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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A  1. Investor  :  
LOMA SYSTEMS s.r.o. 

 U Lomy 1069 
334 41 Dobřany 

 
 

A  2. IČO investora  :   
26368218 
DIČ: CZ26368218 
 

  

A  3. Sídlo   :   
         LOMA SYSTEMS s.r.o., U Lomy 1069 

334 41 Dobřany 
 
 

A  4. Zástupce investora  :  
Michael David Robinson 

 jednatel 
 
 
 

A  5. Oznamovatel  :  
 Projekční společnost v zastoupení investora 
 CH Projekt Plzeň, s.r.o. 
 Revoluční 56a 
 312 02 Plzeň 
 tel. 377 265 184-6, E-mail : chproj@chproj.cz  
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B.  ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B  1. Základní údaje 

B.1.1 Název a jeho za řazení : 
 Výrobní hala LOMA   II 
 

Jedná se o záměr uvedený v P říloze č. 1 kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) pod bodem 10.6  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, 
o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Zastavěná plocha haly je nad 
3 000 m2, v části haly bude uskladněn materiál a polotovary k výrobě, část haly bude 
osazena strojním zařízením, v distribuční části bude uloženo zboží připravené k expedici. 

 
Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 c) ) zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  posuzování vlivů 
na životní prostředí) zjiš ťovacímu řízení.  

Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 
v tomto případě vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje. Popis stavby je stručně 
uveden v bodě č. 6. 
 

 
B.1.2 Kapacita (rozsah) zám ěru : 

Nová výrobní hala II je určena pro výrobu, montáž, skladování i expedici dílů a ucelených 
částí zkušebních strojů. V praxi jsou tyto stroje používány pro zkoušení fyzikálních 
vlastností různých materiálů. Výrobní provoz se skládá převážně z opracování kovových 
komponentů pomocí CNC strojů a různých montážních  prací a zkušebních operací, 
potřebných ke kompletaci výrobků.  
 
Předpokládaný objem výroby, členěním na druhy: 
  

Obrobené součásti 150 000 kg/rok 
Snímače  20 000 kg/rok 
Termické komory 24 000 kg/rok 
Hydraulické válce 40 000 kg/rok 
 
CELKEM  234 000 kg/rok 

 
Nároky na stavbu: 

Plocha dotčeného pozemku 1280/175           9 995 m2 
Zastavěná plocha výrobní haly        3 900 m2 
Zastavěná plocha administrativní budovy 400 m2 
Zastavěná plocha celkem  4 300 m2 

Plocha parkoviště                                510 m2 
Ostatní zpevněné plochy                    1 095 m2 
Ozeleněná plocha         4 090 m2 

 
Obestavěný prostor výrobní haly  38 000 m3 
Obestavěný prostor administrativní budovy   3 200 m3 
Obestavěný prostor celkem    41 200 m3 
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B.1.3 Umíst ění : 

 kraj:  Plzeňský NUTS  CZ032 
 okres:  3407 Plzeň-jih NUTS  CZ0324 

 obec:  557676 Dobřany  NUTS  CZ0324 557676 
 katastrální území:   627615 Dobřany 
 

Záměr je umístěn v zastavěné části na jižním okraji města Dobřany, vlevo od silnice ve 
směru na Chlumčany. Pozemek pro stavbu se leží v průmyslové zóně Za stodolami, 
vlevo od silnice III/18036 do Chlumčan, která je určená je pro průmyslovou výrobu a 
přechází v zónu určenou k bydlení. Nová výrobní hala Loma II a administrativní budova, 
zpevněné plochy a parkoviště jsou na  vlastním pozemku kat.č. 1280/175, navazujícím 
na stávající areál firmy Loma Systems s.r.o. Napojení inženýrských sítí a obslužná 
komunikace vychází z vlastního pozemku firmy, položené na kat.č. 1280/174. Umístění 
stavby vychází z prostorových možností pozemku. Zástavba splňuje regulativy města 
Dobřan o závazných částech územního plánu. 
  
Vlastnické poměry k pozemků: 
p.p.č. KN k.ú.  využití    vlastník 
hala 
1280/175 Dobřany orná půda   Loma Systems s.r.o. 
dopravní p řístupy 
1280/174 Dobřany orná půda   Loma Systems s.r.o. 
2121  Dobřany zastavěná plocha a nádvoří Loma Systems s.r.o. 
 

Parcelní čísla dotčených pozemků ( přípojky inženýrských sítí ):  
 

p.p.č. ZE k.ú.  využití    vlastník 
1282/1  Dobřany ZPF    Město Dobřany   
1284/1  Dobřany ZPF    Město Dobřany 
1284/2  Dobřany ZPF    Město Dobřany 
1284/3  Dobřany ZPF    Město Dobřany 
1294/2  Dobřany ZPF    Město Dobřany 
1294/3  Dobřany ZPF    Město Dobřany 

 
 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 
 

p.p.č. KN k.ú.  využití    vlastník 
1280/176 Dobřany orná půda   GP TRADE s.r.o. 
1280/186 Dobřany zahrada   Šrajer Martin,Šrajerová Hana 
1280/187 Dobřany zahrada   František Vokáč 
1280/188 Dobřany zahrada   Vozár Jan, Vozárová Magda 
1280/189 Dobřany zahrada   Mach Zdeněk, Machová Eva 
1280/190 Dobřany zahrada   Sloup Pavel, Sloupová Alena 
1280/191 Dobřany zahrada   Jenčík Milan, Jenčíková H. 
1280/111 Dobřany orná půda   Město Dobřany 
1280/112 Dobřany orná půda   Město Dobřany 
 
 

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 Stavba komunikačně navazuje na vybudované přístupy. Napojení inženýrských 
sítí se předpokládá z areálu firmy. Nepředpokládá se možnost kumulace s jinými záměry. 
Přesto je třeba zohlednit přilehlou lokalitu na východním okraji, kde probíhá 
v současnosti výstavba rodinných domků, s různým stupněm dokončení. Jiné projekty 
v okolí nejsou známé.  
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Přehledná situace polohy záměru 
 

 
 
 
 

B.1.5 Zdůvodn ění pot řeby zám ěru 
V průmyslové zóně na jižním okraji Dobřan má investor, společnost LOMA Systéms 

s.r.o., již jednu výrobní halu. Nová hala bude navazovat na stávající areál a umožní 
rozšíření výrobního programu firmy. Obrábění kovů a kompletace zkušebních strojů jsou 
vhodným druhem výroby pro dané území. Stavba bude umístěna na poslední volný 
pozemek zóny, mezi halou investora a stavbami společnosti GP TRADE, s.r.o., v 
Dobřanech. Přínosem je i vytvoření nových pracovních míst. 

 
Nebyly navrhovány jiné varianty umíst ění záměru, ani z hlediska životního 

prostředí, s ohledem na dispoziční možnosti volného pozemku a zpracovaný územní 
plán. 

 
 
 
B.1.6 Stru čný popis technického řešení 

Výrobní hala Loma II bude tvořena dvěma dílčími objekty různých výšek - výrobní halou a 
administrativní budovou. Jedná se o novostavbu s navrhovanou etapizací výstavby. 
V první etapě se předpokládá výstavba 1. části haly a 1.NP administrativní budovy. 
V druhé etapě je uvažováno s výstavbou 2. části haly a 2.NP administrativní budovy.   
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Objekt obsahuje především výrobní, skladové, montážní a expediční provozy. 
Dvoupodlažní administrativní budova opticky zakryje výrobní halu ve směru od rodinných 
domků. Vstupní část je navržena na východní straně objektu. Výrobní areál bude 
oplocen. Pro zásobování materiálem a expedici výrobků se předpokládá využití 
vnitroareálové silnice ze severu přes pozemek ve stávajícím areálu firmy. Dojde tak ke 
snížení četnosti dopravy v obytné části zóny a snížení zastavěnosti pozemku. Uvnitř 
areálu je umístěno parkoviště pro zaměstnance se samostatným vjezdem z východu. 
 Architektonické řešení se soustřeďuje zejména na funkční dispoziční řešení, 
hmotové uspořádání a v neposlední řadě na strukturální a barevné řešení fasádních 
plášťů. Je navrženo lehké kovoplastické opláštění sendvičovými panely, které je 
kombinováno se zasklenými okny. Barevné tóny budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. Architektonické řešení exteriéru bude dotvořeno sadovými a parkovými 
úpravami. Zastřešení bude provedeno s malými spády. 
 
Stavba je rozdělena na následující stavební a inženýrské objekty : 

 
SO 01 Výrobní hala 
SO 02 Administrativní budova 
SO 03 HTÚ 
SO 04 Komunikace a parkoviště 
SO 05 Vodovodní přípojka 
SO 06 Kanalizační přípojka 
SO 07 Plynovodní přípojka 
SO 08 Trafostanice a VN přípojka 
SO 09 Venkovní osvětlení a rozvody 
SO 10 Oplocení 
SO 11 Sadové úpravy 
 
Dispoziční řešení bude plně podřízeno technologickým a provozním nárokům. 

