ 3 PN 16 pĜíslušných rozmČrĤ.
Rozvody v sociálních zaĜízeních jsou vedeny v drážkách ve zdivu pĜípadnČ v pĜizdívce.
Rozvody budou opatĜeny návlekovou izolací Mirelon. PĜívod požární vody k hydrantĤm je
veden na povrchu na závČsech a je proveden z ocelových pozinkovaných trubek
pĜíslušných rozmČrĤ. Teplá užitková voda bude pĜipravována ve stávajícím plynovém
ohĜívaþi TUV. Potrubí bude vyspádováno k nejnižšímu výtoku nebo k vypouštČcímu
ventilu ve spádu min. 0,5 %. Vzhledem ke vzdálenosti od zdroje TUV bude rozvod teplé
vody opatĜen cirkulaþním potrubím.
V objektu bude dále osazen nástČnný hydrant s tvarovČ stálou hadicí 3 x NOHA A 25/30
s výzbrojí.
OdvČtrání ve výrobní hale je zabezpeþeno odvodem vzduchu pomocí þtyĜ
nástĜešních ventilaþních klapek Colt MF typ 1828 navazujících na pevnČ zasklené
hĜebenové obloukové svČtlíky. PĜívod vzduchu zajišĢují teplovzdušné agregáty Sahara
GEA (možnost pĜedehĜátí v zimním období) se smČšovacími komorami, které jsou
umístČny na obvodových stČnách. Další dvČ nástĜešní klapky jsou osazeny ve strojovnČ
technologie, jedna ve skladu materiálu a dvČ klapky nahrazují zrušené okenní otvory ve
stávající výrobní hale. V nových sociálkách bude odvČtrání Ĝešeno nucenČ podtlakovČ
pomocí elektrických ventilátorĤ a krátkých vzduchovodĤ vyvedených do fasády.

Oznámení zámČru
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VytápČní zajišĢuje temperování objektu v dobČ zastavení provozu. Jedná se o
pĜemístČní dvou teplovzdušných plynových nástČnných jednotek Sahara, umístČní dvou
teplovodních teplovzdušných jednotek Sahara do výrobní þásti, dvou do skladu a jedné
do strojovny technologie. Topidla se napojí stávající rozvody NTL plynu, resp. teplovodní
vytápČní v objektu. Rozvody stávajícího ústĜedního vytápČní budou doplnČny o napojení
na deskové výmČníky získávající odpadní teplo od kompresorĤ a technologického
chlazení.

B.1.7 PĜedpokládané termíny
Zahájení stavby
Dokonþení stavby

11/2007
09/2008

B.1.8 Výþet dotþených územnČ samosprávných celkĤ
Dotþeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. þ. 100/2001
Sb., v platném znČní, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoĖ
zþásti tvoĜí dotþené území.
Z výše uvedeného je patrné, že dotþený územní samosprávný celek tvoĜí
PlzeĖský kraj a obec Tachov, þást Vítkov. Ostatní obce nebudou projektem dotþeny.

B.1.9 Výþet navazujících rozhodnutí
Podle zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní, o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ je navržený projekt zaĜazen podle
pĜílohy þ. 1, kategorie II (zámČry vyžadující zjišĢovací Ĝízení), sloupec B do bodu :
ZámČr
A
Skladové nebo obchodní komplexy vþetnČ nákupních stĜedisek o celkové
výmČĜe nad 3 000 m2 zastavČné plochy; parkovištČ nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souþtu pro celou stavbu
Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební úĜad Tachov

Oznámení zámČru
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1 Zábor pĤdy
ZámČr Ĝeší pĜístavbu nové haly na pozemku investora, parcelní þíslo 252/8
v kat.území Vítkov u Tachova.
Kat.þíslo pozemku
252/8

Katastrální území

BPEJ

ý.LV

Vítkov u Tachova

nemá 2634

využití pozemku
Ostatní plocha

ýást pozemku tvoĜí travnatý porost, s ostrĤvkem kĜovin a vrb (cca 10 m2). Na þásti je
v souþasnosti zpevnČná plocha. Nejedná se o zábor zemČdČlské pĤdy ani lesních
pozemkĤ. Sousední pozemky nejsou realizací zámČru ovlivnČny.


B.2.2 ChránČná území, ochranná pásma
PĜístavba nové výrobní a skladové haly nezasahuje ve smyslu zákona þ.
114/1992 Sb., v platném znČní, do zvláštČ chránČných území.
Vlastní areál je oplocený a sousedí na severu s lesním pozemkem, západním
smČrem ve vzdálenosti cca 400 m je na levé stranČ stezky pro cyklisty Humlenský
rybník. Slouží kromČ koupání též jako zdroj požární vody.

