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A. Údaje o oznamovateli  

 
 

1. Investor    Statutární m ěsto Plze ň 
náměstí Republiky 1 
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B. Údaje o zám ěru  

 
I. Základní údaje  
 
1. Název záměru   Útulek pro zví řata v nouzi  
     zakázka č. 02 TUUIN 45 
 
    
2. Kapacita (rozsah) zám ěru  
  

Oznamovatel záměru Statutární město Plzeň, zastoupené Útvarem investic města 
Plzně, připravuje novou výstavbu útulku pro zvířata v nouzi. Tento projekt bude umístěn na 
jihozápadním okraji města Plzeň, v katastrálním území Skvrňany, na pozemku kat.č. 1538/1. 
Tento pozemek je lesní, určený k plnění funkcí lesa. Pro realizaci výstavby bude nutné provést 
vymýcení části lesa pro výstavbu. Z celkové plochy areálu navrženého útulku, 1,0053 ha, 
bude trvale odlesněna plocha pod stavbami, tj. 0,4740 ha, ostatní část bude vyčištěná.  

 
Oznámení zám ěru se podává podle bodu 10.15, p řílohy č. 1, kategorie II, stavby a 

činnosti neuvedené v p ředchozích bodech a nedosahující parametr ů předchozích bod ů 
této p řílohy, z d ůvodu kácení lesních porost ů.  

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona č. 163/2006 Sb., kterým 
se mění zákon č. 100/2001 Sb. ve zn ění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vliv ů na 
životní prost ředí a o zm ěně některých souvisejících zákon ů ( zákon o  posuzování vliv ů 
na životní prost ředí ) zjiš ťovacímu řízení.  

Jedná se o zám ěr uvedený v P říloze č. 1 kategorie II (zám ěry vyžadující zjiš ťovací 
řízení, pod bodem 1.1. Trvalé nebo do časné odlesn ění plochy od 5 do 25 ha), avšak 
nedosahující p říslušných limitních hodnot. 

 
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. 

 
 

3. Umíst ění záměru   
 

Řešené území se nachází na jihozápadním okraji průmyslové zóny Borská pole, příjezd je 
ulicí Daimlerovou a dále zpevněnou lesní cestou. Veškeré pozemky jsou v majetku 
oznamovatele.  

 kraj:  Plzeňský NUTS  CZ 032 
 okres:  3405 Plzeň – město NUTS  CZ 0325 

 obec:  554791 Plzeň  NUTS  CZ 0325 554 791 
 katastrální území:   722596 Skvrňany 

 pozemek: k. č. 1538/1 (umístění útulku) 
 k. č. 1338/32 (ostatní komunikace – přístup) 
 k. č. 1540 (budova, občanská vybavenost, bývalý vojenský objekt) 

 
  

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Výstavba útulku pro zvířata v nouzi má zajistit náhradu za dožívající stávající útulek 

v Plzni – Valše.  
Oznamovateli ani zpracovateli oznámení nejsou známy jiné záměry, které by kumulovaly 

své vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se stavbou útulku pro zvířata v nouzi.  
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5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních d ůvodů ( i z hlediska životního prost ředí ) pro jejich výb ěr, resp. 
odmítnutí 

 
Vzhledem k charakteru záměru, se kterým je uvažováno také v Územním plánu města 

Plzně, tedy zajištění útulku pro zvířata v nouzi, nebyly navrhovány jiné varianty umíst ění 
(mimo pozemek oznamovatele), ani z hlediska životního prostředí. 

 
 
 

6. Stručný popis technického a technologického řešení zám ěru  
 

Projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovala společnost HBH atelier, s.r.o. 
Letkovská 5, 326 00 Plzeň, projektanti Ing. Václav Hlinka, Ing. Ladislav Hřebenář. 

