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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Investor  :                       
Gerresheimer Wilden Czech spol.s r.o. 
Kalikova 1 
301 00  Plze�

      

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

A.3. Sídlo provozovny  :             
330 02  Dýšina 297 
Areál bývalých Strojíren Rokycany  

A.4. Zástupce investora  :  
                        Herbert Friedrich Riedl 
                                                                   jednatel 

A.5. Oznamovatel  :  
                                                                   Ing.Jan Rössler  
                                                                   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 : 

                              Skladová hala na p.p.�. 1365/5  
  

  
Oznámení zám�ru se podává dle p�ílohy �. 1, kategorie II. a zat�i
uje se podle 

následujícího bodu :  

Zám�r Skladová hala 

Bod  Za�azení  

10.6 

Skladové nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové 
vým��e nad 3 000m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo garáže 
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou�tu pro celou stavbu. 

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 c) zákona �. 100/2001 Sb., ve zn�ní 
zákon�, kterým se m�ní zákon �. 93/2004 Sb., �. 163/2006 Sb., �. 186/2006 Sb., �. 
216/2007 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. Jedná se o 
zám�r uvedený v p�íloze �. 1 kategorie II.

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 skladová hala bude sloužit ke skladování, balení a následnou expedici 
hotových výrobk� ze stávajících sousedních výrobních hal. Stavba je navržena 
v severozápadní �ásti oploceného areálu firmy Gerresheimer Wilden Czech na p.p.�. 
1365/5, k.ú. Dýšina (p�vodní Strojírny Rokycany). Objekt tvo�í dv� p�ízemní halové 
stavby, vzájemn� propojené. V�tší hala má p�dorysné rozm�ry 48,8 x 48,8 m a výšku 
14,0 m. Menší hala o rozm�rech 48,8 x 18,85 m má výšku 9,5 m. Sklady budou 
vybaveny regálovým systémem pro skladování hotových výrobk� na paletách. 
P�edpokládaná kapacita je cca 3 800 palet. Pro manipulaci s paletami budou sloužit 
vysokozdvižné vozíky zdvihu do 10-ti metr� a paletové vozíky. Palety budou skladovány 
v regálovém systému o 7-mi patrech.V souvislosti s výstavbou hal je navržena p�ístavba 
administrativního a sociálního zázemí. P�dorysné rozm�ry zázemí jsou  6,0 x 9,0 m, 
výška cca 3,5 m a je p�istav�no vn�, ke styku obou hal. Rozší�eny budou zpevn�né 
plochy uvnit� areálu. Kanalizace, vodovod, teplovod a p�ípojka NN uvnit� areálu budou 
využity i pro nové haly. V severní �ásti areálu bude vybudován nový vjezd z pozemku 
parcelní �íslo 1395 ze stávající vnitroareálové komunikace pr�myslové zóny. Expedici 
hotových výrobk� bude zajiš�ována nákladními automobily (cca 20/den). Provoz je 
uvažován jako t�ísm�nný, pot�eba pracovních sil celkem 10 osob. Doprava pracovník� se 
p�edpokládá osobními automobily, ve�ejnou dopravou nebo p�šky z blízkého okolí. 
Parkovišt� bude využíváno stávající, uvnit� pr�myslového komplexu.   
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Zastav�ná plocha stavby :     3 355 m2  
Obestav�ný prostor:    41 800 m3

Nové zpevn�né pojízdné plochy :    1 750 m2

   
Areál firmy Gerresheimer Wilden Czech s.r.o. uvnit� pr�myslové zóny je oplocený. 

B.1.3 Umíst�ní : 

Výstavba nové haly je umíst�na vpravo od komunikace II/180 Kyšice – Dýšina, ve 
st�edu areálu bývalých Strojíren Rokycany. Dnes území slouží jako pr�myslová zóna. 

 oblast :  Jihozápad NUTS  CZ03 
 kraj:  Plze�ský NUTS  CZ032 
 obec:  558851 Dýšina NUTS  CZ0323 558851 

           katastrální území:   634280 Dýšina 

Kat.�íslo pozemku Katastrální území BPEJ �. LV využití pozemku 

1365/5 Dýšina nemá 1075 
Ostatní plocha, 
manipula�ní plocha, 
vým�ra celkem 24 626 m2

P�ehledná situace 

  

                                                            Poloha 
                                                          nové haly 

                                                                                                                                     
                                                                      II/ 180 
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Celý pr�myslový areál je ohrani�en z východní strany železni�ní tratí Chrást – Dýšina – 
Ejpovice, ze severu areálem Mrazíren a ze západu komunikací II/180.   

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám�ry 

 Zám�r 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 

            Výrobní kapacity firmy Gerresheimer Wilden Czech s.r.o. ve stávajících halách a 
optimalizace náklad� s výrobou spojených, vyvolalo pot�ebu v�tších skladových prostor. 
Možnost propojení se stávající halami a vhodný p�ilehlý nevyužívaný pozemek, umožní 
firm� toto rozší�ení bez výrazných nárok� na životní prost�edí. Výstavba nové haly bude 
probíhat na oploceném pozemku investora. Využity budou inženýrské sít� a obslužné 
komunikace uvnit� pr�myslového areálu.. P�ínosem je i vznik nových pracovních míst 
v oblasti. Stavba je v souladu s územním plánem obce. 

S ohledem na umíst�ní stávající haly nebyly navrhovány jiné varianty umíst�ní, 
ani z hlediska životního prost�edí. 

  