Oznámení zámČru
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V širším okolí jihozápadním smČrem, v údolí mezi mČstem Tachov a osadou SvČtce, je
Knížecí alej s chránČnými stromy. Ty se nachází též jižnČ, smČrem na OldĜichov, v Aleji u
minerálky. Jak z názvu vyplývá, zde vyvČrá minerální pramen.

B.2.3 SpotĜeba vody
Zásobování areálu vodou je zajišĢováno z veĜejného vodovodního Ĝadu stávající
pĜípojkou. PĜípojka je vybudována na pozemku investora a Ĝeší spotĜebu pitné, užitkové i
požární vody. Rozvody vody v pĜístavbČ bude proveden z PP typ 3 PN 16 pĜíslušných
rozmČrĤ, s návlekovou izolací Mirelon. Z ocelových pozinkovaných trubek je navržen
pĜívod požární vody k hydrantĤm, vedený po povrchu na závČsech.
PĜedpokládané navýšení spotĜeby vody (45 osob)
Qd = 45zam x 120l/d
= 5 400 l/den
Qrok= 5,4 x 350 = 1 890 m3/rok

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje
Po realizaci pĜístavby nové haly se zvýší výrobní kapacita o 1/3. ÚmČrnČ k tomu
se zvýší i spotĜeby jednotlivých energií, neboĢ charakter výroby se v nové hale nemČní.
Dojde k rozšíĜení pĜípojky NN a trafostanice uvnitĜ areálu.
VytápČní slouží pouze pro temperování v dobČ mimo výrobu. Topidla budou
napojena na stávající rozvody NTL plynu. Využíváno bude odpadní teplo od kompresorĤ
a technologického chlazení, napojením na rozvody ústĜedního topení. Osazeny budou
teplovzdušné jednotky Sahara.
PĜevážnou þást zpracovávaných surovin tvoĜí polypropylén PP. Odhad
pĜedpokládaného celkového množství surovin potĜebných pro výrobu je cca 3 000 tun
roþnČ.

B.2.5 Nároky na dopravní infrastrukturu
Zájmová lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Tachov, vlevo od
silnice II /198 Tachov - Planá. Údaje o intenzitČ dopravy (poþtu vozidel /24 hodin) jsou
dle mČĜení ěSD z roku 2005.
ýíslo
silnice

Sþítací
úsek

T

O

198

3-1040

710

3449

12 4171 Planá k.z.

Tachov z.z.

198

3-1043

1319

7816

58 9193 Tachov z.z.

x s MK Panenská

198

3-1053

313

4191

34 4538 x s MK Panenská

vyús.199

198

3-1052

600

4494

37 5131 vyús.199

x s MK

198

3-1051

1384

7932

62 9378 x s MK Panenská

Tachov k.z.

198

3-1050

1116

5295

31 6442 Tachov k.z.

zaús.199

198

3-2490

462

2315

20 2797 zaús.199

x s D5

Oznámení zámČru
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T

celoroþní prĤmČrná intenzita tČžkých vozidel
[poþet vozidel / 24 hod]

O

celoroþní prĤmČrná intenzita osobních vozidel
[poþet vozidel / 24 hod]

M

celoroþní prĤmČrná intenzita motocyklĤ
[poþet vozidel / 24 hod]

S

celoroþní prĤmČrná intenzita všech vozidel
[poþet vozidel / 24 hod]

zaþátek
úseku
konec
úseku

z.z. - zaþátek zástavby,

k.z. - konec zástavby,

x

- kĜižovatka

PĜehledná mapka dopravního zatížení komunikace (ěSD, 2005)

NárĤst dopravního zatížení s rozšíĜením výroby v nové hale se pĜedpokládá
v poþtu 40 osobních automobilĤ /OA/ a 10 nákladních automobilĤ /NA/. Výjezd z areálu
na silnici zĤstane stávající, povrch je živiþný.

Oznámení zámČru
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B.3.

Údaje o výstupech
B.3.1 Emise
V období výstavby vzniknou emise ze stavebních strojĤ a nákladních automobilĤ
zajišĢujících výstavbu. Jedná se o nepravidelné a z hlediska delšího þasového období
jednorázové navýšení emisí a zhoršení imisní situace jak pĜímo v lokalitČ, tak podél
silnice II/198 Tachov - Planá. PĜi dodržení harmonogramu výstavby se jedná o
krátkodobé zhoršení a lze pĜedpokládat, že ovlivnČní ovzduší nebude významné.
V období provozu budou emise pocházet ze stacionárních zdrojĤ a z mobilních
zdrojĤ. Stacionárními zdroji budou plynové teplovzdušné agregáty (pĜedpokládají se 2
ks). Mobilními zdroji budou zdroje liniové v podobČ dopravních prostĜedkĤ - osobní
automobily a nákladní automobily zásobování i expedice.
Negativní ovlivnČní ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy zámČru
nepĜedstavuje podstatné zhoršení, bude celkovČ nevýznamné. PĜíspČvek k výši emisí
ze stacionárních zdrojĤ na zemní plyn v pĜístavbČ je zanedbatelný.