 
 Architektonické a stavební řešení je na úrovni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí, 

tzn. v této podrobnosti) nejlépe patrné z výkresové části. Rozhodující bylo předchozí vyřešení 
komunikačního napojení (napřímený stávající vjezd do areálu) a parcelace pozemků. Tato 
parcela vlastně respektuje provedeným geometrickým plánem stávající skutečný stav 
(původní vojenský areál se zdevastovanou budovou roty a příjezdovou asfaltovou komunikaci 
šířky 4 m k němu). Dalším výchozím podkladem byl schematický zastavovací plán areálu 
poskytnutý objednatelem, který řešil základní prostorové a plošné potřeby uživatele a vazby 
(vč. výběhů) mezi jednotlivými objekty a provozním uspořádáním tak, aby plně vyhovoval 
tomuto specifickému provozu a splňoval příslušné, zejména veterinární předpisy. Tento 
zastavovací plán byl mimochodem respektován při zpracování hlukové studie vzhledem 
k nejbližší stávající výstavbě na Borských polích, která prokázala pozitivní výsledek – 
neovlivnění hlukem nad přípustnou hygienickou mez (zejména psí štěkot). Svou váhu sehrává 
kromě vzdálenosti i umístění areálu uprostřed lesa, což projektant respektuje i při vlastním 
návrhu vlastní výstavby (jedná se o přízemní ubikace zvířat s pultovými či sedlovými střechami 
o nízkém spádu s návazností na venkovní výběhy). Jedinou výjimku tvoří vlastní správní 
objekt, který tvoří přiměřenou dominantu areálu i po plošné stránce (zároveň je zde kromě 
agendy umístěno např. WC pro veřejnost). Po stránce výškového uspořádání se však opět 
jedná o přízemní objekt, avšak s budoucím využitelným podkrovím (sedlová střecha o větším 
spádu s krovem) dle požadavků uživatele. Celkově je však dbáno na jednoduchost 
jednotlivých objektů a střízlivý, čistý a účelový výraz plně zapadající do okolního lesního 
prostředí, které je výstavbou dotvářeno, nikoliv potlačováno. V této souvislosti je nutno 
zdůraznit fakt, že lesní porost mimo vlastní výstavbu objektů a komunikací zůstane zachován 
(i uvnitř areálu), což má příznivý vliv kromě jiného na provoz venkovních výběhů (stínění). 
V těchto prostorech dojde pouze k tzv. výřezu po ploše (popadané a nahnuté stromy, nálety, 
křoviska). Původní zastavovací plán byl tedy projektantem respektován, přičemž došlo pouze 
k drobným úpravám a posunům. Důležitou skutečností po stránce vzhledu a dojmu areálu je 
fakt, že stávající vybydlený vojenský objekt krabicového tvaru je v rámci této stavby 
demolován – zůstane zachována pouze základová deska určená jako manipulační plocha pro 
potřeby uživatele. Oplocení areálu respektuje hranice areálu (vyjma vykrojení pro vjezd a 
venkovní parkoviště návštěvníků), přičemž jeho provedení je podřízeno veterinárním a 
bezpečnostním předpisům – tzn. plná výplň výšky cca 2,0 m se soklem bránícímu podhrabání. 
Přesný tvar a technologie bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. Po stránce 
výsadby vzrostlé zeleně je tento faktor v daném případě bezpředmětný – stavba se nachází 
uprostřed lesa, ke zmýcení dochází pouze v nezbytném rozsahu. Rovněž parkovací stání jsou 
dostatečně stíněna stávajícím lesním porostem. Při návrhu zástavby bylo dbáno na 
skutečnost, aby min. vzdálenost od hranice pozemku k jednotlivým objektům činila alespoň 3 
m. Po stránce stavebně technické se bude jednat o klasickou výstavbu pomocí dnešních 
dostupných technologií pro stavbu poměrně jednoduchých objektů areálu útulku. Celá stavba 
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není v tomto stupni (DUR) členěna na jednotlivé stavební objekty – toto je předmětem dalších 
stupňů PD. 
  Vlastní provoz areálu pak spočívá hlavně v chovu opuštěných zvířat a péči o jejich 
zdravotní stav. K tomuto účelu (max. kapacita je 150 psů a 120 koček) je zaměstnáváno 10 
zaměstnanců ve dvou směnách po 5 osobách + navíc pracuje 1 osoba přes noc (24 hod. 
služba). Podrobnosti provozu není nutno v této dokumentaci přesně popisovat (chov, krmení, 
úklid, docházka veterináře, oddělení prostoru pro příjem nových zvířat – prostor pro nemocná 
nebo z nemoci podezřelá zvířata, teplé a studené pavilony psů a zvlášť koček, hospodářský 
objekt skladu apod.) jelikož vše podléhá již uvedenému předpisu „Metodický návod SVS ČR č. 
2000/05/EPIZ“ upravující veškeré podmínky a provoz útulků zvířat.  