 
SO 01 - Výrobní hala 
Nová jednopodlažní dvoulodní hala o rozpětí 2x25 m a délce 78 m (osové vzdálenosti 
skeletu) je řešena jako staticky nezávislá na vedlejší administrativní budově. Výška haly 
nebude vyšší než 12,0 m. +-0,000 objektu se předpokládá 338,50 m n.m.. 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelový montovaný skelet. Modulový systém sloupů je 13 
polí po 6 m. Sloupy budou osazeny na železobetonové monolitické patky. 
Výkopové práce budou prováděny od úrovně HTÚ – hrubých terénních úprav. Výkopy 
budou prováděny jako otevřené, příp. pažené. 
Obvodový plášť je navržen z lehkého kovoplastického opláštění sendvičovými 
minerálními panely. Do výšky 0,5 m od podlahy bude proveden betonový sokl. Ve 
stěnovém plášti budou umístěny okna, dveře a sekční vrata. 
Střešní plášť bude tvořen trapézovým plechem, parotěsnou zábranou, tepelnou izolací a 
střešní plechovou krytinou. Střecha bude mít sedlový tvar s okapními dešťovými svody. 
Prosvětlení je navrženo vrcholovým světlíkem v podélném směru haly a okny ve fasádě.  
Konstrukce podlahy je uvažována ve složení štěrkový podsyp, vsyp-stabilizace, izolace 
proti zemní vlhkosti a radonu a drátkobetonová podlahová deska s nosností 5 t/m2. 
Zdrojem tepla bude plynová kotelna na ZP. 
 
SO 02 – Administrativní budova 
Administrativní budova je uvažována jako dvoupodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvoří 
zděný stěnový systém s železobetonovými stropy. Stěny budou postaveny na betonových 
pasech. Maximální výška budovy bude 8,0 m. Přístup do 2.NP bude zajištěn 
dvojramenným prefabrikovaným betonovým  schodištěm. Konstrukce podlahy se uvažuje 
zateplená s izolací proti zemní vlhkosti a pronikání radonu. 
Administrativní budova bude splňovat funkci kancelářskou, sociálního zázemí 
zaměstnanců (WC, sprchy, šatny, jídelna) a technického zázemí (elektrorozvodna, 
kompresorovna, kotelna ). 
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SO-03     Hrubé terénní úpravy 
V rámci přípravy území se předpokládá sejmutí ornice v tloušťce 400 mm po celé ploše 
staveniště a provedení hrubé terénní úpravy. Ornice (cca 5 500 m3) bude částečně 
využita k vyrovnání svažitého terénu a částečně na provedení konečných terénních a 
sadových úprav. Pro přebytečnou ornici najde využití investor. 
 
 
SO-04    Komunikace a parkovišt ě 
Komunikace bude napojena na vnitroareálovou obslužnou komunikaci u stávající haly a 
konstrukčně provedena jako asfaltová, šířky 6,0 m, pro těžkou kamionovou 
dopravu. Odvodnění je do uličních vpustí. 
 Parkoviště pro zaměstnance a návštěvy je navrhováno pro 40 míst a 2 místa pro 
tělesně postižené osoby. Provedení bude s povrchem ze zámkové dlažby, stání o 
rozměrech 2,5 x 5 m, pro tělesně postižené 3,5 x 5 m. 
Veškeré plochy budou vyspádovány a odvodněny do stávají kanalizace.  
 
SO-05    Vodovodní p řípojka 
Vodovodní přípojka  bude zásobovat areál pitnou a požární vodou. Bude napojena na 
veřejný vodovod vedený v ulici před areálem. 
Přípojka bude ukončena za oplocením pozemku ( na pozemku investora ) vodoměrnou 
šachtou, ze které bude pokračovat do objektu. Před vodoměrnou šachtou bude na 
přípojce vysazen nadzemní požární hydrant DN 100. 
Šachta o rozměrech 3200 x 1200 x 1600 mm je navržena betonová se vstupem přes 
uzamykatelný ocelový vodotěsný poklop. Šachta včetně poklopu bude umístěna v zeleni. 
Přípojka je k vodoměrné šachtě navržena z trub z tvárné litiny DN 125, za vodoměrnou 
šachtou z trub PVC DN 80.  
 
SO-06    Kanaliza ční přípojka 
Veškeré splaškové i dešťové odpadní vody z areálu objektu budou napojeny na veřejnou 
jednotnou kanalizaci, vedenou kolem areálu. Napojení bude provedeno přípojkou DN 
300, která bude ukončena na pozemku investora revizní šachtou. 
Dešťové odpadní vody z komunikací budou do kanalizace odváděny přes betonové uliční  
vpusti se zápachovým uzávěrem. 
Dešťové odpadní vody z parkoviště pro 40 osobních automobilů ( cca 510 m2 ), budou do 
kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek SOL-2 ( vpust s filtračním košem se 
sorpční náplní ),  s kvalitou vody na výstupu 0,1 - 5 mg/l NEL . 
Venkovní jednotná areálová kanalizace je navržena z trub HDPE, uložených v pískovém 
loži. Na kanalizaci  jsou na směrových a výškových lomech navrženy kruhové revizní 
HDPE kanalizační šachty ∅ 1000 mm, překryté litinovými poklopy ∅ 600 mm. Poklopy 
v komunikaci jsou navrženy v provedení těžkém, v zeleni v provedení lehkém.    
 
 
SO-07    Plynová p řípojka 
Napojení plynové přípojky DN 50 je připraveno z plynoměrného pilířku na východní 
hranici pozemku. V objektu bude kotelna s kapacitou 360 kW. Předpokládaná roční 
spotřeba zemního plynu činí 88 600 m³. 
 
SO-08    Trafostanice a VN p řípojka  
Potřebný příkon el. bude zajišten z rozvodu VN 22kV přes novou kioskovou trafostanici 
při východním vjezdu na pozemek.  Předpokládá se odběr 300 kW a roční odebraná 
práce 320 MWh. Veškerý technologický rozvod bude proveden z hlavního rozvaděče 
umístěného ve výrobní hale přes podružné rozvodnice.  
 
SO-09    Venkovní osv ětlení a rozvody   
Venkovní osvětlení bude kolem obslužných komunikací a chodníků. 
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SO-10    Oplocení   
Oplocení bude provedeno shodně se stávajícím areálem LOMA I a bude na něj 
navazovat. 
  
SO-11    Sadové úpravy 
Architektonické řešení exteriéru bude dotvořeno sadovými úpravami s ohledem na 
krajinný ráz lokality. Předpokládá se ozelenění zbývající části areálu. 
 
 

Plocha k výstavbě haly Loma II 
 

 
 
 
 
Technologické procesy m ůžeme rozd ělit na n ěkolik ucelených částí : 
 
- obrábění kovů 

Surové komponenty ve tvaru tyčí a desek se obrábí na moderních a přesných CNC 
strojích. Jedná se o přesnou strojírenskou výrobu. K tomuto procesu je zapotřebí 
kontrolní místnost s konstantní teplotou, kde se provádí měření. 
CNC stroje jsou kapotované stroje, které třískově obrábí ocel a odpadem jsou 
ocelové třísky. Proces vyžaduje používání běžných řezných kapalin a náplní do strojů 
jsou běžné hydraulické oleje. Celý proces je uzavřený bez odtahu vzduchu a jediným 
odpadem jsou ocelové třísky a řezná emulze. 

 
- nanášení nylonu 

To je speciální proces, který zahrnuje ohřátí ocelových částí na 200 ºC. Pro tento 
proces se používá indukční ohřátí. Práškový nylon je stříkaný na tyto části. Nylon na 
ohřáté oceli taje a tím se na ní lepí. Části se pak nechají vychladnout a stroj poté 
upraví velikost nanesené nylonové vrstvy. Proces probíhá v uzavřené místnosti a je 
místně odsáván a filtrován. Proces můžeme rozdělit do 7 etap. 
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1. Povrch ocelových částí je již dříve upraven otryskáním. 
2. Aceton se používá k očištění povrchu součástek. 
3. Povrch součástek je zakryt teplotně odolnou páskou. 
4. Součástky jsou připraveny pomocí primeru. 
5. Součástky jsou ohřáté na požadovanou teplotu 200 ºC pomocí indukční cívky 
nebo v troubě a občas se zahřívá povrch horkovzdušnou pistolí. 
6. Na součástky je nanesen práškový nylon který taje a vytváří asi 1 mm silný 
povlak. 
7. Součástky se nechají vychladnou. 

 
Proces probíhá uvnitř boxu, kde proudí vzduch od operátora a odtahuje nanášený 
práškový nylon. Prášek je zachycován na kapsovém filtru a ukládán do běžného 
odpadu.  

 
- výroba snímačů 

Snímače jsou přesné přístroje na měření síly, jejich výroba vyžaduje přesnou montáž   
a testování zahrnující teplotní kontrolu, kontrolu vlhkosti a prostředí zbavené prachu 
pro některé etapy výrobního procesu. Většina součástek váží méně než 5 kg, 
v případě montáží těžších dílů se použije zvedací zařízení. Práce se převážně 
vykonává  na ergonomických pracovních stolech. Tento proces zajišťuje 12 lidí, kteří 
vyrábějí 50 smontovaných, kalibrovaných snímačů za týden. 
Celkem je 7 etap výroby. 
 Čištění – součástka obrobena strojem se leští pískovacím zařízením v malé 
uzavřené komoře. Pak se součásti očistí pomocí ultrazvuku. Celkový čas 5 
hod/týden.  

 
1. Připojení extenzometru. Tato práce se provádí v čisté místnosti, teplota 22°C, 

vlhkost 50%. Pracuje se v sedě za pracovními stoly s použitím zvětšovacích 
přístrojů – pro připevnění extenzometrů ke kovovým součástkám se používá 
lepidlo. Tuto práci splňují 3-4 zaměstnanci během týdne. 