B.3.1.1

Hlavní bodové zdroje zneþištČní ovzduší

Bodovým zdrojem zneþištČní ovzduší, mimo stávající zdroj (hlavní kotelna) na
zemní plyn, budou teplovzdušné plynové jednotky Sahara. Jedná se o malé zdroje
zneþištČní ovzduší.

B.3.1.2

Hlavní plošné zdroje zneþištČní ovzduší

Nejsou pĜedpokládány.

B.3.1.3

Hlavní liniové zdroje zneþišĢování ovzduší

Zdrojem emisí budou pĜevážnČ tzv. mobilní zdroje zneþišĢování ovzduší –
automobily. NejvýznamnČjšími emisemi u zneþišĢování ovzduší dopravou jsou oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následnČ ozón.
Emisní faktory pro dopravu (NOx)
Typ zdroje

Emisní faktor pro 1 vozidlo ( g.km-1)

osobní automobil
lehký nákladní
tČžký nákladní

1,61
2,47
11,41

Celkový nárĤst emisí v prostoru II/198 a navazující silniþní sítČ bude nevýznamný.

B.3.2 Odpadní vody
Splaškové odpadní vody z pĜístavby budou napojeny na stávající kanalizaci
v areálu. Jejich zvýšení odpovídá nárĤstu pracovníkĤ. Kanalizaþní svody budou
provedeny z PPs HT DN 100 mm.
DešĢové odpadní vody ze stĜechy pĜístavby a zpevnČných ploch budou pĜipojeny
na stávající dešĢovou kanalizaci. Profily potrubí z PVC KG DN 150 a DN 200. Navrženo
je zvýšení kapacity retenþní nádrže umístČné soubČžnČ se silnicí II/198, vpravo od
Oznámení zámČru

- 14 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

stávající budovy. Na vnČjších dešĢových svodech budou v úrovni terénu osazeny lapaþe
splavenin.
Hydrotechnické výpoþty / pĜedpoklad/:
Odpadní vody splaškové jsou úmČrné vodárenské spotĜebČ :
Qrok = 1 890 m3/rok
Odpadní vody dešĢové :
Q1 – stĜecha –2 520 m2 x 0,012 x 0,9 = 27,22 l/s
Q2 – zpevnČné plochy – 700 m2 x 0,012 x 0,8 = 6,72 l/s
Celkem Q1 + Q2 = 33,94 l/s
B.3.3 Odpady
Odpady budou vznikat jak bČhem výstavby nové haly, tak pĜi provozu a výrobČ. Je
nutno dodržovat zákon þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znČní a s odpady
nakládat v souladu s tímto.
Druhy odpadĤ, jejichž vznik se pĜedpokládá v souvislosti s výstavbou jsou druhovČ
zaĜazeny na základČ zkušeností z obdobných staveb. Odpady pĜi stavbČ budou
stavebního charakteru, budou se vyskytovat þasovČ omezenČ a dodavatelská firma
zajistí jejich odstranČní. NepĜedpokládá se vznik nových druhĤ odpadĤ než stávajících.

B.3.3.1

Kategorie a množství odpadĤ

Odpady jsou zaĜazeny podle vyhlášky MŽP þ. 381/2001 Sb., v platném znČní, Katalog
odpadĤ.
1) odpady vzniklé pĜi výstavbČ ( odborný odhad) v t/rok
název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Beton
Cihly
DĜevo
Plastové obaly
SmČs obalĤ
Plasty
Asfaltové smČsi obsahující dehet
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod þ.
170410
Zemina a kamení neuvedené
pod þ. 170503
SmČsné stavební a demoliþní
odpady neuvedené pod þ.
170901, 170902, 170903

Oznámení zámČru

Kategorie

katalog.þíslo

O
O
O
O
O
O
O
N
O

15 01 01
17 01 01
17 01 02
17 02 01
15 01 02
15 01 06
17 02 03
17 03 01
17 04 05

množství
(tuny)
0,50
3
1
2
0,05
0,2
1
95
1

O

17 04 11

0,1

O

17 05 04

220

O

17 09 04

5
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2) odpady vzniklé z výrobní a provozní þinnosti (odborný odhad) v t/rok
název odpadu
Syntetické hydraulické oleje
Syntetické motorové, pĜevodové
a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
SmČs obalĤ
ýistící tkaniny a ochranné odČvy
zneþištČné nebezpeþnými
látkami
Papír a lepenka
Plasty
ZáĜivky a jiný odpad obsahující
rtuĢ
SmČsný komunální odpad
Uliþní smetky