Místo budoucí zástavby v areálu spole�nosti 

B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení 

 Nová výstavba je navržena k severozápadní stran� stávajících hal. P�i realizaci 
nevzniknou žádné pot�eby bouracích prácí. Terén je zde mírn� svažitý k východu. Bude 
provedena skrývka ornice, která se následn� využije p�i  terénních úpravách, zatravn�ní 
a výsadb� zelen�. Základy stavby budou tvo�it základové patky, mikropiloty a základové 
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pasy z betonu C15 s výztuží. Prostor ohrani�ený po obvodu základovými pasy bude 
vypln�n hutn�nou zeminou s cementovou stabilizací a následn� št�rkopískovým 
polštá�em. P�es takto provedený podklad bude položen podkladní beton pro natavení 
hydroizolace. Vlastní stavba je �ešena jako samostatn� stojící p�ízemní vícelodní 
železobetonový halový skelet, tvo�ený ze sloup�, pr�vlak�, vaznic a ztužidel. Modulová 
vzdálenost sloup� nosných rám� je 6,0 a 12,0 m. P�dorysné rozm�ry skladové �ásti jsou 
48,8 x 48,8  m, expedi�ní �ást má rozm�ry  48,0 x 18,8 m. Skladová �ást má navrženu 
sedlovou st�echu mírného spádu s výškou okapu cca 13,3 m a ve h�ebeni cca 14,0 m.  
Zast�ešení menší expedi�ní �ásti bude provedeno pultovou st�echou mírného spádu s 
výškou okapu cca 8,50 m. Nosnou �ást st�echy tvo�í železobetonové vaznice, na které je 
upevn�n skládaný st�ešní pláš� tvo�ený trapézovým plechem, minerální vlnou a 
povlakovou krytinou ve specifikaci typu "B", st�ešní pláš� neší�ící požár. P�itížení od 
dodate�n� zav�šené technologie a zav�šeného podhledu nep�ekro�í 0,5 kN/m2. V rovin�
st�n jsou rámy vzájemn� spojeny vodorovnými ztužidly. Na sloupy je upevn�n obvodový 
pláš� tvo�ený sendvi�ovými panely s jádrem z minerální vlny. St�nový pláš� má atestem 
doloženou minimální požadovanou požární odolnost EI 15+. Z d�vodu stability 
konstrukce budou do stavby dále umíst�na st�nová a st�ešní ztužidla. Nosné sloupy 
budou ukotveny do železobetonových základových patek. Nosná konstrukce je navržena 
tak, že má výslednou odolnost R 30 bez nutnosti dodate�ných protipožárních opat�ení.  
Obvodový pláš� navazující na administrativní �ásti budou tvo�it velkoplošné 
pórobetonové dílce š.300 mm, výšky 600 mm a délky 6000 (3000)  mm, kotvené do  
skeletu. Dílce umíst�né nad pásovými okny a vraty budou speciáln� vyztuženy. Rovn�ž 
ost�ní rozm�rných otvor� ve zdivu bude speciáln� vyztuženo. D�lící p�í�ky ve stávajícím 
objektu budou provedeny z pórobetonových p�í�kovek Ytong  lepených tenkovrstvou 
maltou typ 10. P�eklady u rozm�rných otvor� v d�lících p�í�kách budou  z ocelových 
válcovaných U �. 80 p�íslušných rozm�r�. Obvodový pláš� bude tvo�en do výše 1,1 m 
soklovým zdivem ze sendvi�ových betonových tvárnic ISO Plus tl. 300 na zdící maltu. 
Soklové zdivo bude opat�eno ztužujícím v�ncem z betonu B 20, podélné výztuže 4 x R10 
a t�mínk� E6 po 200 mm. Zbývající plocha obvodového plášt� bude provedena ze 
sendvi�ových panel� s jádrem z minerální vlny (Kingspan) tl.80 mm, upevn�ných na 
ocelových paždících. Vnit�ní d�lící st�ny v p�ístavb� jsou navrženy ze sendvi�ových PU 
panel� tl. 60 mm na pomocné ocelové konstrukci. Okna po obvodu objektu budou z 
plastových profil� zasklených izola�ním dvojsklem (�ást s vykláp�cím k�ídlem). Dve�e 
budou plastové jednok�ídlové (vchodové),  d�ev�né (vnit�ní) do ocelových zárubní, �ást z 
nich s odv�tráním. Vrata budou sek�ní, zateplená, s elektropohonem. Dve�e do obou 
elektrorozvoden budou vnit�ní d�ev�né v protipožárním provedení. Úprava vnit�ních a 
vn�jších povrch� velkoplošných dílc� bude po p�etmelení provedena speciálním 
strukturním nát�rem. Soklové zdivo z obou stran bude p�eštukováno. Barevné �ešení 
objektu bude šedobílé. Rámy, okapní žlaby a lemování st�ech bude �ervené. 
P�ístavek zázemí bude proveden z nosného ocelového skeletu, p�dorysné rozm�ry cca 
6,0 x 9,0 m, s plochou st�echou ve výšce cca 3,5 m. Do obvodového plášt� p�ístavku 
budou umíst�na plastová okna s pevnými a otevíracími plochami. Vchodové dve�e budou 
rovn�ž plastové, vjezdová vrata budou sek�ní výsuvná zateplená. Výška okapní �ímsy je 
cca 13,3 a 8,5m.  
V hale bude vestav�na technologická plošina z nosné ocelové konstrukce položené na 
ocelových mezisloupech a konzolách železobetonových sloup� obvodového plášt�.  
Podlaha bude zhotovena z hoblovaných fošen. P�ístup na plošinu bude umožn�n po 
ocelovém schodnicovém schodišti s nástupnicemi z pororošt�. Bezpe�nost práce bude 
zajišt�na rozebíratelným ocelovým trubkovým zábradlím.  
Vodorovnou hydroizolaci v celém objektu bude tvo�it 1 x ARGO-P na napenetrovaném 
podkladu. Do základových pas� po obvodu stavby bude zabetonován zemnící pásek pro 
následné uzemn�ní. Podlahy ve výrobních a skladových prostorech budou pr�myslové 
zát�žové, ve zbylých �ástech objektu budou použity keramické dlažby a sva�ované PVC.
V prostorách s vlhkým provozem bude proveden keramický obklad st�n do výše 2,2 m z 
keramických obklada�ek formátu 150/200 v�etn� ukon�ovacích lišt. St�ešní konstrukci 
p�ístavby budou tvo�it st�ešní vazníky, zakryté nosným trapézovým plechem o  rozp�tí 
6,0 m. Další vrstvy tvo�í parot�sná zábrana, tepelná izolace (minerální vlna tl. 160 mm). 
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Na tepelnou izolaci bude mechanicky nakotvena první vrstva živi�né krytiny a natavena 
finální vrstva. Ocelový požární žeb�ík  s ochranným košem umožní p�ístup na st�echu.  
V objektu bude proveden rozvod požární vody, pitné vody k za�izovacím p�edm�t�m, 
vnit�ní kanalizace, elektroinstalace a rozvod ÚT. Napojení vody, kanalizace a teplovodní 
p�ípojky bude provedeno prodloužením na rozvody ze stávající haly. P�ipojení rozvod�
NN je navrženo uvnit� areálu na stávající elektrorozvodnu. V�trání bude zajišt�no 
p�irozené podtlakové pomocí st�ešních sv�tlík�. Osv�tlení bude p�irozené sv�tlíky a v 
p�ístavku okny nebo um�lé s výpo�tem doloženou intenzitou.  
Sou�ástí výstavby bude rozší�ení zpevn�ných ploch uvnit� areálu, vybudování nového 
vjezdu do areálu a úprava oplocení v�etn� nových posuvných vrat. Rovn�ž dojde 
k úprav� rozvod� venkovního osv�tlení. Dále se provede nová asfaltová objízdná 
komunikace v provedení pro provoz nákladních automobil� v�etn� dvou vjezd� do 
p�istavovaného objektu. Objízdná komunikace bude navazovat na stávající asfaltové 
plochy v areálu. P�ed jihovýchodní fasádou objektu vznikne další zpevn�ná odstavná 
plocha pro osobní automobily. Nadále z�stane v provozu vjezd v jižní a severní �ásti 
areálu, sloužící p�edevším pro závoz materiálu. Nový vjezd v severní �ásti areálu v 
sousedství stávajícího vjezdu bude využíván pro expedující vozidla. 
  