 
2. Extenzometr – fixace lepidlem. Smontované součástky (viz bod 2) jsou umístěny 

v pecích při teplotě 20°C. Pece se oh řívají automaticky do teploty 205°C a pak se 
zase ochladí na 20°C. Tyto sou částky se odloží pro další montáž. Teplota 
v místnosti pro pec je 22°C a typický provoz pece j e 10 hod / týden a pokaždé trvá 
10 min.. 

 
3. Zapojení a konečná montáž – další kompletování výrobků pomocí ručního nářadí 

a pájení el. spojů. Běžné prostředí ve fabrice, ale bude zajištěno místní odsávání 
od pájení. Pro každého pracovníka pájení – 10% (4 hod/ týden).  

 
4. Tepelná Kompenzace – každý smontovaný výrobek je umístěn do teplotní komory 

(30 ks najednou) a ohřívá se automaticky od 20°C do 50°C a zase se ochlad í do 
20°C. Provádí se menší úpravy dle ukazovaných údaj ů výrobků na konci procesu. 

 
5. Kalibrace – konečně smontovaný výrobek se přesune do místnosti s regulovanou 

teplotou (22°C) pro kalibraci. Tady se kontroluje v ýkon výrobku a výrobek se 
upraví. Kontroly výkonu se provádí pomocí automatického testovacího zařízení 
tak, že úkolem operátora je zatěžování výrobků a registrovaní ukazovaných údajů. 

 
6. Balení – zkompletované a otestované výrobky  jsou uloženy do kartónových 

krabic a jsou připravené k expedici. 
 
Používané látky a materiály: kalafuna na pájení, čistidla, spray WD 40, různé druhy 
lepidel v tubách nebo plastových nádobkách, spotřeba lepidla je velmi malá celkem 
do 3,0 litrů za rok. 
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- výroba termických komor 
Tepelná buňka je montážní plocha pro termické komory/pece. Buňka přibližně 
produkuje 300 jednotek za rok ( 6/týden ) různých modelů. Klíčovou schopností jsou 
hlavně lehká montáž ocelových částí a izolace dohromady se zapojením kontrolních 
panelů nebo kontrolních jednotek. Dokončené jednotky jsou testovány na teplotu a 
kontrolovány při chladnutí před expedicí. Podmínky práce jsou srovnatelné s běžnou 
elektromontáží u pracovních stolů za použití malých nástrojů. Filtrační zařízení je 
použito v oblasti montáže izolace a ve zkušebně. Celkem je 6 etap výroby. 

   
1. Montáž ocelových částí kolem rámu nebo dovnitř rámečku. Části musí být 

nezabalené a zkontrolované. Hlavní obal je znovu použit, ale papír s lepenkou 
jsou odpad. Části jsou převážně nýtovány za pomocí pneumatické pistole, některé 
spojovány předběžně svorníky. 

 
2. Montáž tepelné izolace. Vnitřní montáž je pak přenesena do izolovaného prostoru, 

kde filtrační zařízení filtruje částice, které by se mohly dostat do vzduchu. V tomto 
prostoru jsou jednotky opatřeny tepelnou izolační rohoží nebo nacpané izolační 
vatou. Činnost vyžaduje, aby operátor nosil pracovní oblek, kalhoty, rukavice a 
respirátor. Operace je ruční a filtr je umístěn přímo nad operátorem. 

 
3. Konečná montáž - několik závěrečných procesů. 

 
4. Zapojení - několik operací. 

 
5. Zkoušení se provádí v řízeném prostoru s filtrem kouře k zachycení kouře ze 

škrobu. Panel Wire Person provádí standardní zkoušku, která zahrnuje ohřátí 
komory/pece na 12 hod. K ochlazení se používá nádoba s CO2 nebo LN2 
připojená k jednotce. 

 
6. Balení 
 
Používané látky a materiály: Různé druhy izolačních materiálů, izolační vaty, různé 
druhy lepidel v tubách nebo plastových nádobkách, spotřeba lepidla je velmi malá 
celkem do 2,0 litrů za rok. 

 
- výroba hydraulických válců  

Tento proces zahrnuje 4 tyče smontované a zkoušené jako vysoce přesné 
hydraulické tyče. Proces zahrnuje spojení  velkých ocelových dílů dohromady, běžně 
váží 20 kg, ale větší může vážit i 200 kg. Válce jsou vybaveny těsněním a ložisky. 
Během montáže je použit hydraulický olej k namazání částí, aby se snáze montovaly 
dohromady. Když je montáž dokončena, jednotky jsou testovány pomocí vysokého 
tlaku hydraulického oleje na tlak až 280 bar. Vyrábí se 5 ks za týden. Každá jednotka 
je přibližně 1 m vysoká a má průměr 250 mm. 
Proces vyžaduje zdvihací zařízení a ruční nářadí. Proces vyžaduje různé nářadí a 
upevnění, ale nejdůležitější je hydraulická jednotka, která dokáže vytvořit vysoký tlak 
oleje. Hydraulická jednotka zahrnuje elektrickou pumpu se zásobníkem a chladící 
jednotku. Chladící jednotka požaduje výstup do venkovního prostředí. 
Používané látky a materiály: Hydraulická kapalina do hydraulické jednotky, maziva a 
mazací oleje v tubě a spreji, spray WD40.  
 

- montáž 
Při všech uvedených procesech a mezi procesy je zapotřebí drobná montáž 
prováděná většinou na stolech za použití drobného nářadí. 
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B.1.7 Předpokládané termíny 
Zahájení stavby  08/2008 
Dokončení stavby  04/2009 
 

   
B.1.8 Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

 Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti 
tvoří dotčené území.  
 Z výše uvedeného je patrné, že dotčený územní samosprávný celek tvoří 
Plzeňský kraj a obec Dobřany. Ostatní obce nebudou projektem dotčeny.  

 
 
B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 
216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) je navržený projekt zařazen podle 
přílohy č. 1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B do bodu : 

 
  Záměr,kategorie II Sloupec A Sloupec B 
10.6   Skladové nebo obchodní komplexy včetně 

nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže 
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu  

 X 

Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, Stavební úřad 
Dobřany. Kotelna na ZP je zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší, 
který podléhá zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a musí být jako 
střední zdroj znečišťování povolená.  
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B  2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p ůdy 
Ochrana zemědělského půdního fondu se řídí zákonem č.334/1992Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění. Stavba haly bude realizována na parcele 
kat.č. 1280/175. V současnosti je pozemek kryt travním porostem. Nejsou zde žádné 
stromy ani křoviny. Příjezdová komunikace pro zásobování naváže na obslužnou 
komunikaci přes pozemek kat.č. 1280/174. Oba pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Sousední pozemky nejsou realizací záměru ovlivněny. 
 
 

Katastrální území Dobřany 627615 

Kat.č. Výměra  m2    Druh pozemku BPEJ  Č. LV 

1280/175 9995 Orná půda 41500  2658 
1280/174 7305 Orná půda 41500 2658 
2121 2654 Zastavěná plocha Bez BPEJ 2658 

  
 
Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy a je nutno požádat o vynětí 
ze ZPF. Bonitované půdně ekologické jednotky dle metodického pokynu MŽP 
OOLP/1067/96 jsou pro dotčené pozemky určeny. K zásahu do PUPFL nedojde. Bude 
nutno provést skrývku ornice v hloubce cca 40 cm. Zemina bude skladována a následně 
použita k terénním úpravám při ozelenění v areálu. 
 
 

B.2.2 Spot řeba vody 
  Zásobování objektu vodou bude zajišťováno navrhovanou přípojkou DN 80 
z veřejného vodovodu. Přípojka bude zásobovat objekt pitnou a požární vodou a bude 
napojena z uličního řadu na východní straně objektu. Přípojka je k vodoměrné šachtě 
navržena z trub z tvárné litiny DN 125, za vodoměrnou šachtou z trub PVC DN 80.  
V objektu bude rozvod rozdělen na rozvod požární vody a rozvody pro sociální zařízení. 
Technologická voda není pro provoz požadována. 

  
Výpočet potřeby vody - byl proveden dle směrnice Ministerstva lesního a vodního 
hospodářství ČSR a Ministerstva zdravotnictví ČSR - Hlavního hygienika pro výpočet 
potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení č. 9/73. Celkový 
předpokládaný počet zaměstnanců je 90 osob, z toho 25 v administrativě. Provoz se 
předpokládá dvousměnný. 
 
Předpokládaná spot řeba vody : 
 
65 zam x 120 l/d       = 7 800 l/d 
25 admin x 60 l/d       = 1 500 l/d 
  
Celkem Qmaxd        = 9 300 l/d 
 
Roční spotřeba vody               9,3 x 260           = 2 418 m3/rok 
 
Maximální směna : 
40 zam x 120 l/d       =  4 800 l/d 
25 zam.adm. x 60 l/d       = 1 500 l/d 
 
Celkem Qmax směna       =    6 300 l/d  
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         Maximální hodinová potřeba 
Qmaxhod          6 300 x 0,5             = 3 150 l / hod   = 0,9 l/s 

 
 

B.2.3 Chrán ěná území, ochranná pásma 
Výstavba nové výrobní a skladové haly nezasahuje ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění, do zvláště chráněných území. V širším okolí je cca 7 km jihovýchodním 
směrem přírodní památka PR Zlín. Mezi nejbližší ÚSES  patří severozápadním směrem 
stávající RBK č.205 – Dubová Hora - Dobřánky a RBC č.1717 Dobřánky (cca 1,5km). 
Jihovýchodním směrem (cca 6 km) se nachází osa nadregionálního biokoridoru NRBK 
K 64 Běleč. Blíže, asi 5 km, prochází RBK č.240 Val u Dvora a RBC U Dvora č.889.   
 