Kategorie

katalog.þíslo

N

13 01 11

množství
(tuny)
0,05

N

13 02 06

0,02

O
O
O

15 01 01
15 01 02
15 01 06

2
3
1

N

15 02 02

0,15

O
O

20 01 01
20 01 39

1
5

N

20 01 21

0,01

O
O

20 03 01
20 03 03

2
2

3) odpady vzniklé po dožití stavby (odhad)
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným zpĤsobem
dále využít nebo zneškodnit. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostĜedí þ. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, Seznam nebezpeþných odpadĤ a seznamy
odpadĤ a státĤ pro úþely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup pĜi udČlování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ (Katalog odpadĤ) lze tyto materiály po
dožití stavby zaĜadit následovnČ :
Kód odpadu
17 09 04
17 04 05
17 04 07
17 01 03
17 04 11

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O

Název odpadu
Smíšené stavební a demoliþní odpady
Železo a ocel
SmČsné kovy
Keramické výrobky
Kabely bez ropných a nebezpeþných látek

Likvidaci odpadĤ má spoleþnost zajištČnu odbornými firmami (napĜíklad Eliod).

B.3.4 Doprava, hluk
Oplocený areál, ve kterém bude pĜístavba výrobní haly realizována, je umístČn na
severním okraji obce Tachov, smČrem k þásti Vítkov, vlevo od silnice II/198 do Plané.
Charakter výroby v nové hale bude totožný se stávající halou. Pro zámČr byla
zpracována hluková studie, která posuzuje situaci lokality v období výstavby i provozu.
Podle naĜízení vlády þ.148/2006 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky
hluku a vibrací, je stanoven nepĜekroþitelný hygienický imisní limit hluku v chránČném
venkovním prostoru a zpĤsob jejího hodnocení. Podle výše uvedeného naĜízení jsou
stanoveny tyto hygienické limity:

Oznámení zámČru
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Základní hladina hluku denní doba:

LAeq

= 50 dB

Hodnoty korekcí pro jednotlivé provozy a denní dobu ve venkovním prostĜedí:
Korekce hodnot hluku
0 dB

+ 5 dB
+ 10 dB
+ 20 dB
- 10 dB

Zdroje hluku
Provozovny(stravovací a kulturní zaĜízení,dílny)
Stacionární zdroje(vzduchotechnika,chladící agregáty)
Vozidla na neveĜejných komunikacích
Stavební stroje v areálu
Pozemní doprava na veĜejných komunikacích
Hlavní pozemní komunikace ( okolí dálnic, silnic I.a
II.tĜídy, místních komunikací I. a II. tĜídy),ochranné
pásmo drah
Stará hluková zátČž z pozemních komunikací a drážní
dopravy
Pro noþní dobu, - 5 dB z železniþní dopravy

Nejbližší chránČné prostory jsou vzdálené cca 350 m severovýchodním smČrem.
Zvýšená dopravní intenzita na pĜilehlé komunikaci II/198, v porovnání se souþasnou
celkovou dopravní zátČží, nebude podstatná. Po realizaci zámČru nebude hluková
situace v lokalitČ výraznČ ovlivnČna.
Z výsledkĤ hlukové studie vyplývá, že nebude u chránČných venkovních
prostorĤ a chránČných venkovních prostorĤ staveb pĜekroþena hodnota nejvyšší
pĜípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

B.3.5 ZáĜení radioaktivní, elektromagnetické
Netýká se zámČru. Podlahy nové pĜístavby jsou navrženy s ohledem na stĜední
stupeĖ radonového nebezpeþí.

B.3.6 Rizika havárií
Z provozu pĜístavby výrobní neplynou pro okolí rizika. Hlavní riziko pĜedstavuje
možnost vzniku požáru. Pravidelnou kontrolou provozu a dodržováním bezpeþnostních
pĜedpisĤ se rizika výraznČ eliminují.

Oznámení zámČru
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
V DOTýENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výþet nejzávažnČjších environmentálních charakteristik
dotþeného území
(napĜíklad územní systémy ekologické stability krajiny, zvláštČ chránČná území, pĜírodní
parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického
významu, území hustČ zalidnČná, území zatČžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátČže, extrémní pomČry v dotþeném území)
Lokalita nemá žádný vztah k územním systémĤm ekologické stability, nejedná se
o kategorii tzv. zvláštČ chránČných území (tj. chránČná krajinná oblast, národní pĜírodní
rezervace, národní pĜírodní památka, pĜírodní rezervace, pĜírodní památka), nejedná se
o významný krajinný prvek (114/1992 Sb., v platném znČní a druhy uvedené v pĜíloze þ.
8 k zákonu þ. 100/2001 Sb.). Významné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené
zákonem (lesy, toky, rybníky, rašeliništČ, údolní nivy), nejedná se o kategorii tzv. zvláštČ
chránČných území. ZámČr nezasáhne do ZPF ani do PUPFL. Ve vzdálenosti cca 400 m
západním smČrem od areálu je Humlenský rybník, vedený jako požární zdroj. Západním
smČrem ve vzdálenosti cca 4 500 m je vodárenská nádrž Luþina.
Centrum Tachova je vyhlášeno mČstskou památkovou zónou. Historickým
skvostem jsou mČstské hradby v délce 700 m. MČsto je vzdáleno 11 km od dálnice D5.
Poþet obyvatel s pĜilehlými þástmi je 12 508. V zájmové lokalitČ neleží žádná historická þi
kulturní památka. Staré ekologické zátČže na území plánované výstavby nejsou.
Mapka ÚSES