B.1.7 P�edpokládané termíny 

Zahájení stavby 02/2008 
Dokon�ení stavby  03/2010 

Pohled na pr�myslový areál od západu 

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.  
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 Z výše uvedeného je patrné, že dot�ený územní samosprávný celek tvo�í 
Plze�ský kraj a obec Dýšina. Ostatní obce nebudou projektem dot�eny.  

B.1.9 Vý�et navazujících rozhodnutí 

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

  Zám�r A B 

 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o 
celkové vým��e nad 3 000m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou�tu pro celou 
stavbu.

 X 

- Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, MMP odbor územn� správní. 
- Povolení ke kácení d�evin vydá Obecní ú�ad Dýšina. 

                                                    P�dorys areálu a nové haly 
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B.2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p�dy 

 Zám�r �eší výstavbu nové p�ízemní vícelodní haly a nových vjezd� na pozemku 
investora, parcelní �íslo 1365/5 v kat.území Dýšina, za�azeném jako ostatní plocha bez 
BPEJ. Celý pozemek je uprost�ed pr�myslového komplexu bývalých Strojíren Rokycany. 
           �ást pozemku tvo�í travnatý porost s náletovými stromy typu b�íza, borovice, 
osika. Na �ásti je v sou�asnosti manipula�ní plocha bez porostu, s uloženým 
št�rkopískem a kameny. Nejedná se o zábor zem�d�lské p�dy ani lesních pozemk�. 
Kácení náletových d�evin je nutno provést v souladu s vyhláškou MŽP 395/92 Sb. a 
mimo vegeta�ní období. Sousední pozemky nejsou realizací zám�ru ovlivn�ny. 
�

B.2.2 Chrán�ná území, ochranná pásma 

  Zvlášt� chrán�ná území ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní, 
nejsou zám�rem zasažena. Vlastní areál je oplocený a nachází se uprost�ed 
pr�myslového komplexu.  

Vý�et možných dot�ených ochranných pásmem: 

- silnice II. t�ídy  25 m od osy vozovky 
- silnice III. t�ídy  20 m od osy vozovky  
- místní komunikace 10 m od osy vozovky 
- vodovod DN 80-200 2 m od osy vodovodu 
- vodovod DN 250-400 3 m od osy vodovodu 
- kanalizace DN 200-400 3 m od osy kanalizace 
- kanalizace DN 500-800 5 m od osy kanalizace 
- v zastav�ném území obce 1 m od osy plynovodu 
- do pr�m�ru 200 v�etn� 4 m od osy plynovodu 
- sd�lovací kabely, dálkové 1m od osy sd�lovacího kabelu 
- sd�lovací kabely, koaxiální 1,5m od osy sd�lovacího kabelu 

V širším okolí severním sm�rem se nachází vesnická památková zóna Dýšina a na návsi  
s chrán�nou památnou lípou. Jihovýchodním sm�rem leží nejbližší vodní plocha 
zatopený lom Ejpovické útesy (cca 1,5 km) a vodní nádrž Klabava (cca 4,5 km).  

B.2.3 Spot�eba vody 

  Zásobování areálu vodou je zajiš�ováno z vnitroareálového vodovodního �adu 
pr�myslové zóny. Nová hala bude p�ipojena na p�ípojku ze stávající haly. P�ípojka je 
vybudována na pozemku investora a �eší spot�ebu pitné i požární vody. Technologická 
voda není pot�eba. 

P�edpokládaná spot�eba vody v novém objektu ( 10 osob) 

Qd       =    10 zam x 80 l/d      =  800 l/den 
Q hmax  =    Qd x 0,2 = 0,8 x 0,20 = 0,160 m3 / hod
Q h   =    0,4 x Q hmax = 0,064 m3/ hod 
Q min   =    Q h max / 60 = 0,0026 m3/ min = 2,66 l / min 
Q rok   =    0,8  x 350 = 280 m3/rok 
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B.2.4 Surovinové a energetické zdroje 

            Nová hala bude sloužit ke skladování, balení a expedici hotových výrobk�
vyráb�ných v sousední stávající hale. Skladová hala bude propojena s provozovanou 
výrobní halou. Požadavky na energetické zdroje budou napln�ny p�ipojením na 
vnitroareálové sít�. 

Suroviny 
             P�i výstavb� vzniknou požadavky na surovinové zdroje z t�chto oblastí: 

zemina Výkopové práce, terénní úpravy 
št�rky Podkladní vrstvy 
betony Základy  
izola�ní materiály Izolace vodorovné,st�ešní 
ostatní stavební materiál Obvodové sendvi�ové panely, krytina, okna, dve�e, 

vrata, okapy 
živi�né materiály Úprava vjezd�
za�izovací p�edm�ty Sociální za�ízení 

Elektrická energie 
            P�ípojka NN bude napojena na rozvody ve výrobní hale. Pot�ebný výkon pokryje 
stávající  elektrorozvodna, která má dostate�nou rezervu. 

   P�edpokládaná pot�eba elektrické energie 

- instalovaný p�íkon   Pi  = 100 kW 
- soudobý p�íkon       Ps  =   60 kW 

Tepelná energie 
            Vytáp�ní skladového objektu �eší napojení na stávající teplovod jdoucí podél 
severní hranice pozemku, ur�eného k realizaci zám�ru. Vnitroareálový teplovod 
pr�myslového komplexu slouží pro zásobování jednotlivých objekt� z centrální kotelny. 
V nové hale budou osazeny teplovzdušných agregát� SAHARA. Topná voda pro jejich 
provoz bude zabezpe�ena z p�ípojky teplovodu p�es vým�ník. 

  P�edpokládané tepelné ztráty objektu 

- tepelná ztráta objektu Q  = 300 kW 

  
Telekomunika�ní napojení 

        Objekt bude napojen na telekomunika�ní vedení ze stávající úst�edny v sousedství 
uvnit� pr�myslového areálu. 

V�trání a osv�tlení 
           B�žné v�trání bude v šatnách a kancelá�i  zajišt�no p�irozené okny, v sociálních 
za�ízeních bude nucené podtlakové. V�trání skladového prostoru a expedice bude 
zajišt�no pomocí ventila�ních klapek ve st�eše.  
Osv�tlení obytných prostor bude zajišt�no p�irozené okny a st�ešními sv�tlíky. Um�lé 
osv�tlení a jeho intenzita bude navržena s ohledem na hygienické p�edpisy. Zam�stnanci 
budou využívat denní místnost v sousedním objektu. 
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B.2.5 Nároky na dopravní infrastrukturu 

             Zájmová lokalita leží jižn� od okraje obce Dýšina, vlevo od silnice II /180 do 
Kyšice. Údaje o intenzit� dopravy (po�tu vozidel /24 hodin) jsou dle m��ení �SD z roku 
2005. 