 

Mapa ÚSES 
                                  

 
 
       -    hala LOMA II 
 
Výčet možných dotčených ochranných pásmem: 
 
- silnice I. třídy 50 m od osy vozovky 
- silnice II. třídy  25 m od osy vozovky 
- silnice III. třídy  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 
- vodovod DN 500-800 5 m od osy vodovodu 
- vodovod DN 900-1000 6 m od osy vodovodu 
 
- kanalizace DN 200-400 3 m od osy kanalizace 
- kanalizace DN 500-800 5 m od osy kanalizace 
- kanalizace DN 900-1100 6 m od osy kanalizace 
- kanalizace DN 1200-1500 8 m od osy kanalizace 
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plynovod jimiž se rozvádějí plyny 
- v zastavěném území obce 1 m od osy plynovodu 
- do průměru 200 včetně 4 m od osy plynovodu 
- do průměru 200 do 500 včetně 8 m od osy plynovodu 
- nad průměr 500  12 m od osy plynovodu 

V blízkosti se nachází VTL plynovod s ochranným pásmem 15 m 
 
- sdělovací kabely, dálkové 1m od osy sdělovacího kabelu 
- sdělovací kabely, koaxiální 1,5m od osy sdělovacího kabelu 
 
 
soustava pro rozvod elektrické energie 
- řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu  
 
- pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
- pro závěsná kabelová vedení  1 m od kraje kabelu 
       7 m od nejkrajnějšího vodiče 
- pro napětí nad 35 kV  do 110 kV včetně 12 m od nejkrajnějšího vodiče 
- pro napětí do 220 kV    15 m od nejkrajnějšího vodiče 
- pro napětí do 400 kV    20 m od nejkrajnějšího vodiče 

 
  
                                                                                   

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje 
Elektrické energie  
 Požadovaný příkon elektrické energie v období výstavby bude zajištěn ze stávajícího 
areálu. Pro provoz haly bude potřebný příkon zajištěn z rozvodu VN 22 kV přes novou 
kioskovou trafostanici. Veškerý technologický rozvod bude proveden z hlavního 
rozvaděče umístěného ve výrobní hale přes podružné rozvodnice. Osvětlení bude řešeno 
částečně přirozeným světlem a částečně výbojkovými a zářivkovými svítidly. Venkovní 
osvětlení bude řešeno výbojkovými svítidly ovládanými ručně a soumrakovým čidlem. 
 
Předpokládaný instalovaný příkon elektrické energie pokrývající : 
 
vnitřní osvětlení, motorové spotřebiče, vytápění a ventilace, osvětlení vjezdu, parkoviště, 
vnější fasády a vchodů  
 
Celkový instalovaný p říkon 300 kW 
Předpokládaný koeficient současnosti za normálního provozu je 0,6 (v dalším stupni 
projektu bude upřesněn). 

    
Předpokládaná roční spot řeba elektrické energie  320 MWh/rok  
 
Stlačený vzduch 
Systém hlavního zásobování vzduchem bude zajišťovat šroubový kompresor o 
provozním tlaku 7,85 bar, množství 125 m3/min. Součástí kompresorové stanice bude 
sušička vzduchu. Z kompresorové stanice, kde bude kompresor umístěn bude vyvedeno 
páteřní potrubí do haly, kde bude zokruhováno. Napojení jednotlivých technologických 
zařízení se provede pomocí rychlospojek umístěných na samostatně uzavíratelných 
odbočkách. 
 
Zemní plyn - vytáp ění a vzduchotechnika 
Jako zdroj tepla pro celý komplex bude sloužit plynová kotelna na ZP, umístěná 
v administrativním přístavku. Topný systém bude v kotelně rozdělen na pět topných 
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okruhů, tj. okruh pro vytápění administrativní budovy, okruh pro vzduchotechniku , okruh 
pro ohřívač TV a dva okruhy pro výrobní halu. 
 

Bilance spotřeb tepla :  
 

Administrativní přístavek   
Výpočtová hodinová potřeba tepla pro vytápění a větrání  …………..  0,189 GJ 
Výpočtová roční spotřeba tepla pro vytápění a větrání  …………..  440    GJ 
Výpočtová roční spotřeba tepla pro ohřev TV   …………..    60    GJ 

 
Výrobní hala : 
Výpočtová hodinová spotřeba tepla pro vytápění a větrání ………….. 1,093  GJ 
Výpočtová roční spotřeba     ………….. 2 250  GJ 

 
Předpokládaná roční výpočtová spotřeba tepla celkem:  2 750 GJ 
tomu odpovídá roční spotřeba zemního plynu           88 600 m³  

 
Suroviny 
V období výstavby budou použity běžné stavební materiály. Hala bude ocelový  
montovaný skelet, s opláštěním. 
 Použité stavební materiály : 
- kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce, beton, betonové směsi 
- obalované směsi pro konstrukci komunikací 
- PE pro rozvody vody a plynu 
- ocel armovací 
- izolace 
- sklo, zateplení 
- ocelové profily 
- krytina 
- zámková dlažba 
- ostatní stavební materiál 
 
Po uvedení haly do provozu se předpokládá výroba z následujících surovin v množství 
/odhad/  za rok:  
Ocel    300 000 kg/rok 
Hliník    20 000 kg/rok 
Řezná emulze  8 000 l/rok 
Olej hydraulický  4 250 l/rok 
 
Dále budou používány přípravky na lepení, mazání (ložiskový olej, hydraulický olej) a 
těsnění zkušebních strojů. Bezpečnostní listy používaných látek jsou uloženy u investora.  
 

B.2.5 Nároky na dopravní sí ť a infrastrukturu  
Průmyslová zóna se rozkládá po levé straně komunikace ve směru na Chlumčany. 

Pozemek pro výstavbu je v proluce staveb posledním volným, příjezdové komunikace 
jsou vybudovány. Na ně bude napojen vjezd na východní straně pro parkoviště osobních 
automobilů v areálu. Pro snížení dopravní intenzity v okolí obytné zástavby- rodinných 
domků budou k zásobování a expedici nové haly využity a prodlouženy obslužné 
komunikace haly LOMA I přes  stávající areál. V době realizace stavby bude vyvolaná 
doprava spojená s dopravou osob (OA), stavebních materiálů, strojů a s odvozem 
odpadů (TNA, LNA). Předpokládá se nepravidelná, krátkodobá intenzita.  
V období provozu bude doprava spojená s dopravou surovin a odvozem hotových 
výrobků. Předpokládá se nepravidelný provoz cca 6 (TNA) nákladních automobilů a 
maximálně provozu 40 osobních automobilů (v jedné směně) denně po komunikaci 
III/18036. V souvislostí s provozem haly jsou navržena nová parkovací místa (40 OA) na 
východní straně pozemku.  
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Dopravní intenzita na komunikacích v okolí Dobřan 

 

 
 

Číslo 
silnice  

Sčítací 
úsek T O M S začátek úseku konec úseku 

180  3-3930  1655  4698  24  6377  x s 27  Dobřany z.z.  

180  3-1321  1850  4702  40  6592  Dobřany z.z.  x s 18035  

180  3-1322  4650  4080  21  8751  x s 18035  vyús.18043  

180  3-1323  1318  2958  15  4291  vyús.18043  Dobřany k.z.  

180  3-1330  1318  2958  15  4291  Dobřany k.z.  zaús.do 26 -Chotěšov  
 

  
 

T celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel      [počet vozidel / 24 hod] 

O celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   [počet vozidel / 24 hod] 

M celoroční průměrná intenzita motocykl ů              [počet vozidel / 24 hod] 

S celoroční průměrná intenzita všech vozidel         [počet vozidel / 24 hod] 

začátek úseku  

konec úseku  
       z.z. - začátek zástavby,    k.z. - konec zástavby,     x    - křižovatka 
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B  3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 
Výstupem budou v období výstavby emise ze stavebních strojů a nákladních 
automobilů zajišťujících výstavbu. Jedná se o nepravidelné a z hlediska delšího 
časového období jednorázové navýšení emisí a zhoršení imisní situace jak přímo 
v lokalitě, tak podél silnice III/18036, (výstavba bude rozložena do cca 8 měsíců) a 
následně po II/180. Vzhledem k době trvání výstavby lze předpokládat, že ovlivnění 
ovzduší nebude významné. 
 V období  provozu budou emise pocházet ze stacionárních zdrojů a z mobilních 
zdrojů. Stacionárním zdrojem bude kotelna v administrativní budově, kde bude 
nainstalován jeden kondenzační kotel sestavený ze tří modulů. Celkový výkon kotelny 
bude 360 kW (střední zdroj znečištění ovzduší). Mobilními zdroji budou zdroje liniové v 
podobě dopravních prostředků - osobní automobily a nákladní automobily zásobování i 
expedice. 
 Negativní ovlivnění ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy záměru 
tedy nastane, avšak vzhledem k uvedeným skutečnostem bude celkově nevýznamné. 
Lze rovněž uvést, že z možného využití plochy dané platným územním plánem 
(obchodní, výrobní či skladové využití) představuje výrobní využití s obslužnou 
dopravou výše uvedené kapacity nejnižší zhoršení emisní situace v místě i navazujícím 
okolí. Za těchto okolností a vzhledem k tomu, že pro stacionární zdroje je zvolen 
v daném případě druh paliva s nejnižším negativním emisním ovlivněním, lze 
předpokládat zpracovávání rozptylové studie, jež by pouze vyhodnotila příspěvek 
provozování plánovaného záměru, za bezpředmětné. 