Oznámení zámČru
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C.2. Struþná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostĜedí

v dotþeném území, které budou pravdČpodobnČ významnČ
ovlivnČny
ěešené území se nachází v podnebné oblasti mírnČ teplé, mírnČ suché, s mírnou zimou.
Poþet letních dnĤ 20-30, poþet jasných dnĤ 40-50. PrĤmČrný poþet dnĤ se snČhovou
pokrývkou 60-80, poþet ledových dnĤ 40-50. PrĤmČrná roþní teplota je cca 7-8oC,
prĤmČrný roþní úhrn srážek þiní 550-600 mm. PĜevládá západní (35,6 %) a východní
(22,4 %) vČtrné proudČní, rychlost vČtru je cca 4 m/s. Lokalita leží dle pĜílohy þ.1
k vyhlášce þ.292/2002 Sb. v oblasti povodí Berounky, v povodí Mže þíslo hydrologického
poĜadí 1-10-01, hydrologický rajon povodí Labe 1-00-00, þíslo hydrologického rajonu 621
– krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po StĜíbro a Radbuzy po StaĖkov.
Území zámČru je dle geologické mapy tvoĜeno vulkanickými, þásteþnČ metamorfovanými
horninami (pĜevážnČ žuly). Místy se nachází výstupky terciérních hornin (písky a jíly).
Nejmladší vrstvy jsou písþitohlinité až hlinité zeminy.
Morfologie terénu je v širším okolí mírnČ þlenitá, místy þásteþnČ svažitá. Rozsah
nadmoĜských výšek Ĝešeného území se pohybuje od 554 do 558 m n.m.
Území je podle geomorfologického þlenČní ýR souþástí Hercynského systému,
subsystému Hercynská pohoĜí, provincie I- ýeská vysoþina, subprovincie I1 - Šumavská
soustava, oblasti I1 A – ýeskoleská oblast, celku I1 A - 2 Podþeskoleská pahorkatina,
podcelku I1 A - 2 A Tachovská brázda a okrsku Plánská pahorkatina.
Území je možné dle fytogeografického þlenČní zaĜazeno do oblasti mezofytika,
obvodu þeskomoravského mezofytika, fytogeografickému okresu Tachovská brázda.
Vegetace stĜedoevropského temperátního pásma (opadavé listnaté lesy).
Souþasný stav bioty v širším území odpovídá vývoji narušovanému od dob stĜedovČku
antropickými zásahy a pĜetvoĜenému v krajinu celkovČ zemČdČlsky využívanou,
ovlivnČnou blízkým okrajem lidského sídla a prĤmyslových zón. Lesní porosty jsou
pĜevážnČ monokulturní jehliþnaté (borovice,smrk) s ojedinČlým zastoupením dubu a
buku.
Zastoupení živoþišných i rostlinných druhĤ na lokalitČ odpovídá geografickým
pomČrĤm (tzn. výskyt bČžných druhĤ rostlin, ze živoþichĤ nebyl bČhem prĤzkumĤ pĜímo
žádný zastižen, spíše v blízkém okolí se však dá pĜedpokládat výskyt odpovídajícího
spektra zejména bČžných druhĤ hmyzu i obratlovcĤ), tzn. ochuzená fauna a flóra
hercynské zkulturnČné krajiny transformované do plochy zemČdČlsky intenzivnČ
využívané.
Výskyt zvláštČ chránČných druhĤ živoþichĤ a rostlin nebyl pĜi bČžných terénních
prĤzkumech zaznamenán. Orientaþní biologický prĤzkum byl vykonán v druhé dekádČ
mČsíce záĜí 2007. Vlastní pozemek je zatravnČný, vedený jako ostatní plocha bez BPEJ.
Zaznamenány byly zejména druhy rostlin dobĜe determinovatelné i po skonþení
vegetaþního období.
V zatravnČné ploše je výskyt bČžných, pro dané prostĜedí charakteristických druhĤ
hmyzu pĜedevším z ĜádĤ: saranþe (Caelifera), škvoĜi (Dermaptera), Hemiptera - ploštice
(Heteroptera), mery (Psyllomorpha); tĜásnČnky (Thysanoptera), brouci (Coleoptera),
motýli (Lepidoptera), blanokĜídlí (Hymenoptera) a dvoukĜídlí (Diptera). Z dalších
bezobratlých lze pĜedpokládat zejména výskyt dalších zástupcĤ kmene þlenovcĤ
(Arthropoda) – pavoukĤ (Araneida), sekáþĤ (Opilionida), stejnonožcĤ (Isopoda), stonožek
(Chilopoda) nebo mnohonožek (Diplopoda); dále zástupcĤ krožkovcĤ (Annelida) nebo
plžĤ (Gastropoda) – napĜ. hlemýždČ zahradního (Helix pomatia), páskovky hajní (Cepaea
nemoralis) þi plzákĤ (Arion sp.). Výskyt vzácných druhĤ bezobratlých se nepĜedpokládá.
Z obratlovcĤ byl zjištČn výskyt nČkolika druhĤ ptákĤ, kteĜí mohou pĜelétat z pĜilehlých
biotopĤ: straka obecná (Pica pica), sýkora koĖadra (Parus major). V hnízdním období se
mĤže v blízkosti posuzovaného území (lesní pozemek za oplocením) vyskytovat i Ĝada
tažných druhĤ, zejména pČvcĤ (napĜ. budníþci – Phylloscopus spp., pČnice – Sylvia spp.,
drozdi zpČvní – Turdus philomelos, rehci domácí – Phoenicurus ochruros).
Oznámení zámČru
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Ze savcĤ byly pozorovány pobytové stopy hraboše polního (Microtus arvalis).
Krajinný ráz je dán polohou lokality zámČru, umístČné na okraji územního sídla ve
vazbČ na prĤmyslové plochy, plochy k bydlení a dopravní plochy (komunikace,
železnice). Determinován je zejména polohou lokality vĤþi okolí a sousedními
prĤmyslovými stavbami. S ohledem na tento fakt se krajinný ráz lokality oproti
stávajícímu pĜíliš nezmČní. Neleží ani v oblasti chránČných zdrojĤ nerostných surovin.
Navržená stavba nevyžaduje žádné demolice objektĤ ani historických památek.
Podle vyjádĜení MÚ Tachov, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, je
zámČr v souladu s platnou ÚPD.
V rámci mapované soustavy Natura 2000 se v Ĝešeném území nenachází
evropsky významné lokality (EVL).