�íslo 
silnice  

S�ítací 
úsek 

T O M S za�átek úseku konec úseku 

26  3-0039 6258 12034 32  18 324 hr.okr.PS a RO x s 180 

26  3-0048 5792  17400 42  23 234 x s 180  hr.okr.Plze�-sever,PM 

  

    

T
celoro�ní pr�m�rná intenzita t�žkých vozidel

[po�et vozidel / 24 hod] 

O celoro�ní pr�m�rná intenzita osobních vozidel 
[po�et vozidel / 24 hod] 

M celoro�ní pr�m�rná intenzita motocykl�
[po�et vozidel / 24 hod] 

S celoro�ní pr�m�rná intenzita všech vozidel 
[po�et vozidel / 24 hod] 

za�átek 
úseku

konec 
úseku

   z.z. - za�átek zástavby,    k.z. - konec zástavby,     x    - k�ižovatka 
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           Odvoz hotových výrobk� z expedice v nové hale bude zajišt�n nákladními 
automobily. P�edpokládaný po�et je 20 nákladních automobil� /NA/ denn�. Nár�st 
dopravního zatížení osobními automobily nových zam�stnanc� (10 osob) se pohybuje 
v po�tu 1-2 osobní automobily /OA/ denn�. Výjezd od nové skladové haly bude 
vybudován nový v severní �ásti areálu firmy. Dále budou využívány vnitroareálové 
komunikace. Výjezd z pr�myslové zóny  na silnici II/180 z�stane stávající, povrch je 
živi�ný.  

B.3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 

         V období výstavby vzniknou 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/180 Kyšice - Dýšina. P�i dodržení harmonogramu výstavby se jedná o 
krátkodobé zhoršení a lze p�edpokládat, že ovlivn�ní ovzduší nebude významné. 
 V období  provozu budou emise pocházet z mobilních zdroj�. Bude se jednat o 
liniové zdroje v podob� dopravních prost�edk� - osobní automobily a nákladní 
automobily expedice. 
 Negativní ovlivn�ní ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy zám�ru 
nep�edstavuje podstatné zhoršení, bude celkov� nevýznamné.  

     

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

Nep�edpokládají se, objekt je napojen na teplovod ze stávající vnitroareálové 
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.  

                  Emisní faktory pro dopravu (NOx) 

Typ zdroje Emisní faktor pro 1 vozidlo  ( g.km-1) 

osobní automobil 1,61 
lehký nákladní 2,47 
t�žký nákladní 11,41 

Celkový nár�st emisí v prostoru II/180 a navazující silni�ní sít� bude nevýznamný.  



Skladová hala Dýšina

Oznámení zám�ru - 15 -

B.3.2 Odpadní vody 

          Splaškové odpadní vody budou vznikat z p�ístavku zázemí (administrativa, sociální 
za�ízení). Tyto vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace v areálu. Jejich 
zvýšení odpovídá nár�stu pracovník�. 
          Deš�ové odpadní vody ze st�ech nové výstavby a zpevn�ných ploch budou 
p�ipojeny na stávající kanalizace.  

  Hydrotechnické výpo�ty / p�edpoklad/: 

Odpadní vody splaškové jsou úm�rné vodárenské spot�eb� : 

 Qd = 0,80 m3/den   
 Qrok     =         890 m3/rok 

 Odpadní vody deš�ové : 
Q1 – st�echa   3 340 m2 x 0,012 x 0,9 = 36,07 l/s 
Q2 – zpevn�né ploch  1 750 m2 x 0,012 x 0,8 = 16,80 l/s 

Celkem Q1 + Q2  =  52,87 l/s 

B.3.3 Odpady 

          Odpady budou vznikat b�hem výstavby nové haly a následn� p�i provozu skladu, 
balení a expedici. Je nutno dodržovat zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
zn�ní a s odpady nakládat v souladu s tímto. 
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.  

B.3.3.1 Kategorie a množství odpad�
Odpady jsou za�azeny podle vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb., v platném zn�ní, Katalog 
odpad�. 

           1) odpady vzniklé p�i výstavb� ( odborný odhad) v t/rok 

název odpadu Kategorie katalog.�íslo 
množství 

(tuny) 
Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 0,50 
�istící tkaniny zne�išt�né rop.lát. N 15 02 02 0,01 
Beton O 17 01 01 3 
Cihly O 17 01 02 1 
D�evo O 17 02 01 2 
Plastové obaly O 15 01 02 0,05  
Sm�s obal� O 15 01 06 0,2 
Plasty O 17 02 03 1 
Asfaltové sm�si obsahující dehet N 17 03 01 1 
Železo a ocel O 17 04 05 1  
Zemina a kamení neuvedené pod �. 
170503 

O 17 05 04 20 

Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
neuvedené  pod �. 170901, 170902, 
170903 

O 17 09 04 5 
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2) odpady vzniklé z  provozní �innosti (odborný odhad) v t/rok 

název odpadu Kategorie katalog.�íslo 
množství 

(tuny) 
Syntetické hydraulické oleje N 13 01 11 0,05 
Syntetické motorové, p�evodové a 
mazací oleje 

N 13 02 06 0,02 

Papírové  a lepenkové obaly O 15 01 01 2 
Plastové obaly O 15 01 02 3  
Sm�s obal� O 15 01 06 1 
�istící tkaniny a ochranné od�vy 
zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

N 15 02 02 0,02  

Alkalické baterie O 16 06 04 0,01 
D�evo O 17 02 01 2 
Papír a lepenka O 20 01 01 1 
Baterie a akumulátory net�íd�né N 20 01 33 0,02 
Vy�azené elektrické a elektronic. 
za�ízení obsah. nebez. látky 

N 20 01 35 0,05 

Vy�azené elektrické a elektronické 
za�ízení neuvedené pod 200135 

O 20 01 36 0,01 

Plasty O 20 01 39 5 
Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� N 20 01 21 0,01 
Sm�sný komunální odpad O 20 03 01 2 
Uli�ní smetky O 20 03 03 2 
Komunální odpady jinak blíže 
neur�ené 

O 20 03 99 0,05 

  

 3) odpady vzniklé po dožití stavby (odhad) 

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 následovn� : 

Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 

17 09 04 O Smíšené stavební a demoli�ní odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Sm�sné kovy 
17 01 03 O Keramické výrobky 
17 04 11 O Kabely bez ropných a nebezpe�ných látek 

            Likvidaci odpad� má spole�nost zajišt�nu odbornými firmami. 
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B.3.4 Doprava, hluk 

           Oplocený areál, ve kterém bude výstavba haly realizována, je umíst�n na jižním 
okraji obce Dýšina, vlevo od silnice II/180 do Kyšic, uprost�ed pr�myslového komplexu 
bývalých Strojíren. Nové prostory budou sloužit pro skladování, balení a expedici 
hotových výrobk�. Výrobky budou uloženy na paletách, které budou skladovány v 
regálovém systému o 7-mi patrech.Pro manipulaci s paletami budou sloužit 
vysokozdvižné vozíky zdvihu do 10-ti metr� a paletové vozíky.  