 
 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 
 

Investor předpokládá zahájení stavby v roce 2007, dokončení v roce 2008. 
 
 
 

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 tvo ří Plzeňský 

kraj, Statutární m ěsto Plze ň, ÚMO Plzeň 3. 
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II. Údaje o vstupech  

 
1. Půda 

- zábor půdy (ZPF, LPF) 
- chráněné území 
- ochranná pásma 
 
Podle výpisu z katastru nemovitostí je dotčený pozemek k. č. 1538/1, les. Projekt 

předpokládá rozlohu areálu celkem 10 053 m2, z toho se na výměře 4 740 m2 provede 
vykácení všech dřevin. 

 
Lesní p ůdní fond je dot čen (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů - lesní zákon ). V příloze je přiloženo rozhodnutí KÚPK, souhlas s návrhem 
územního rozhodnutí pro stavbu útulku pro zvířata. 

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvlášt ě chrán ěného  území  ve 
smyslu  § 14, odst.  2 zák. ČNR  č.114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny. Stejně tak zde 
mimo lesa nejsou registrovány jiné významné krajinné prvky .  

 
 
2. Voda 

Bude provedeno napojení areálu na veřejný vodovod, a to v nejbližším možném místě 
potvrzeným Vodárnou Plzeň a.s., a to z přilehlých Borských polí – resp. křižovatky Daimlerova 
(bývalá Vědecká) – Morseova, tj. p.č. 1538/33. Napojení bude na stávající vodovodní řad LT 
150 mm – viz též situace (vč. materiálu a profilu vodovodní přípojky). V napojovacím místě se 
zároveň nachází venkovní hydrant, takže vzhledem ke vzdálenosti stavby (do 200 m) je tento 
využitelný i pro navrhovaný útulek a není nutno přivádět navíc požární vodu. 

Plánovaná spotřeba vody pro maximální stavy v útulku : 
 
Obsluha 10 osob 120 l/os/den  1,20 m3 denně   
psi 150 kusů   30 l/psa/den  4,50 m3 denně   
kočky 120 kusů   10 l/kočku/den  1,20 m3 denně  
celkem    6,90 m3 denně  

 
 Kanalizace 

Splašková kanalizace je řešena oddílným způsobem – tzn. samostatné větve ústící do 
čerpací stanice a z ní výtlakem pak opět do nejbližší veřejné kanalizace potvrzené Vodárnou 
Plzeň a.s. – tj. opět křižovatka Daimlerova – Morseova, resp. rohová šachta na stávající 
kanalizaci KT 300 mm (pozemek p.č. 1538/33). Vedení výtlaku je zkoordinováno s ostatními 
přípojkami ing. sítí (po levé straně stávající komunikace směrem od útulku), tj. v normových 
vzdálenostech (soubězích) při umístění ve volném pruhu šířky 3 m mezi krajnicí a lesem.  

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou odváděny dešťovou kanalizací do 3 
zasakovacích rýh (příkopů) tak, jak stanovil hydrogeologický posudek zpracovaný RNDr. 
Traksmandlem pro OŽP MMP (v případě potřeby k dispozici u projektanta). Tyto 3 zasakovací 
příkopy díku příznivé hydrogeologii (propustné sedimenty) postačují v délce à cca 20 m a 
hloubce 1,5 m a jsou situovány u jižní hranice areálu (opět viz situace).  

 
 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 
- suroviny 

Při provádění výstavby stavebních objektů útulku se bude jednat o běžné stavební 
materiály a stavebniny.  
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- elektrická energie 
Provoz areálu potřebuje ke své bezproblémové funkci max. 140 kW soudobého příkonu 

(vnitřní a venkovní osvětlení, spotřebiče, čerpání kanalizace, vytápění resp. temperace). Tento 
požadavek byl akceptován ze strany ČEZ distribuce a.s., přičemž primérní trasa VN (z 
Daimlerovy ulice – viz situace) tvoří samostatnou akci ČEZ (při úhradě podílu na vynaložených 
nákladech investorem), po stránce územního řízení je však součástí této stavby. 