PracovištČ u lisu ve stávající hale

Oznámení zámČru
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D.
D.1.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMċRU NA VEěEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Charakteristika možných vlivĤ a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravdČpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vliv na obyvatelstvo
PĜi realizaci stavby vznikající hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanismĤ
nepĜesáhne v jednotlivých fázích výstavby limity dané pĜíslušnými vyhláškami a zákony.
Doba þinnosti stavebních mechanismĤ je þasovČ omezená. Jde tudíž o vlivy jednorázové
a málo významné, které nepodmiĖují podstatné zmČny kvality obytného prostĜedí.
RovnČž provoz výrobní haly vyhovČl dle zpracované hlukové studie hygienickým limitĤm
pro chránČné venkovní prostory.
Vlivy na vodu
OdbČr vody bude mírnČ zvýšen (nárĤst pracovníkĤ o 45 osob), odtokové pomČry se
zvýší o dešĢové vody z plochy stĜechy pĜístavby. ZpevnČné plochy se zvýší oproti
souþasnému stavu nepatrnČ, obslužné vnitĜní komunikace jsou vybudovány - posun
trasy stávajících. Povrchové vody jsou svádČny do retenþní nádrže v areálu. Dopad na
povrchové a podzemní vody vlivem zámČru lze hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na pĤdu a horninové prostĜedí
PĜed zapoþetím výstavby dojde ke skrývce ornice, která bude uložena na
mezideponii severovýchodnČ od objektu. PozdČji bude použita pĜi terénních úpravách a
ozelenČní pozemku. Nedojde k záboru ZPF, pozemek je v katastru vedený jako ostatní
plocha. Horninové prostĜedí nebude ovlivnČno.
Vlivy na biotu
K ovlivnČní vegetaþního krytu dojde v malé míĜe. OjedinČlé kácení pĜevážnČ vrb je
potĜeba provést v souladu s právními pĜedpisy. Vhodný plán organizace výstavby POV
umožní, aby vliv na biotu byl minimální, málo významný. Lesního porostu se výstavba
nedotkne.
Ostatní vlivy
PĜístavba je umístČna na severovýchodní stranČ stávající haly. Území je
zaþlenČno mezi ostatní prĤmyslové objekty na severním okraji mČstské zástavby. Vliv na
krajinu je mírnČ negativní, stabilní.
Posuzovaný zámČr nemá vliv na hmotný majetek þi kulturní památky, v zájmovém území
stavby nejsou evidovány žádné kulturní památky. ProvádČní výkopových prací
konzultovat pro pĜípad archeologického nálezu na adrese :
Západoþeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 30100 PlzeĖ
Tel. 377 329 380

D.2.