 
  

B.3.1.1 Hlavní bodové zdroje zne čišt ění ovzduší:  

Střední zdroj – komín plynové kotelny. 
Zdrojem emisí bude plynová kotelna o výkonu 360 kW. Hlavní škodlivinou emitovanou 
ze spalování zemního plynu jsou oxidy dusíku, v menší míře oxid uhelnatý, emise 
ostatních škodlivin jsou méně významné. Jedná se o střední zdroj znečištění. 

 
Vypočtené hodnoty emisí 

 Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro 

Jmenovitý tepelný 
výkon (MW) 

Tuhé 
zneč. 
látky  

 Oxid 
siřičitý  

Oxidy 
dusíku 
jako NO2  

 Oxid 
uhelnatý  

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku  R

ef
er

en
čn

í 
ob

sa
h 

ky
sl

ík
u 

%
 O

2 

0,2 a větší, ale jmen. 
tepelný příkon menší 
než 50 MW  

--  35   200   100   nest.  3 

Emise (kg/rok) při 
spotřebě 88 600 m3

 ZP 
1,772 0,85 170,11 28,35 5,67 kg/rok 

 
B.3.1.2 Hlavní plošné zdroje zne čišt ění ovzduší: 

Nevyskytují se v projektu. 
 

B.3.1.3 Hlavní liniové zdroje zne čišťování ovzduší 

     Zdrojem emisí budou převážně tzv. mobilní zdroje zne čišťování ovzduší – 
automobily. Nejvýznamnějšími emisemi u znečišťování ovzduší dopravou jsou oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následně ozón. 
Nepředpokládá se žádná významná změna dopravní intenzity proti stávajícímu stavu, 
všechny látky se již dříve v podniku používaly, nebyl však centrální sklad těchto látek. 
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 Liniové zdroje v podobě nákladních automobilů pro obsluhu výrobní haly způsobí 
nárůst emisí jak v případě nákladní dopravy po silnicích II/180 až III/18036 a nové MK.  
Nárůst emisí v prostoru III/18036 a navazující silniční síti bude nevýznamný. Dopravní 
intenzita po komunikační síti v okolí bude vlivem provozování záměru (dvě směny) 
zvýšena cca o 80 průjezdů OA denně a o cca 6 průjezdů nákladních automobilů nad 5 t 
denně.  

 
                 Emisní faktory pro dopravu (NOx) 

Typ zdroje Emisní faktor pro 1 vozidlo  ( g/km) 

osobní automobil 1,61 
lehký nákladní 2,47 
těžký nákladní 11,41 

 
 
 

B.3.2 Odpadní vody 
Veškeré splaškové i dešťové odpadní vody z areálu objektu budou napojeny na veřejnou 
jednotnou kanalizaci, vedenou kolem areálu. Napojení bude provedeno přípojkou DN 
300, která bude ukončena na pozemku investora revizní šachtou. 
Dešťové odpadní vody z komunikací budou do kanalizace odváděny přes betonové uliční  
vpusti se zápachovým uzávěrem. 
Dešťové odpadní vody z parkoviště pro 40 osobních automobilů (cca 510 m2), budou do 
kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek SOL-2 ( vpust s filtračním košem se 
sorpční náplní ),  s kvalitou vody na výstupu 0,1 - 5 mg/l NEL . 
Venkovní jednotná areálová kanalizace je navržena z trub HDPE, uložených v pískovém 
loži. Na kanalizaci  jsou na směrových a výškových lomech navrženy kruhové revizní 
HDPE kanalizační šachty ∅ 1000 mm, překryté litinovými poklopy ∅ 600 mm. Poklopy 
v komunikaci jsou navrženy v provedení těžkém, v zeleni v provedení lehkém.   
 
  
Hydrotechnické výpo čty : 
 Odpadní vody splaškové jsou úměrné předpokládané vodárenské spotřebě dle 
kapitoly B 2.2.cca 2 418 m3/rok. 
 

 Odpadní vody dešťové vychází z ploch střechy, parkoviště, komunikace, chodníků 
zpevněných a zatravněných ploch. 
Střecha   - 4 300 m2 

Parkoviště   -    510 m2 
Komunikace a chodníky -    960 m2 
Zpevněné plochy (štěrk) -    140 m2 
Zeleň    - 4 090 m2 
 
      Q   =  q15  .  φ  .  S 
      Q   =  135 x  ( 0,9 x 0,43 + 0,7 x 0,147 + 0,4 x 0,014 + 0,05 x 0,409 ) 
 
 Celkem      Q   =   69,66  l / s  
  
Výpočet množství dešťových vod z parkoviště vedených přes odlučovače SOL - 2 
 
      Q   =  q15  .  φ .  S 
 Q   =  135 x 0,7 x 0,051 
 
 Q   =   4,82 l / s 
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B.3.3 Odpady 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou jsou druhově 
zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Odpady při stavbě budou 
stavebního charakteru, budou se vyskytovat časově omezeně a dodavatelská firma 
zajistí jejich odstranění (dle druhu odvoz na skládku nebo likvidace odbornou firmou). 
Nepředpokládá se vznik nových druhů odpadů než stávajících. Odpady jsou zařazeny 
podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, Katalog odpadů. 
 

 
3.3.1 Realizace projektu 

 
 Při realizaci stavby lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 

Číslo 
odpadu 
Kategorie 

Název odpadu Množství 
(t/rok) 

Způsob 
nakládání 

08 01 11 
N 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla 0,01  2 

08 01 12 
O Jiné odpadní barvy a laky 0,01 2 

08 01 17 
N 

Odpady z odstraňování barev nebo laků 
s obsahem organických rozpouštědel 0,01 2 

08 01 18 
N Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků 0,01 2 

08 04 10 
O 

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod č. 08 04 09 0,01 2 

15 01 01 
O Papírové a lepenkové obaly 0,2 1 

15 01 02 
O Plastové obaly 0,05 1 

15 01 03 
O Dřevěné obaly 0,1 1 

15 01 04 
O Kovové obaly 0,1 1 

15 01 06 
O Směsné obaly 0,1 1 

16 06 02 
N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,01 1 

17 01 07 
O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků 5,0 1,2 

17 02 01 
O Dřevo 0,1 1 

17 02 02 
O Sklo 0,01 1 

17 02 03 
O Plasty 0,1 1 

17 03 02 
O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 0,1 1,2 

17 04 05 
O Železo a ocel 0,5 1 

17 04 07 
O Směsné kovy 0,1 1 
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Číslo 
odpadu 
Kategorie 

Název odpadu Množství 
(t/rok) 

Způsob 
nakládání 

17 04 11 
O Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 0,1 1 

17 05 04 
O Zemina a kamení 7500,0 1,2 

17 06 04 
O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu a 
nebezpečných látek) 0,05  

17 09 04 
O Směsný stavební nebo demoliční odpad 5,0 2 

20 03 01 
O Směsný komunální odpad 1,0 1,2 

20 03 04 
O Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 0,05 2 

 
Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

    2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
- kategorie odpadu: O - ostatní 

    N - nebezpečný 
 

3.3.2 Odpady vznikající při provozu 

Při provozu lze předpokládat vznik odpadů souvisejících s výrobní činností a vznik 
odpadů souvisejících celkově s provozem záměru, tj.: 

 
Kód 
odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu Množství 
(t/rok) 

Způsob 
nakládání 

12 01 01 
O Piliny a třísky železných kovů 69,0 1 

12 01 03 
O Piliny a třísky neželezných kovů 5,0 1 

12 01 07 
N 

Odpadní minerální řezní oleje neobsahující 
halogeny 1,0 2 

12 01 09 
N 

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující 
halogeny 6,0 2 

12 01 21 
O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 0,05 2 

13 01 10 
N Nechlorované hydraulické minerální oleje 4,0 2 

13 05 02 
N Kaly z odlučovačů oleje 0,1 2 

15 01 01 
O Papírové a lepenkové obaly 0,1 1 

15 01 02 
O Plastové obaly 0,1 1 

15 01 03 
O Dřevěné obaly 0,1 1 

15 02 02 
N 

Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 0,03 2 

20 01 01 
O Papír a lepenka 0,2 1 

20 01 21 
N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,005 1 
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Kód 
odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu Množství 
(t/rok) 

Způsob 
nakládání 

20 01 40 
O Kovy 1,0 1 

20 01 39 
O Plasty 0,2 1 

20 03 01 
O Směsný komunální odpad 3,0 1,2 

20 03 03 
O Uliční smetky 2,0 2 

Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

    2 – odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.) 
- kategorie odpadu: O - ostatní 

    N - nebezpečný 
 

Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů. Přednostně budou 
nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není 
dostupná, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona. Zpracování a likvidace odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné 
organizace oprávněné k nakládání s předmětnými druhy odpadů. 