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 více jak 500 m severním sm�rem. Zvýšená 
dopravní intenzita na p�ilehlé komunikaci II/180, v porovnání se sou�asnou celkovou 
dopravní zát�ží, nebude podstatná. Po realizaci zám�ru nebude hluková situace 
v lokalit� výrazn� ovlivn�na. 

S ohledem na umíst�ní zám�ru (uprost�ed pr�myslového areálu, mimo obytnou 
zástavbu) a charakter využití vyplývá, že nebude u chrán�ných venkovních prostor�
a chrán�ných venkovních prostor� staveb p�ekro�ena hodnota nejvyšší p�ípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku.  

B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

            Byl vypracován pr�zkum na výskyt radonu v p�dním vzduchu. Jedná se o st�ední 
radonové riziko. S ohledem na výsledky budou provedeny úpravy podkladní št�rkové 
vrstvy, vybetonování podkladní železobetonové desky provedené p�es vn�jší líc 
základových pas�, 
provedení izolace s protiradonovým atestem pomocí živi�ného pásu Radonelast na 
napenetrovaném podkladu. Zvláštní pozornost je t�eba v�novat prostup�m skrz izolaci, 
zejména u kanalizace. Rovn�ž se p�edpokládá, že režim v�trání místností v p�ízemí 
zabezpe�í odvod p�ípadného pr�niku plynu z podloží. 
Elektromagnetické zá�ení se netýká zám�ru.   
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B.3.6 Rizika havárií 

Z provozu skladové haly neplynou pro okolí rizika. Hlavní riziko p�edstavuje 
možnost vzniku požáru. St�nový pláš� má atestem doloženou minimální požadovanou 
požární odolnost EI 15+ . Z d�vodu stability konstrukce budou do stavby dále umíst�na 
st�nová a st�ešní ztužidla. Nosná konstrukce je navržena tak, že má výslednou 
odolnost R 30 bez nutnosti dodate�ných protipožárních opat�ení. V objektu budou 
provedeny rozvody požární vody. 

         Pravidelnou kontrolou provozu a dodržováním bezpe�nostních p�edpis� se rizika 
výrazn� eliminují.  

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM 
  ÚZEMÍ 

C.1. 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) 

        
Lokalita nemá žádný vztah k územním systém�m ekologické stability, 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.). Významné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené 
zákonem (lesy, toky, rybníky,rašeliništ�,údolní nivy), nejedná se o kategorii tzv. zvlášt�
chrán�ných území. Zám�r nezasáhne do ZPF ani do PUPFL. Ve vzdálenosti cca 1,5 km 
jihozápadním sm�rem od areálu je zatopený lom a p�írodní památka PP Ejpovické útesy. 
Ve stejném sm�ru ve vzdálenosti cca 4,5 km je vodní nádrž Klabava. Z východní strany, 
za železni�ní tratí, protéká �eka Klabava. 
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Mapa lokálních biokoridor�
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Další PP je  Malochova skalka, nedaleko Plzn� –Záb�lé. Zde se nachází i  p�írodní 
rezervace PR Háj a Záb�lá. Na území jsou vyhlášeny dva památné stromy a to Lípa 
v Dýšin� a chrán�ný Klabavský dub. V centru obce Dýšina je vyhlášena vesnická 
památková zóna.  

Uvád�ný po�et obyvatel je 1 465, hustota zalidn�ní 141,35 osob/km2. V zájmové 
lokalit� neleží žádná historická �i kulturní památka. V areálu bývalých strojíren byly 
provedeny sana�ní práce k odstran�ní staré ekologické zát�že ze strojírenské výroby. 
V sou�asné dob� probíhá postsana�ní monitoring. Výsledky ukazují na trvalý pokles 
koncentrací, celkové riziko je nízké. Monitorována je povrchová voda �eky Klabavy na 
PCB a PAU.  

Mapa starých ekologických zát�ží 

Staré ekologické zát�že v oploceném pozemku firmy Gerresheimer Wilden Czech  s.r.o. 
se nep�edpokládají. 
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C.2. Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí 

 v dot�eném území, které budou pravd�podobn� významn�

 ovlivn�ny 

           Klima 
�ešené území se nachází v podnebné oblasti MT11(dle Quitta), mírn� teplé, mírn�
suché, s p�evážn� mírnou zimou. Po�et letních dn� 40-50, po�et jasných dn� 40-50, 
po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 50-60. Pr�m�rný ro�ní po�et dn� se srážkami je 150–
170. Ro�ní pr�m�rná maxima denních úhrn� srážek se pohybují v rozmezí 35-40mm. 
Pr�m�rný ro�ní úhrn srážek �iní 500-550 mm. Pr�m�r ro�ních maxim teploty vzduchu 
v dané lokalit� je 33°C, pr �m�r ro�ních minim teploty je -19°C. Ro �ní pr�m�rná teplota 
cca 7-8oC. P�evládá zde západní a jihozápadní v�trné proud�ní. Rychlost v�tru bývá 
nej�ast�ji pod nebo v rozmezí 2,5 m.s-1 až 3,0 m. s-1.  

Ovzduší  
Nejbližší m��ící stanice k území zám�ru je  AIMS Plze�–Doubravka. Vzdálenost stanice 
od zám�ru je cca 4 km. Oblast pat�í mezi relativn� dob�e prov�trávané. Lokalita ÚMO 
Plze� 4 dle v�stníku MŽP, ro�ník XVII, �ástka 3/2007 pat�í do oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. P�ekro�ení denního imisního limitu je na 27,5% území obvodu. 
Údaje jsou ze zpracovaných dat roku 2005. Imisní situace je v sou�asnosti �áste�n�
pozitivn� ovlivn�na silni�ním provozem na dálnici D5. 

       Imisní limity dle na�ízení vlády �. 597/2006 Sb.