Rozsah vlivĤ vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv z autodopravy a stavebních mechanizmĤ nebude na dotþených pĜístupových
komunikacích významný. Doba výstavby se pĜedpokládá cca 8 mČsícĤ. Provoz výrobní
haly rovnČž nebude mít negativní dopad. Sociální dĤsledky pro obyvatele jsou neutrální.

Oznámení zámČru
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D.3.

Údaje o možných významných nepĜíznivých vlivech pĜesahujících státní
hranice
NepĜichází v úvahu.

D.4.

OpatĜení k prevenci, vylouþení, snížení, popĜípadČ kompenzaci nepĜíznivých vlivĤ
D.4.1 ÚzemnČ plánovací opatĜení
Nenavrhují se žádná opatĜení.

D.4.2 Technická opatĜení
-

prašnost a zneþišĢování komunikací bČhem výstavby minimalizovat kropením a
þištČním vozidel pĜed výjezdy na komunikace
v dobČ výstavby dbát na to, aby stavební þinností nebyly dotþeny pozemky
nezahrnuté ve stavbČ
omezit chod dopravních prostĜedkĤ naprázdno
stavební práce provádČt v denní dobČ
v pĜípadČ soubČhu více zámČrĤ je nutno koordinovat postup prací
dbát na dodržování POV

D.4.3 Kompenzaþní opatĜení
- okolní terén po výstavbČ uvést do pĤvodního stavu
D.4.4 Provozní opatĜení
V období výstavby
- likvidace skladovaných odpadĤ bude smluvnČ zajištČna
- dĤslednČ dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona þ. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provádČcích pĜedpisĤ v aktuálním znČní
- eventuální kácení dĜevin provádČt pouze v nezbytnČ nutném rozsahu a to v
období vegetaþního klidu. Postupovat v souladu s ýSN DIN 18 920 (ochrana
stromĤ, porostĤ a ploch urþených pro vegetaci pĜi stavebních þinnostech).
- zamezit úniku betonových smČsí bČhem výstavby
- využívat maximálnČ pĜirozené pĜístupové cesty
V období provozu
- likvidaci obalĤ provádČt v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech a
jeho provádČcích pĜedpisĤ v aktuálním znČní
- volný pruh pro zajištČní údržby zachovávat v nezbytnČ nutné míĜe
Vzhledem k charakteru navrženého projektu není navržen monitoring jednotlivých složek
životního prostĜedí.

Oznámení zámČru
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D.5.

Charakteristika nedostatkĤ ve znalostech a neurþitostí, které se vyskytly pĜi
specifikaci vlivĤ
PĜi hodnocení a prognózování vlivu stavby na životní prostĜedí byla provedena
fyzická prohlídka zájmového území a stávajícího provozu, který vyhovuje všem
souþasným environmentálním požadavkĤm. Údaje a informace, které byly k disposici, je
možno pro úþely „Oznámení“ považovat za dostaþující.
Byl proveden všeobecný prĤzkum flory a fauny, pozemek vedený jako ostatní
plocha. PĜi hodnocení bylo používáno standardních metod i všech dostupných vstupních
informací. Jednotlivé vlivy zámČru na životní prostĜedí byly hodnoceny a posuzovány
podle stanovených limitĤ, které jsou obsaženy v zákonech, provádČcích vyhláškách a
technických normách.
V prĤbČhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neurþitosti ve
znalostech, které by významnČ snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ěEŠENÍ ZÁMċRU
Nejsou pĜedkládány varianty Ĝešení. Jedná se o pĜístavbu ke stávající hale
v oploceném areálu. Navržené Ĝešení vychází z možnosti nevyužitého pozemku.
V pĜípadČ nulové varianty, tj. bez výstavby nové výrobní haly by nebyl naplnČn rozvoj
firmy a pozemek by zĤstal nevyužitý.

Oznámení zámČru
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F.
F.1.

DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajĤ v oznámení
Situace polohy místa jsou v textu a v pĜíloze oznámení.

F.2.

Další podstatné informace oznamovatele
PĜed hodnocením a prognózováním vlivu zámČru byla provedená fyzická
prohlídka areálu. Dále byly analyzovány materiály uvedené v pĜedchozích kapitolách a
další údaje získané od orgánĤ státní správy a pĜedevším podklady od zadavatele.
Poskytnuté podklady a informace o zámČru lze hodnotit jako dostateþné a
postaþující pro zpracování oznámení.
Podklady pro zpracování, literatura:
- Atlas podnebí ýeska ýHMÚ 2007
- Podklady investora
- Vyšší geomorfologické jednotky ýR
- Internet
- Právní pĜedpisy
- VodohospodáĜské mapy
- Základní mapy ýR
PĜehled zkratek :
ÚSES VKP ýHMÚ ZPF PUPFL POV EVL ÚPD -

Oznámení zámČru

územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
ýeský hydrometeorologický ústav
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G.