 

3.3.3 Odpady vzniklé po dožití stavby 

 Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem 
dále využít nebo zneškodnit. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) lze tyto materiály po 
dožití stavby zařadit například následovně : 

 
Kód odpadu Kategorie odpadu Název odpadu 
17 09 04 O Smíšené stavební a demoliční odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 

 

B.3.4 Doprava, hluk 
Areál společnosti se nachází na jižním okraji zastavěného území Dobřan, přístup je po 
místních komunikacích. Stávající výrobní areál firmy je dopravně napojen na veřejnou 
komunikační síť v průmyslové zóně Dobřan. Stavba se nachází v blízkosti obytné 
zástavby. Její umístění na pozemku bylo zvoleno tak, aby vzdálenost od obytné zástavby 
byla co největší. 
Příjezd i výjezd nákladní dopravy povede přes obslužné komunikace ve východní části 
stávajícího areálu firmy. Osobní doprava bude mít vjezd na východní straně pozemku od 
obytné zástavby. Slouží pro přísun materiálu a surovin, pro přivážení kontejnerů na 
odpady a přísun technologických částí do závodu. Současně slouží pro výjezd s odpady 
ze závodu a případný zásah hasičského vozu. 
 Vlastní parkovací stání jsou navržena podél východní strany nové haly. Počet 
parkovacích stání bude 40 (včetně 2 pro imobilní osoby). Průjezd nákladní dopravy po 
uvedení obou etap do provozu se navýší o cca 6 vozidel TNA týdně pro zásobování a pro 
expedici.  
 Situace v oblasti hluku bude ovlivněna zejména mobilními zdroji záměru 
(automobily) a stávajícím provozem jak na silnicí III/18036, tak na dráze ČD. Nárůst 
hluku vzhledem ke stávající obytné zástavbě vlivem záměru bude akceptovatelný, neboť 
se jedná o zástavbu podél III/18036, kde nárůst dopravy vlivem provozování záměru 
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nebude významný. Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu budou 
provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich úroveň bude závislá na 
okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 
Stavební firma bude brát ohledy na to, aby stavební práce nepřekročili nejvyšší 
přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq = 60 dB pro hluk z výstavby v době 
od 7°° do 21°° hod. dle na řízení vlády č. 148/2006 Sb. zde nebude překročena. 
Stacionární hluk vznikající provozem vzduchotechniky (nástřešní ventilátory) rovněž 
nebude významný. 
Podle nařízení vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, je stanoven nepřekročitelný hygienický imisní limit hluku v chráněném venkovním 
prostoru a způsob jejího hodnocení. Podle výše uvedeného nařízení jsou stanoveny tyto 
hygienické limity : 

                      Základní hladina hluku:  LAeq,T = 50 dB 
  

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku pro 
pracoviště v hale, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy včetně velínu se 
přípustný expoziční limit vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq, 8h rovná 
60 dB. 
Po provedení měření hluku v pracovním prostředí bude v případě nesplnění normových 
požadavků navrženo příslušné opatření u jednotlivých technologických zařízení. Tam, 
kde vzniká nebezpečí, že bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB(A), musí 
být poskytnuty pracujícím osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku. 
 
 Pro záměr bylo provedeno měření hluku a zpracována akustická studie firmou 
Soning Praha. Ze závěrů lze předpokládat, že z provozu uvažovaných objektů ve vztahu 
k okolnímu venkovnímu prostředí nebude docházet k p řekračování nejvyšších 
přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku  dle hygienických požadavků pro 
chráněné venkovní prostory na denní dobu pro zadaný rozsah činnosti. 
  
  

B.3.5 Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 Netýkají se tohoto záměru. 
 
B.3.6 Rizika havárií 

 Za běžného provozu výrobní haly nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele 
nejbližšího okolí žádná významná rizika havárií. Možnost vzniku havárie plyne z požáru 
skladovaných látek nebo z úniku nebezpečných látek. 
 

Skladový prostor Navržené ruční hasící přístroje 
Sklad olejů a mazadel 2x práškový, 6 kg 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 
C.I  Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 

(například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní 
parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)   

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

- území chráněná podle národní legislativy : 
 nejedná se o kategorii tzv. zvláště chráněných území (tj. chráněná krajinná 
 oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, 
 přírodní památka), nejedná se o významný krajinný prvek (114/1992 Sb., 
 v platném znění a druhy uvedené v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.)  
    

Využívání území v okolí zájmové lokality lze charakterizovat jako městské a průmyslové.  
 Řešené území se nachází v podnebné oblasti mírně teplé (MT4). Tato podnebná 
oblast se vyznačuje středně dlouhým teplým a sušším létem, krátkým přechodovým 
obdobím, mírně teplým jarem a podzimem, středně dlouhou mírně teplou a mírně suchou 
zimou s delším trváním sněhové pokrývky. Pravděpodobnost suchých vegetačních 
období je 15-30%, vláhová jistota 5-10. Roční průměrný úhrn srážek činí cca 750 mm, 
roční průměrná teplota cca 10,7oC, počet letních dnů 40-50, počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 50-70. 
 Konkrétní údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě nejsou k dispozici. Vzhledem 
k převažujícím jihozápadním (20,8%) a západním (18,2%) větrům (v těchto směrech 
neleží kromě kotelny státního léčebného ústavu žádný výrazný zdroj znečištění ovzduší) 
i průměrné  intenzitě dopravy po III/18036 i s nízkým ovlivněním spalováním pevných 
paliv v zimním období vlivem plynofikace lze ve sledované lokalitě usuzovat na poměrně 
dobrou kvalitu ovzduší se znečištěním na úrovni celkového pozadí. Poloha na mírném 
svahu terasy řeky Radbuzy má příznivý vliv na rozptylové podmínky. 
 Co se týká povrchových vod, leží lokalita v povodí Radbuzy (1-10-02). Příslušná 
hydrologická ploška povodí s označením 1-10-02-101 náleží Chlumčanskému potoku, 
který teče přibližně severním směrem západně od silnice III/18036. Hydrogeologický 
rajón 622 (krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Mže pod Stříbrem). Chlumčanský 
potok není významným vodním tokem. Hladina podzemní vody je v hloubce 4,5-4,8 m, 
zakládání stavby neovlivní. 
 Geologicky leží řešené území v oblasti platformních pokryvů, na rozhraní 
mezozoických (pískovce, jílovce) a tercierních hornin (jíly, písky). nemetamorfovaného 
algonkia zastoupeného spilitovým stupněm. V širší zájmové oblasti vystupují na povrch 
podložní proterozoické horniny. Nižší partie jsou pokryty slabou  vrstvou kvartérních hlín, 
pod kterou se místy vyskytují terasové sedimenty Radbuzy, které místy dosahují 
mocnosti několika desítek metrů. 
 Morfologie terénu je v širším okolí poměrně plochá, respektive mírně členitá, 
s patrným erozně denudačním působením výše uvedených toků a jejich přítoků. Rozsah 
nadmořských výšek blízkého okolí se pohybuje od 330  do 350 m.n.m. Vlastní řešené 
území leží v intervalu nadmořských výšek 337 - 340 m. 
 Území je dle geomorfologického členění ČR součástí Hercynského systému, 
subsystému Hercynská pohoří, provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounské, 
oblasti Plzeňské pahorkatiny, na rozhraní celků Plaská pahorkatina (VB-2) a Švihovská 
vrchovina (VB-3). V uvedeném rámci na rozhraní podcelků Plzeňská kotlina (VB-2C) a 
Radyňská vrchovina (VB-3D) a následně na rozhraní okrsků Dobřanská kotlina 
(označení VB-2C-c) a Štěnovická vrchovina (VB-3D-b).  
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 Vzhledem ke geologickému podloží a půdotvorným substrátům náleží lokalita 
k širšímu území s výskytem jílovitohlinitých půd typu illimerizovaných a oglejených půd 
(půdy převážně hlinité až jílovitohlinité, obsah jílnatých částic 45-60%). Obsah skeletu se 
pohybuje od 10 do 50%. Charakteristika zemědělské výrobní oblasti (ZVO): 03 
(obilnářská). Charakteristika jednotlivých zemědělských pozemků je hodnocena podle 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ - souhrn vlastností klimatu, vlastností 
morfogenetických, charakteristika půdotvorných substrátů, svažitosti a expozice). Dle 
kódu BPEJ se u lokality jedná o klimatický region mírně teplý, mírně suchý (4), s hlavní 
půdní jednotkou 15 (illimerizované půdy, illimerizované hnědozemě, hnědé půdy a hnědé 
půdy illimerizované vč. slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, 
středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem), se sklonitostí 1 až 3 stupně a 
všesměrnou expozicí (0 na čtvrtém místě), půda bezskeletová až slabě skeletovitá, 
s hloubkou nad 60 cm (0 na pátém místě). 
 
 Z hlediska výskytu radonu náleží lokalita dle mapy odvozeného radonového rizika 
do oblastí s označením 2, tj. jedná se o oblast se středním nebezpečím průniku radonu 
z podloží; tomu odpovídá i geologická stavba a umístění lokality, lze předpokládat 
potřebu realizace stavební ochrany pro pobytové místnosti. 
 