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 
Max. denní 8hod. 
pr�m�r1)  

10 000 
�g.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 �g.m-3 35 
PM10 1 kalendá�ní rok 40 �g.m-3 - 
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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             Aktuální hodnoty m��ení jednotlivých zne�iš�ujících látek v �g.m-3, Plze�-Doubravka

�as je udáván v UTC (nap�. 10 UTC = 11 SE�)  

 Datum Hod  SO2 NO2 NOx PM10 CO O3

29.10.07 17-18 4 29 34 51 681 2 

29.10. 16-17 4 32 43 44 643 2 

29.10. 15-16 7 36 47 42 612 4 

29.10. 14-15 8 34 53 46 643 7 

29.10. 13-14 17 41 87 54 700 8 

29.10. 12-13 26 45 123 44 774 7 

29.10. 11-12 4 30 73 32 679 9 

29.10. 10-11 3 30 86 39 712 6 

29.10. 09-10 1 24 65 23 695 5 

29.10. 08-09 1 19 53 22 707 5 

29.10. 07-08 1 18 57 24 763 3 

 Datum Hod  SO2 NO2 NOx PM10 CO O3

1.11.07 17-18 7 62 96 41 740 3 

1.11. 16-17 6 51 54 26 554 11 

1.11. 15-16 4 23 24 23 426 40 

1.11. 14-15 5 14 17 21 372 51 

1.11. 13-14 43 22 30 14 347 43 

1.11. 12-13 51 25 37 21 336 40 

1.11. 11-12 19 28 48 30 440 25 

1.11. 10-11 7 27 67 34 604 14 

1.11. 09-10 3 25 74 31 658 7 

1.11. 08-09 2 25 86 27 719 3 

1.11. 07-08 2 24 79 28 738 2 

Povrchové a podzemní vody 
Lokalita leží dle p�ílohy �.1 k vyhlášce �. 292/2002 Sb. v oblasti  povodí Berounky,  
povodí Berounka od Úslavy po St�elu, �íslo hydrologického po�adí 1-11-01, hydrologický 
rajon povodí Labe 1-00-00 (úmo�í Severního mo�e), �íslo hydrologického rajonu 623 – 
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Vlastní území je 
odvod�ováno �ekou Klabavou 1-11-01-038, pravostranným p�ítokem �eky Berounky. 
Hladina podzemních vod je zpravidla hluboko pod povrchem terénu zám�ru.  
  
Geologie a p�da  

Oblast Plzn� a okolí pat�í geologicky k �eskému masivu, typu k�ry kontinentální, 
variskému poho�í s komplikovanou stavbou. �adí se do horninové jednotky tepelsko-
barrandienské (bohemika) s horninami svrchního proterozoika, s r�zn� silným variským 
p�epracováním (b�idlice, fylity, droby až paleobazalty). Mladší sedimenty kvartéru 
za�azené do pleistocénu tvo�í �í�ní terasy. T�žené nerostné suroviny v okolí jsou 
keramické jíly u Kyšic a v Chrástu cihlá�ské hlíny. Zám�r se nenachází v poddolovaném 
území.  V oblasti neleží chrán�né zdroje nerostných surovin. 
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Zastoupené p�dy jsou typické hn�dozem�, illimerizované hn�dozem�, kyselé 
hn�dozem� a  hn�dé p�dy.  

Geomorfologie
 Morfologie terénu je v širším okolí mírn� �lenitá, místy �áste�n� svažitá, 
v blízkosti vodního toku s patrným erozn� denuda�ním p�sobením. Rozsah 
nadmo�ských výšek �ešeného území se pohybuje od 315 m  do 430 m n.m. Vlastní 
území je v nadmo�ské výšce cca 350 m. 
Území je dle geomorfologického �len�ní �R sou�ástí Hercynského systému, subsystému 
Hercynská poho�í, provincie I- �eská vyso�ina, subprovincie I5 -  Poberounská soustava, 
oblasti I5B – Plze�ská pahorkatina, celku I5B-2 Plaská pahorkatina, podcelku Kralovická 
pahorkatina a okrsek Kožlanská plošina.  

Fytogeografické �len�ní 
Území je možné dle fytogeografického pojetí za�adit do oblasti mezofytika, obvod 

�eskomoravské mezofytikum. Leží na rozhraní  fytogeografického okrsku 31a Plze�ská 
pahorkatina vlastní a 32 K�ivoklátsko. Pozemek pro výstavbu spadá do okrsku 31a 
Plze�ská pahorkatina vlastní. Vegetace a fauna pat�í k oblasti opadavých listnatých les�
st�edoevropského temperátního pásma.

Fytogeografické �len�ní území 
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Flora a fauna  
Sou�asný stav bioty v širším území odpovídá vývoji narušovanému od dob st�edov�ku 
antropickými zásahy a p�etvo�enému v krajinu celkov� lesn� a zem�d�lsky využívanou, 
ovlivn�nou blízkým okrajem lidského sídla a pr�myslových zón. Lesní porosty jsou 
p�evážn� monokulturní jehli�naté (borovice,smrk) s ojedin�lým zastoupením dubu a 
buku.  
 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. Orienta�ní biologický pr�zkum byl vykonán v druhé dekád�
m�síce zá�í 2007. Vlastní pozemek je �áste�n� zatravn�ný a �áste�n� pokrytý 
náletovými d�evinami, vedený jako ostatní plocha bez BPEJ. Zaznamenány byly zejména 
druhy rostlin dob�e determinovatelné i po skon�ení vegeta�ního období.
V zatravn�né ploše je výskyt b�žných, pro dané prost�edí charakteristických druh�
hmyzu p�edevším z �ád�: saran�e (Caelifera), škvo�i (Dermaptera), Hemiptera - ploštice 
(Heteroptera), mery (Psyllomorpha); t�ásn�nky (Thysanoptera), brouci (Coleoptera), 
motýli (Lepidoptera), blanok�ídlí (Hymenoptera) a dvouk�ídlí (Diptera). Z dalších 
bezobratlých lze p�edpokládat zejména výskyt dalších zástupc� kmene �lenovc�
(Arthropoda) – pavouk� (Araneida), seká�� (Opilionida), stejnonožc� (Isopoda), stonožek 
(Chilopoda) nebo mnohonožek (Diplopoda); dále zástupc� kroužkovc� (Annelida) nebo 
plž� (Gastropoda) – nap�. hlemýžd� zahradního (Helix pomatia), páskovky hajní (Cepaea 
nemoralis) �i plzák� (Arion sp.). Výskyt vzácných druh� bezobratlých se nep�edpokládá.  
Z obratlovc� byl zjišt�n výskyt n�kolika druh� pták�, kte�í mohou p�elétat z p�ilehlých 
biotop�: straka obecná (Pica pica), sýkora ko�adra (Parus major). V hnízdním období se 
m�že v blízkosti posuzovaného území (lesní pozemek za oplocením) vyskytovat i �ada 
tažných druh�, zejména p�vc� (nap�. budní�ci – Phylloscopus spp., p�nice – Sylvia spp., 
drozdi zp�vní – Turdus philomelos, rehci domácí – Phoenicurus ochruros). Ze savc� byly 
pozorovány pobytové stopy hraboše polního (Microtus arvalis). 