VŠEOBECNċ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
PĜístavba na severovýchodní stranČ stávající haly je situována mimo území pro
bydlení, plnČ respektuje stávající zástavbu. Pozemek je oplocený a nachází se na
severovýchodním okraji Tachova, vlevo od silnice II/198 do Plané. V navržené pĜístavbČ
bude probíhat stejná výroba (plastové výlisky pro automobilový prĤmysl), jako ve
stávající hale. PĤdorysné rozmČry pĜístavby jsou 48,02 x 52,33 m. ýást prostoru, cca 1/3
plochy haly, bude vyþlenČna pro skladování forem. NárĤst pracovníkĤ je o 45 osob.
Upraveny budou šatny a sociální zázemí v souladu s normou. RozšíĜeny budou
zpevnČné plochy uvnitĜ areálu, dešĢová kanalizace, trafostanice a pĜípojka NN. Upraveno
bude i opláštČní stávající výrobní haly v návaznosti na zmČny þlenČní požárních úsekĤ.
PĜedpokládané množství zpracovávaných surovin þiní 2500 – 3000 tun roþnČ. Výrobní
proces je automatizován. Provoz je uvažován jako tĜísmČnný. Navržená stavba
nevyžaduje žádné demolice objektĤ ani historických památek.
Stavba se nedotýká PUPFL a nedojde k záboru zemČdČlské pĤdy. PĜi orientaþním
biologickém prĤzkumu nebyly nalezeny žádné zvláštČ chránČné druhy rostlin ani
živoþichĤ. Poškození rostlinných druhĤ, které jsou na seznamu zvláštČ chránČných nebo
kriticky ohrožených druhĤ se nepĜedpokládá. CelkovČ byly vlivy na životní prostĜedí a na
zdraví obyvatel vyhodnoceny jako nízké, zanedbatelné.
ParkovištČ u areálu

Ovzduší
Provoz stavebních strojĤ pĜi výstavbČ významnČ neovlivní imisní situaci. VytápČní je ze
stávajícího zdroje na zemní plyn. NovČ budou osazeny pouze teplovzdušné plynové
agregáty Sahara pro temperování v dobČ mimo provoz. Množství emisí je pomČrnČ
nízké, nebude docházet k pĜekraþování stanovených imisních limitĤ.
Oznámení zámČru

- 25 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

Doprava
V okolí dojde k mírnému nárĤstu dopravy. Celkový vliv dopravy bude podobný jako
dosud, akceptovatelný.
Voda
Splaškové a dešĢové odpadní vody nebudou zámČrem nijak ovlivnČny.
Hluk
PĜi výstavbČ i provozu se nepĜedpokládá negativní vliv na hlukovou situaci zájmového
území. Zpracovaná hluková studie potvrdila dodržení hygienických limitĤ hluku na
chránČné venkovní prostory. Stavbu lze z hlediska životního prostĜedí považovat za
akceptovatelnou.
Ostatní
PĜístavba nové výrobní haly nebude negativnČ ovlivĖovat prvky systému územní
stability ani významné krajinné prvky. V zájmovém území nejsou registrovány druhy
rostlin a živoþichĤ chránČných a zvláštČ chránČných podle vyhlášky MŽP þ. 395/1992 Sb.
Z hlediska životního prostĜedí nebyly v zájmovém území zjištČny skuteþnosti,
které by jednoznaþnČ bránily v realizaci navržené pĜístavby výrobní a skladové
haly.

Datum zpracování oznámení :

Zpracovatel :

5. Ĝíjna 2007

Ing. Vladimír KĜivka
Doudlevecká 22, 301 00 PlzeĖ
Tel.fax. 377 237 560
E-mail : krivka@top.cz
IýO 12844039

OprávnČní odborné zpĤsobilosti þ.j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení
autorizace þ.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list þj. 863/96, 34050046339 ze dne 10.4.1996 na pĜedmČt podnikání : Posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
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H.

PěÍLOHY
H.1.

VyjádĜení stavebního úĜadu

Oznámení zámČru
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H.2. Stavební situace

Oznámení zámČru

- 28 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

H.3. Situace pĜístavby

Oznámení zámČru

- 29 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

H.4. Pohledy

Oznámení zámČru

- 30 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

H.5.

Perspektiva

Oznámení zámČru

- 31 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

H.6.

Letecká situace areálu

Oznámení zámČru

- 32 -

PĜístavba výrobní a skladové haly Tachov

H.7.

Hluková studie

Oznámení zámČru

- 33 -