 Biota území lokality (tj. fauna a flóra) náleží k oblasti vegetace a fauny opadavých 
listnatých lesů středoevropského temperátního pásma. Území je možné dle 
fytogeografického pojetí zařadit do kolinního, tj. pahorkatinného vegetačního stupně. 
Současný stav bioty v širším území odpovídá vývoji narušovanému od dob středověku 
antropickými zásahy a novodobě přetvořeného v celkově intenzivně zemědělsky  
využívané území charakterizované blízkým okrajem lidského sídla. Fytogeografickým 
začleněním leží ve fytogeografickém okresu Plzeňská pahorkatina (31) a podokresu 
Plzeňská pahorkatina vlastní (31a). Z hlediska geobotanického a geomorfologického leží 
území lokality v sosiekoregionu Plzeňská pahorkatina (II.-14). Geobiocenologické pojetí 
(následně po typizaci konkrétních ekosystémů) řadí lokalitu k bukovému vegetačnímu 
stupni (4a). Biogeografický region 1.28 (Plzeňský). 
 Dle rekonstrukční mapy vegetačních poměrů náleží řešené území do přechodu 
mezi oblastí acidofilních a jedlových doubrav a oblastí dubohabrových hájů. 
 
 Ekosystém lokality je v závislosti na vývoji posledních desetiletí charakterizován 
agrocenózou pole a polních lemů. 
 Zastoupení živočišných i rostlinných druhů na lokalitě odpovídá geografickým 
poměrům (tzn. výskyt běžných druhů rostlin, ze živočichů nebyl během průzkumů přímo 
žádný zastižen, spíše v blízkém okolí se však dá předpokládat výskyt odpovídajícího 
spektra zejména běžných druhů hmyzu i obratlovců), tzn. ochuzená fauna a flóra 
hercynské zkulturněné krajiny transformované do plochy zemědělsky intenzivně 
využívané. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nebyl při běžných 
terénních průzkumech zaznamenán ani v polních lemech (přímo v ploše záměru je 
pouze intenzivně využívané pole) a lze s pravděpodobností hraničící s jistotou 
předpokládat, že se zde vyskytovat nebudou. 
 
 Lokalita nemá žádný vztah k územním systémům ekologické stability; tzn. ani na 
úrovních nadregionální a regionální (ty jsou dány ÚTP NR-R ÚSES), ani na úrovni 
místní. Z nejbližších nadregionálních prvků lze uvést regionální biokoridor toku Radbuzy 
RK 205.  
 Krajinný ráz je dán polohou lokality na okraji území sídla ve vazbě na průmyslové 
plochy, plochy bydlení a dopravní plochy (komunikace, železnice). Determinován je 
zejména polohou lokality vůči okolí, jedná se o mírný severozápadní svah, který 
z hlediska okolí nijak nevystupuje. Krajinný ráz lokality se oproti stávajícímu změní spíše 
negativním směrem (závisí na úhlu pohledu), kdy se díváme z přírodní plochy na plochu 
s poměrně vysokým podílem zpevněných ploch a stavbu tvaru plochého kvádru.  
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 Lokalita nezasahuje do žádného zvláště chráněného území přírody ani do jeho 
ochranného pásma a není součástí významného krajinného prvku (ze zákona ani 
z rozhodnutí příslušného DOSS). Neleží ani v oblasti chráněných zdrojů nerostných 
surovin. 
 Z hlediska platné ÚPD je podstatné vyjádření příslušného stavebního úřadu, 
kterým je odbor výstavby MÚ Dobřany. Podle tohoto vyjádření je záměr v souladu 
s platnou ÚPD. 
 
 

C. II   Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
 území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 
  
 Území záměru je v současné době mezi oplocenými pozemky investora Loma 
Systems s.r.o. a firmy GP Trade s.r.o., v okolní zemědělsky využívané krajiny navazující 
v jihovýchodním směru na lidské sídlo regionálního významu s městským charakterem.  
 Při orientačním biologickém průzkumu  nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné 
druhy rostlin ani živočichů. Ani v lokalitě, ani v její blízkosti se nenachází žádné zvláště 
chráněné území přírody, ani VKP, ani prvky ÚSES. 
 Od sídla je území záměru odděleno liniovou dopravní stavbou v podobě silnice III. 
třídy a prolukou v důsledku vedení trasy VTL plynu. Navržená stavba nevyžaduje žádné 
demolice objektů ani historických památek.   
Chráněná území  

Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, 
odst. (2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Na 
zájmovém území určeném pro výstavbu nejsou registrovány významné krajinné prvky 
(VKP) ve smyslu ustanovení  § 6, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb.  

 Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky důležité části 
krajiny vzniklé přirozeným vývojem nebo lidskou činností. Podmínky pro činnost ve VKP 
upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

  V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů 
mapovaných v rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotopů ČR 
(Chytrý, Kučera et Kočí 2001), směrnice Evropských společenství č. 92/43/EHS o 
ochraně přírodních stanovišť a z přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ       
 A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
D  1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 

hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
  

a) Vlivy na ve řejné zdraví  
Vlivy při výstavbě a provozu výrobní haly LOMA II společnosti Loma Systéms s.r.o. 

v Dobřanech na veřejné zdraví se nepředpokládají. Na veřejné zdraví lze dopad hodnotit 
jako nulový. 

 
 
b) Vlivy na ovzduší a klima  
 Emise z provozu výrobní haly jsou z plynové kotelny, liniové zdroje z dopravy jsou 
nízké. Tento vliv je hodnocen jako málo významný, stabilní. 
 
 
c) Vlivy na hlukovou situaci  
 Hlukovou zátěž související s provozem skladu budou představovat výhradně 
činnosti související s  automobily zajišťující přepravu zboží do areálu. Tato dopravní 
intenzita je mírně vyšší, než stávající provoz. Tento vliv je hodnocen jako málo 
významný, stabilní. 
 
 
d) Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 Vlivy provozu výrobní haly na vodní hospodářství budou nevýznamné.  
 
 
e) Vlivy na p ůdu 
Pozemek zasažený stavbou (kat.č. 1280/175) je podle evidence v katastru nemovitostí 
součástí zemědělského půdního fondu. Bude zde vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. V prostoru nové výstavby se předpokládá se sejmutím ornice v tl. cca 400 mm, 
tomu odpovídá cca 5 500m3 . Částečně se ornice použije pro potřeby sadových úprav 
v areálu a pro vyrovnání mírně svažitého terénu. Na zbývající ploše dotčeného pozemku 
budou provedeny sadové úpravy  spočívající v ozelenění pozemku tak, aby ráz okolní 
krajiny byl co nejméně narušen. 

 Vlivy na geologické podmínky v místě stavby areálu nebudou žádné. 
 
 
f) Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje  
 
 Netýkají se uvedené stavby a provozu výrobní haly. 

 
g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  
 
 Při realizaci stavby nedojde ke kácení stromů či keřových skupin, v zájmovém 
území se nevyskytují. Územní systém ekologické stability ani významné krajinné prvky 
nebudou realizací stavby přímo dotčeny. Biocentra a biokoridory v okolí areálu mohou 
být ovlivněny jen minimálně, jejich systém zůstane zachován. 
 
h) Vlivy na krajinu  
Realizace stavby výrobní haly je v průmyslové zóně, na okraji zastavěného území. Vliv 
na krajinu je mírně negativní, stabilní. 
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  Mapa rozvojových a průmyslových zón v okolí Dobřan 
 

 
 
 
 
ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky  
 Posuzovaný záměr nemá vliv na hmotný majetek či kulturní památky. Zájmové 
území pro výstavbu nezasahuje do prostoru s možnými archeologickými nálezy.  

Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. 
Významné nálezy byly učiněny při stavbě psychiatrické léčebny. Pravěké výšinné sídliště 
je zjištěno i západně od Hůrky u Šlovic. Z období halštatského se zde našla bronzová 
nádoba zvaná situla. Z doby laténské byla v okolí města nalezena keramika a pod lesem 
Vysoká pohřebiště. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nalezením pohřebiště 
využívaného v 10. a 11. stol. severovýchodně od města při cestě ke Šlovicům. Vlastní 
sídliště příslušející k pohřebišti leželo pravděpodobně v rozptýlené formě na říčních 
terasách. Archeologicky je dokázáno pro 11. a 12. stol. i přímo v okolí kostela sv. Víta. 
Významným mezníkem v novodobém vývoji města bylo založení Zemského ústavu pro 
choromyslné jižně od města. V letech 1876 - 1883 zde byl na ploše rovnající se dosud 
městem zastavěnému území vybudován dle projektu arch. Benýška rozlehlý areál s 
ústavním kostelem. Tento počin přinesl řadu nových pracovních příležitostí. Přibývá 
českých obyvatel, kteří jsou zaměstnáni v okolních dolech na černé uhlí a v chlumčanské 
keramičce jako stavební dělníci na stavbě ústavních budov, ale též jako zaměstnanci 
nově vzniklého okresního úřadu či železnice. Přelom století je možno hodnotit jako dobu 
největšího rozvoje města. 
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Výpis památek v památkov ě chrán ěném území 
Název památky Obec Část obce Rejst říkové číslo 
děkanství čp. 3, nám. TGM  Dobřany Dobřany 50355 /4-5174  
kostel sv. Mikuláše  Dobřany Dobřany 35213 /4-264  
kostel sv. Víta  Dobřany Dobřany 30506 /4-265  
měšťanský dům čp. 112, nám.  Dobřany  Dobřany  22405 /4-266  
měšťanský dům čp. 147  Dobřany Dobřany 15189 /4-267  
měšťanský dům čp. 148, nám. TGM  Dobřany Dobřany 36845 /4-268  
měšťanský dům čp. 5, nám. TGM  Dobřany Dobřany 50905 /4-5229  
měšťanský dům čp.157  Dobřany Dobřany 11662 /4-5091  
radnice čp. 1 ( čp.2)  Dobřany Dobřany 10820 /4-5022  
silniční most  Dobřany Dobřany 22224 /4-269  

 
 
 
  Ohraničení Městské památkové zóny Dobřany 
 

 
 
 

D  2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 Navržený projekt předpokládá výstavbu výrobní haly na vlastním pozemku. 
Celkový počet zaměstnanců po dokončení etap stavby se přepokládá 90 osob. Z toho 
počet výrobních pracovníků 65 a 25 v administrativě.  
 Sociální důsledky pro obyvatele jsou neutrální až kladné (pracovní příležitosti při 
stavbě, zachování pracovních míst), resp. zůstávají na stávající úrovni vzhledem k tomu, 
že v sousedství jsou další průmyslové areály. Účinky vlastního provozu výrobní haly 
k zasaženému území a populaci jsou nevýznamné.  
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Vývoj po čtu obyvatel m ěsta Dob řany v letech 1970-2004
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D  3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní
 hranice 

Předložený projekt nemá přeshraniční dosah z hlediska vlivů na životní prostředí. 