Krajina a kulturní památky  
 Krajinný ráz je dán polohou lokality zám�ru, umíst�né na okraji územního sídla ve 
vazb� na pr�myslové plochy, plochy k bydlení a dopravní plochy (komunikace, 
železnice). Determinován je zejména polohou lokality v��i okolí a sousedními 
pr�myslovými stavbami. S ohledem na tento fakt se krajinný ráz lokality oproti 
stávajícímu p�íliš nezm�ní. Navržená stavba nevyžaduje žádné demolice objekt� ani 
historických památek.   
Podle vyjád�ení MMP, odbor územn� správní, je zám�r v souladu s platnou ÚPD. 

V rámci mapované soustavy Natura 2000 se v �ešeném území nenachází 
evropsky významné lokality (EVL).  
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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) 
  

Vliv na obyvatelstvo  
          P�i realizaci stavby vznikající hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanism�
nep�esáhne v jednotlivých fázích výstavby limity dané p�íslušnými vyhláškami a zákony.
Doba �innosti stavebních mechanism� je �asov� omezená. Jde tudíž o vlivy jednorázové 
a nevýznamné, které s ohledem na umíst�ní stavby uprost�ed pr�myslového areálu 
daleko od obytné zástavby. 
Rovn�ž provoz skladové haly významn� nep�isp�je ke zhoršení kvality bydlení obyvatel 
Dýšiny. Hluk z technického vybavení a provád�ných �inností nep�ekro�í hygienické limity 
pro chrán�né venkovní prostory.  

 Vlivy na vodu 

         V objektu nové skladové haly nevzniká pot�eba technologické vody. P�ístavek 
zázemí (administrativa, sociální za�ízení) vyvolá zvýšený odb�r vody a odvod odpadních 
vod. Budou vybudovány nové rozvody uvnit� novostavby a napojeny na stávající výrobní 
halu. Celkový po�et nových pracovník� bude 10 osob, v hlavní sm�n� to budou 
maximáln� 4 zam�stnanci. Pitná a požární voda je pro halu zabezpe�ena 
z vnitroareálového vodovodu. Splašková voda z p�ístavku je odvád�na do stávající 
jednotné kanalizace v pr�myslovém areálu. Odtokové pom�ry se zvýší o deš�ové vody z 
plochy st�ech a nových zpevn�ných ploch a jsou svedeny do vnitroareálové kanalizace. 
Dopad na povrchové a podzemní vody vlivem zám�ru lze hodnotit jako nevýznamný. 

Vlivy na p�du a horninové prost�edí 

          P�ed zapo�etím výstavby dojde ke skrývce ornice, která bude uložena na 
mezideponii jihozápadn� od stávající haly. Pozd�ji bude použita p�i terénních úpravách a 
ozelen�ní pozemku. Nedojde k záboru ZPF, pozemek je v katastru vedený jako ostatní 
plocha. Horninové prost�edí nebude ovlivn�no.  

Vlivy na biotu 

          K ovlivn�ní vegeta�ního krytu dojde v malé mí�e. Kácení náletových d�evin b�ízy, 
borovice a osiky je pot�eba provést v souladu s právními p�edpisy. Vhodný plán 
organizace výstavby POV umožní, aby vliv na biotu byl minimální, málo významný. 
Lesního porostu se výstavba nedotkne. 

Ostatní vlivy 

          Nová vícelodní skladová hala s p�ístavkem zázemí je navržena na  severozápadní 
stran� stávající haly, uprost�ed pr�myslového areálu. Území je ohrani�ené ze západní 
strany silnicí II/180 a z východní strany železnicí a následn� �ekou Klabavou. Obytná 
zástavba obce Dýšina je severním sm�rem cca 0,5 km. Vliv na krajinu se zám�rem 
nezm�ní, je nulový, stabilní. 
Posuzovaný zám�r nemá vliv na hmotný majetek �i kulturní památky, v zájmovém území 
stavby nejsou evidovány žádné kulturní památky. Archeologický nález p�i výkopových 
pracích je vysoce nepravd�podobný. Ohlašování nález� p�i výkopových prací na adrese : 

Západo�eské muzeum v Plzni 
Kopeckého sady 2, 30100 Plze�
Tel. 377 329 380 
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D.2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
 Vliv z autodopravy a stavebních mechanizm� nebude na dot�ených p�ístupových 
komunikacích významný. Doba výstavby se p�edpokládá cca 2 roky. Provoz haly nebude 
mít negativní dopad. Pozitivním p�ínosem je vznik nových pracovních míst, ve skladb�
50% muži a 50% ženy. Sociální d�sledky pro obyvatele jsou neutrální. 

D.3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní 
 hranice 
                         Nep�ichází v úvahu. 

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�  

- omezit chod dopravních prost�edk� naprázdno 
- stavební práce provád�t v denní dob�
- v p�ípad� soub�hu více zám�r� je nutno koordinovat postup prací 
- dbát na dodržování POV 

D.4.3 Kompenza�ní opat�ení 

-   zeminu v maximální mí�e využít p�i terénních úpravách  
-   ozelenit nezpevn�né plochy 

D.4.4 Provozní opat�ení 

                        V období výstavby 
- 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 
- eventuální kácení d�evin provád�t pouze v nezbytn� nutném rozsahu a to v 

období vegeta�ního klidu. Postupovat v souladu s �SN DIN 18 920 (ochrana 
strom�, porost� a ploch ur�ených pro vegetaci p�i stavebních �innostech). 

- zamezit  úniku betonových sm�sí b�hem výstavby  
- využívat maximáln� p�irozené p�ístupové cesty 

V období provozu 
- likvidaci obal� provád�t v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a 

jeho provád�cích p�edpis� v aktuálním zn�ní 
- omezit chod dopravních prost�edk� p�i expedici naprázdno 

Vzhledem k charakteru navrženého projektu 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. Údaje a informace, které byly k dispozici, je 
možno pro ú�ely „Oznámení“ považovat za dosta�ující. 
   Byl proveden všeobecný pr�zkum flory a fauny, pozemek je vedený jako ostatní 
plocha. 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 
          Nejsou p�edkládány varianty �ešení. Výstavba skladových prostor v oploceném 
areálu vedle stávající haly nedává možnost variantního �ešení. Navržené �ešení vychází 
z možností pozemku a pot�eby vybudovat nový vjezd do areálu firmy v návaznosti na 
vnitroareálové komunikace v pr�myslovém komplexu.  
V p�ípad� nulové varianty, tj. bez výstavby nové skladové haly by nebyl napln�n rozvoj 
firmy a pozemek by z�stal nevyužitý.  