     
- zemní plyn 
Není potřeba. 
 
- Vytápění a vzduchotechnika 

Vzhledem ke stupni projektové dokumentace (DUR) a relativně malém rozsahu této 
kapitoly nejsou tyto instalace výkresově specifikovány – bude podrobněji řešeno v projektu ke 
stavebnímu povolení, resp. v realizačním projektu. V principu se jedná o využití el. energie pro 
osvětlení a vytápění, a to vzhledem ke vhodnosti tohoto čistého vytápění pro nárazový provoz 
a účel (značná část pouze temperována, část dokonce nevytápěná) útulku zvířat. Po praktické 
stránce budou vytápěny pouze objekty č. 01, 02, 05 a 06 – ostatní jsou pouze temperovány 
(+5°C). Zp ůsob vytápění byl pozitivně konzultován zejména s uživatelem areálu v rámci 
výrobních výborů u investora během zpracování DUR a též bylo využití el. energie pro tento 
účel ověřeno konzultací na ÚKR m. Plzně – energetika. Vlastní rozvod vytápění je uvažován 
v hlavním objektu č. 01 (správní budova) jako teplovodní (radiátory), přičemž zdrojem bude 
elektrokotel (cca 18 kW) umístěný v tomto objektu včetně akumulačního ohřevu TUV. 
V ostatních objektech budou s výhodou využity elektrické sálavé panely v kombinaci 
s konvektory, doplněnými částečně topnými rohožemi (foliemi) do podlah, a to v závislosti na 
provozu a požadované teplotě konkrétního objektu. 

Pro odvětrání vnitřních prostorů jednotlivých objektů je v drtivé většině využito 
přirozeného větrání okny nebo ventilačními mřížkami (nejlépe úhlopříčně), v některých 
prostorech bude osazena drobná vzduchotechnika (nástěnné ventilátory a odsávání), a to 
pouze v určitých případech, kde není jiné možnosti. 

 
 

4. Nároky na dopravní infrastrukturu 
 

Komunikační nároky jsou detailněji specifikovány v příloze komunikace stavební 
dokumentace, přičemž byly pozitivně konzultovány s Policií ČR, SVS m. Plzně a silničním 
správním úřadem ÚMO Plzeň 3 – odbor dopravy. Komunikačnímu řešení byla věnována 
zvýšená pozornost, přičemž výsledkem je relativně elegantní řešení vlastního areálu (po 
vrstevnicích) s využitím, resp. napřímením stávajícího vjezdu do areálu (narovnání max. 15° 
od kolmice), přičemž před vstupem je do vlastního areálu zaříznuto parkoviště pro návštěvníky 
(10 míst vč. jednoho pro invalidy), takže není nutno toto parkování řešit na blízkých Borských 
polích. Pro vlastní příjezd k areálu je využito stávající účelové asfaltové komunikace šířky 6 m, 
která se zatáčkou zužuje na 4 m. Vzhledem ke krátké délce tohoto zúženého úseku (33 m 
k uvedenému parkovišti) není ani nutné navrhovat výhybnu pro obousměrný provoz. Navíc 
jsou dostatečné volné plochy mezi krajnicí a lesem (zejména u zatáčky) a intenzita provozu je 
vzhledem k charakteru stavby minimální. Uvedená účelová komunikace je v současnosti 
opatřena zákazem vjezdu (s dodatkem pouze pro potřeby SVS m. Plzně) a navíc v místě za 
vjezdem do útulku je umístěna uzamykatelná závora, která zůstane zachována. Uvedený 
zákaz vjezdu pak po konzultaci se SVS bude posunut až za vjezd do útulku a místo něj 
umístěna značka slepá ulice. Provoz areálu pak bude doplněn dalším dopravním značením 
(např. max. rychlost 20 km/h, označení parkování apod.). V prostoru areálu je rovněž 
vyhrazeno parkování pro vlastní zaměstnance – 10 osob (tzn. 5 ve dvou směnách) a to 
v dostatečném počtu tří parkovacích stání. Vlastní komunikační řešení areálu umožňuje 
spolehlivý provoz osobních automobilů (zejména příjem a odvoz zvířat) a to i větších rozměrů 
(Ford Tranzit apod.) pro odvoz kafilerní službou (uhynulá zvířata) a též menších nákladních 
automobilů (stěhování apod.), stejně jako svoz komunálního odpadu.  
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III. Údaje o výstupech  
 