D  4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci  
 nepříznivých vliv ů 
 
D.4.1 Územně plánovací opat ření 

Nenavrhují se žádná opatření. 
 

D.4.2 Technická opat ření 
- prašnost a znečišťování komunikací během výstavby minimalizovat kropením a 

čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace 
- v době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny pozemky 

nezahrnuté ve stavbě  
- stavební práce provádět v denní době 

 
D.4.3 Kompenza ční opat ření 

- Nejsou navrhována  
 

D.4.4 Provozní opat ření 
- likvidace skladovaných odpadů bude smluvně zajištěna 
- důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění 
 

D.4.5 Ostatní opat ření 
- nejsou navrhována 

Vzhledem k charakteru navržené činnosti není navržen monitoring jednotlivých složek 
životního prostředí.  
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D  5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly p ři 
 specifikaci vliv ů 

 
 Při hodnocení a prognózování vlivu stavby na životní prostředí byla provedena 
fyzická prohlídka zájmového území a stávajícího provozu, který vyhovuje všem 
současným environmentálním požadavkům. 

Podrobný průzkum fauny a flóry nebyl prováděn z důvodů, že se jedná o stavbu 
v oploceném areálu investora, v průmyslovém území, bez stromové či keřové vegetace. 
Při hodnocení bylo používáno standardních metod i všech dostupných vstupních 
informací. Jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí byly hodnoceny a posuzovány 
podle stanovených limitů, které jsou obsaženy v zákonech, prováděcích vyhláškách a 
technických normách.  

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neurčitosti ve 
znalostech, které by významně snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.   
 
 

Průmyslová zóna Dobřany, Za stodolami 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Varianty řešení stavební ani technologické nejsou předkládány. V případě nulové 

varianty, tj. bez stavby výrobní haly by byl pozemek volný a hledalo by se jeho komerční 
využití. 

 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 
V příloze je přehledná situace polohy místa stavby. 

 
 
                                 Letecký snímek zájmové lokality 
 

 
 
 

F  2. Další podstatné informace oznamovatele 
 Před hodnocením a prognózováním vlivu záměru byla provedená fyzická 
prohlídka areálu. Dále byly analyzovány materiály uvedené v předchozích kapitolách a 
další údaje získané od orgánů státní správy a především podklady od zadavatele. 
Projektová dokumentace ke stavební řízení pro stavbu výrobní haly je zpracována.  
 Poskytnuté podklady a informace o záměru lze hodnotit jako dostatečné a 
postačující pro zpracování oznámení.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
 NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 Projekt výstavby výrobní haly je navržen vedle stávajícího areálu společnosti 
Lomo Systems s.r.o., v Dobřanech. Území záměru je v současné době součástí 
oploceného pozemku investora v okolní zemědělsky využívané krajiny navazující 
v jihovýchodním směru na lidské sídlo regionálního významu s městským charakterem.  
 Při orientačním biologickém průzkumu  nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné 
druhy rostlin ani živočichů. Ani v lokalitě, ani v její blízkosti se nenachází žádné zvláště 
chráněné území přírody, ani VKP, ani prvky ÚSES. 
 Od sídla je území záměru odděleno liniovou dopravní stavbou v podobě silnice III. 
třídy a prolukou v důsledku vedení trasy VTL plynu. Navržená stavba nevyžaduje žádné 
demolice objektů ani historických památek.  
Umístění stavby vychází z prostorových možností areálu - dostupných relativně volných 
ploch dostatečné velikosti a s ním související stávající infrastruktury - komunikací i 
inženýrských sítí. Pozemek se nachází v průmyslové zóně města Dobřan, část nazývaná 
Za stodolami. Zástavba popisovaného závodu splňuje regulativy města Dobřan o 
závazných částech územního plánu. V areálu závodu se nachází stávající výrobní objekt, 
stávající komunikace, zpevněné plochy a parkoviště. Výrobní areál je oplocen. Uvnitř 
areálu je umístěno parkoviště pro zaměstnance. 
 Nová jednopodlažní dvoulodní hala o rozpětí 2x25 m a délce 78 m (osové 
vzdálenosti skeletu) je řešena jako staticky nezávislá na vedlejší administrativní budově. 
Výška haly nebude vyšší než 12,0 m. +-0,000 objektu se předpokládá 338,50 m n.m.. 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelový montovaný skelet. Modulový systém sloupů je 13 
polí po 6 m. Sloupy budou osazeny na železobetonové monolitické patky. 
Výkopové práce budou prováděny od úrovně HTÚ – hrubých terénních úprav. Výkopy 
budou prováděny jako otevřené, příp. pažené. 
Obvodový plášť je navržen z lehkého kovoplastického opláštění sendvičovými 
minerálními panely. Do výšky 0,5 m od podlahy bude proveden betonový sokl. Ve 
stěnovém plášti budou umístěny okna, dveře a sekční vrata. 
Střešní plášť bude tvořen trapézovým plechem, parotěsnou zábranou, tepelnou izolací a 
střešní plechovou krytinou. Střecha bude mít sedlový tvar s okapními dešťovými svody. 
Prosvětlení je navrženo vrcholovým světlíkem v podélném směru haly a okny ve fasádě.  
Konstrukce podlahy je uvažována ve složení štěrkový podsyp, vsyp-stabilizace, izolace 
proti zemní vlhkosti a radonu a drátkobetonová podlahová deska s nosností 5 t/m2. 
Zdrojem tepla bude plynová kotelna na ZP. 

Administrativní budova je uvažována jako dvoupodlažní objekt. Nosnou konstrukci 
tvoří zděný stěnový systém s železobetonovými stropy. Stěny budou postaveny na 
betonových pasech. Maximální výška budovy bude 8,0 m. 
  Nová výrobní hala Loma II je určena pro výrobu, montáž, skladování i expedici 
dílů a ucelených částí zkušebních strojů. V praxi jsou tyto stroje používány pro zkoušení 
fyzikálních vlastností různých materiálů. Výrobní provoz se skládá převážně z opracování 
kovových komponentů pomocí CNC strojů a různých montážních  prací a zkušebních 
operací, potřebných ke kompletaci výrobků.  
 
Doprava 
V okolí dojde k mírnému nárůstu dopravy. Týdně se předpokládá nárůst odbavení 3 
nákladních aut do 6 t a 3 nákladních aut nad 6 t. Osobní doprava je tvořena hlavně auty 
zaměstnanců. 
 
Voda 
Splaškové a dešťové odpadní vody budou odvedeny veřejnou kanalizací do ČOV města 
Dobřan. 
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Hluk 
Ve výrobní hale se budou u některých výrobních procesů úrovně hladin hluku blížit 
přípustným hladinám hluku. Šíření hluku do okolí je bráněno neprůzvučností obvodového 
pláště haly.  

K dopravní obslužnosti výrobní haly budou využívány stávající komunikace. 
Celkový vliv dopravy je podobný jako dosud, akceptovatelný, jen mírně zvýšený proti 
současnosti. 

 
 Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů projektu na životní 

prostředí a za splnění předpokladů uvedených v hodnocení, nebude výstavbou ani 
provozem výrobní haly docházet k významnému zatížení antropogenních ani přírodních 
systémů. Po posouzení všech účinků a dopadů projektu na životní prostředí lze 
konstatovat, že výstavbu a provoz výrobní haly lze z hlediska životního prostředí 
považovat za akceptovatelný. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Datum zpracování oznámení : 21. března 2008 
 

 
 
 
 
 

Zpracovatel :  Ing. Vladimír Křivka   Doudlevecká 22, 301 00 Plzeň 
    Tel.fax. 377 237 560 
    E-mail : krivka@top.cz   
    IČO 12844039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprávnění odborné způsobilosti č.j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení 
autorizace č.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list čj. 863/96, 340500-46339 ze 
dne 10.4.1996 na předmět podnikání : Posuzování vlivů na životní prostředí 
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H. Přílohy 

H  1. Vyjád ření Městského ú řadu Dob řany 
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H  2. Přehledná mapa, M 1: 100 000 
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H  3. Poloha stavby v Dob řanech 
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H  4. Půdorys haly 
 
 

 
 

 
 
 

 