F.  DOPL	UJÍCÍ ÚDAJE 

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

Situace polohy místa je v p�íloze oznámení. 

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.
 Poskytnuté podklady a informace o zám�ru lze hodnotit jako dostate�né a 
posta�ující pro zpracování oznámení.  

Podklady pro zpracování, literatura: 

- Atlas podnebí �eska �HMÚ 2007 
- Podklady investora 
- Vyšší geomorfologické jednotky �R 
- Internet 
- Právní p�edpisy 
- Vodohospodá�ské mapy 
- Základní mapy �R 
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P�ehled zkratek : 

ÚSES  - územní systém ekologické stability 
VKP   - významný krajinný prvek 
PP - p�írodní památka 
PR - p�írodní rezervace 
MMP - magistrát M�sta Plzn�
ÚMO - ú�ad m�stského obvodu 
BPEJ - bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 
ZPF - zem�d�lský p�dní fond 
PUPFL - pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
EVL - evropsky významná lokalita 
NN - nízké nap�tí  
ÚT - úst�ední topení 
POV - plán organizace výstavby 
ÚPD - územn� plánovací dokumentace 
�HMÚ - �eský hydrometeorologický ústav 
PCB - polychlorované bifenyly 
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky 
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G.  VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
  CHARAKTERU 

  
 Výstavba nové skladové vícelodní haly je situována do pr�myslového komplexu 
bývalých strojíren, jižn� od obce Dýšina, mimo obytnou zástavbu. Stavba bude 
realizována na pozemku parcelní �íslo 1365/5, v katastrálním území Dýšina. Ze západní 
strany vede kolem celého pr�myslového areálu silnice II/180 Kyšice - Dýšina. 
Z východního sm�ru vede železni�ní tra� Ejpovice – Chrást. Firma Gerresheimer Wilden 
Czech s.r.o. zde má v oploceném pozemku,asi uprost�ed areálu, postavenou výrobní 
halu. Nová hala, s p�ístavkem administrativní budovy a sociálního zázemí, bude na 
severozápadní stran� stávající haly. Navrženy jsou p�ízemní halové stavby p�dorysných 
rozm�r� cca 48,8 x 48,8 m a 48,0 x 18,85 m s výškou cca 14,0  m a 9,5 m. Zám�r �eší 
skladování, balení a expedici hotových výrobk�. P�ístavek má p�dorysné rozm�ry cca 
6,0 x 9,0 m a výšky cca 3,50 m. Objekty budou propojeny. Vodovod, deš�ová i splašková 
kanalizace budou napojeny ze stávajících vnitroareálových rozvod�. Z teplovodu, který 
prochází podél severní hranice pozemku firmy, bude zajiš�ováno p�es vým�ník vytáp�ní. 
Elektrická energie bude rozvody NN odebírána z elektrorozvodny ve vedlejším objektu.    
Ve skladové hale budou výrobky uloženy na paletách v regálovém sedmi patrovém 
systému. K manipulaci s paletami budou využívány paletové a vysokozdvižné vozíky 
zdvihu do 10-ti metr�. Maximální kapacita skladovacích pozic je p�edpokládána v po�tu 
3800 palet. Stávající vjezdy na  jižní a severní stran� pozemku firmy budou dopln�ny o 
nový vjezd na severní stran� z vnitroareálové komunikace, z pozemku parcelní �íslo 
1395. Tento bude sloužit pro expedici. Dopravu bude zajiš�ovat cca 20 nákladních aut 
denn�. Rozší�eny budou zpevn�né plochy uvnit� areálu. Provoz je uvažován jako 
t�ísm�nný. Nár�st po�tu pracovních sil je o 10 osob. Na hlavní sm�nu se po�ítá 
s maximáln� 4 pracovníky. Osv�tlení a v�trání je p�irozené okny a sv�tlíky. V hale budou 
rozvody požární vody. Nov� bude provedeno oplocení pozemku. Navržená stavba 
nevyžaduje žádné demolice objekt� ani historických památek.  
Stavba se nedotýká PUPFL a nedojde k záboru zem�d�lské p�dy. P�i orienta�ním 
biologickém pr�zkumu nebyly nalezeny žádné zvlášt� chrán�né druhy rostlin ani 
živo�ich�. Poškození rostlinných druh�, které jsou na seznamu zvlášt� chrán�ných nebo 
kriticky ohrožených druh� se nep�edpokládá. Celkov� byly vlivy na životní prost�edí a na 
zdraví obyvatel vyhodnoceny jako nízké, zanedbatelné. 
  
Ovzduší
Provoz stavebních stroj� p�i výstavb� významn� neovlivní imisní situaci. Vytáp�ní je 
navrženo teplovzdušnými agregáty Sahara p�es vým�ník z teplovodu. Nebude docházet 
k p�ekra�ování stanovených imisních limit�. 

Doprava
V okolí dojde k mírnému nár�stu dopravy. Celkový vliv dopravy bude podobný jako 
dosud, akceptovatelný.  

Voda
Nár�st odb�ru vody bude úm�rný zvýšení po�tu pracovník�. Technologická voda není 
pot�eba. Množství splaškové vody se p�edpokládá v objemu odebírané vody. Deš�ové 
odpadní vody se zvýší v závislosti na velikosti zpevn�ných ploch a st�ech. Odvod všech 
odpadních vod je stávající jednotné kanalizace v pr�myslovém areálu. K ovlivn�ní 
podzemních vod nedojde. 

Hluk
      P�i výstavb� i provozu se nep�edpokládá negativní vliv na hlukovou situaci zájmového 
území. Chrán�né venkovní prostory jsou v dostate�né vzdálenosti od nové výstavby, aby 
byly dodrženy hygienické limity hluku. Stavbu lze z hlediska životního prost�edí 
považovat za akceptovatelnou. 
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Ostatní
Na pozemku byl zpracován radonový pr�zkum. Stanovený st�ední stupe� radonového 

rizika, je zapracován do projektové dokumentace. Podlahy jsou izolovány 
protiradonovými materiály. P�ístavba nové skladové haly nebude negativn� ovliv�ovat 
prvky systému územní stability ani významné krajinné prvky. V zájmovém území nejsou 
registrovány druhy rostlin a živo�ich� chrán�ných a zvlášt� chrán�ných podle vyhlášky 
MŽP �. 395/1992 Sb.  

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

Datum zpracování oznámení : 5. listopadu  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 MMP 
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H.2. P�ehledná situace polohy 
M 1 : 50 000        
 S 
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H.3. Letecký pohled na areál 
         
 S 
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H.4. P�dorys skladových hal 
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H.5. Axonometrie hal 