1. Ovzduší 

  Podle Přílohy č.2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanovují kategorie 
vyjmenovaných zemědělských zdrojů znečišťování, nepatří útulek pro zvířata mezi tuto 
kategorii.  

Vytápěcím zdrojem správní budovy bude elektrokotel pro ohřev vody a teplovodní 
vytápění. Doprava, mimo čas výstavby, bude občasná. 

 
 

2. Odpadní vody 
Odpadní vody budou přečerpávány do městské kanalizace. 
 

Produkce splaškových vod 
10 x 120 l/obyv. /den =   1 200 l /den 
Q24 =   1,20 m3/den = 0,0138 l/s 
 
Maximální průtok splaškových vod 
Qmax   =   0,05 m3/hod. = 0,014 l/s 
 
Vstupní znečištění 
BSK5  10 x 0,060   0,60 kg/den 
CHSK 10 x 0,120   1,20 kg/den 
NL 10 x 0,055   0,55 kg/den 
   
Koncentrace 
BSK5  0,60/0,60   1000,0 mg/l 
CHSK 1,20/0,60   2000,0 mg/l 
NL 0,55/0,6   917,0 mg/l 
 
Návrh na vodoprávní limity 
Q24 =   1,2 m3/ den = 0,014 l/s 
Qmax  =   0,014 l/s 
 
 
Roční bilance 
Qrok = 1,20 x 365 =   438 m3/ rok 
Vypouštěné množství vody: 
 
Qrok    438 m3/ rok 

 
 
 
 
3. Odpady 

- druh a množství odpadu v t/rok 
- způsob nakládání s odpadem 

 
Odpady, které mohou vznikat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 

381/2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů….  
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V průběhu realizace stavby 
 

odpad katalogové 
číslo 

způsob nakládání s odpadem, 

množství 

Zemina a kamení  170504 Skládka, 25 t 

Odpady z lesnictví (nevyužité 
dřevo z odlesněného 
pozemku) – nálety, křoví 
apod. 

020107 
Skládka, event. možnost druhotného 
zpracování – štěpkování apod., 30 m3 

Směsné stavební a demoliční 
odpady  

170904 Skládka, 50 m3 

Zbytky železných konstrukcí 170405 Kovošrot, 0,50 t 

Sorbenty (asanace příp. 
úkapů ze stav. strojů), 
upotřebené čistící tkaniny 
z čištění strojů 

150202* 
zneškodnění dle druhu znečištění, spec. 
firmou – např. Eliod 

Odpady z používání 
nátěrových hmot 

080111* 
080112+) 

skládka, spalovna, event. 
specializovanou firmou – např. Eliod 

+) blíže dle konkrétních použitých barev ) 

* hvězdičkou jsou označeny nebezpečné odpady dle katalogu odpadů 

Vlastní smýcené plnohodnotné dřevo není považováno za odpad – bude použito jako 

stavební dřevo nebo k podobnému účelu. 

 
Při provozu stavby 

Z hlediska likvidace odpadů bude během provozu areálu vznikat směsný komunální odpad 
(kód 200301 – kategorie ostatní), který bude likvidován specializovanou firmou na základě 
smlouvy s uživatelem areálu. Vzhledem k provozu areálu podobnému zemědělskému chovu 
budou při jeho provozování vznikat též ostatní odpady č. 020102 (odpady živočišných tkání) a 
č. 020106 (zvířecí trus, moč a znečištěná podestýlka), kteréžto budou likvidovány 
specializovanou, resp. kafilérní firmou. 
 

Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie
/ mn. v t 

Způsob nakládání 

200301 Směsný komunální odpad O/ 2,0 Specializovaná firma 
020102 Odpad živočišných tkání O/ 0,01 Specializovaná firma 
020106 Zvířecí trus, podestýlka O/ 0,05 Specializovaná firma 

 
 
 
V průběhu likvidace stavby 
 
 Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby.  
 
 
 



Oznámení záměru EIA  

Útulek pro zvířata v nouzi         - 12 -  

 
4. Hluk a vibrace 
 
Období realizace 

Dá se předpokládat krátkodobé zvýšení hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti. 
Chráněné prostory jsou velmi vzdálené, není zde předpoklad překročení stanovených limitů.    

 
 
Období provozu 

 
Zdrojem hluku bude hluk od zvířat (zejména psí štěkot). Stávající úroveň hladiny 

akustického tlaku by neměla být zásadně zvýšena. Hluková studie (zpracovatel Tebodin Praha 
a.s.), která je uložená u investora, prokázala dodržení hygienických limitů v denní i noční 
době. 

 
 
 
5. Záření radioaktivní, elektromagnetické 
  

Netýkají se tohoto záměru. 
 
 
 

 
 
 

Lesní porost v místě budoucího areálu 
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C. Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  
 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 
 
 Klimatologická data 
Území Plzně patří dle Quitta (1970) do klimatické oblasti mírně teplé MT 11, s dlouhým a 
suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou 
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Od východu a jihovýchodu zasahují výběžky 
oblasti MT 10 s vlhčím létem a častějšími srážkami. 

 Území Plzně patří do klimatické oblasti mírně teplé s dlouhým a suchým létem, krátkými a 
mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Od východu a jihovýchodu zasahují k městu výběžky oblasti s vlhčím létem 
a častějšími srážkami. 
 

Základní klimatické charakteristiky území Plzně za období 1901-1980 
 

Průměrný roční úhrn srážek 503 mm 

Průměrná roční teplota 8 o  C 

Absolutní teplotní maximum 40,1 o C 

Absolutní teplotní minimum - 29,2 o C 

Průměrné trvání slunečního svitu v roce 1 680 hod 

Roční průměr počtu dní s mlhou 65 dní 

Převládající větry  - západní 22 % 

                             - jihozápadní 18 % 

Bezvětří 10 % 

 
Území se nachází převážně v oblasti s klimatem rovin s parametry uvedenými 

v následujícími tabulce. 
 

Klimatické parametry v posuzované oblasti 
 

Parametr Stupeň 

Rozptyl atmosférických příměsí 5 (velmi vysoký) 

Trvání místních teplotních inverzí 1    (velmi nízký) 

Četnost místních teplotních inverzí 1    (velmi nízký) 

Intenzita místních teplotních inverzí 1    (velmi nízký) 
 

 Zájmové území projektu se nachází na jihozápadním okraji Plzně v městské části Plzeň – 
Valcha. Území se nalézá v nadmořské výšce 350 m n.m., na rovině, která se mírně svažuje 
k jihu. Klimatologické poměry jsou charakterizovány jednak průměrem úhrnem ročních srážek 
503 mm a průměrnou teplotou 8,0 °C. Jedná se o podnební oblast mí rně až středně vlhkou 
s minimální četností výskytu suchých let.  
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném území, 

které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 
 

Zastoupení živočišných i rostlinných druhů v okolí lokality odpovídá geografickým 
poměrům, ochuzená fauna a flora hercynské zkulturněné krajiny transformované do plochy 
zemědělsky intenzivně využívané. V samotné ploše lokality je výskyt biotických prvků zcela 
chudý a odpovídá výše uvedené charakteristice. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin nebyl při běžném terénním průzkumu zaznamenán a nebyly v tomto směru zachyceny 
ani žádné indikace.  

  
Hydrogeologické poměry  
 
Podle Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva České republiky je vodohospodářský 
potenciál povrchové vody v zájmovém území nízký až velmi nízký a vodohospodářský 
potenciál podzemní vody je průměrný až nízký. 
 
Územní systém ekologické stability  

 
Posuzovanou stavbou nebudou dotčena žádná biocentra ani biokoridory. Nejblíže je 

jižně položené regionální biocentrum RK 1075. 
 
Chráněná území  

Vlastní území stavby Útulku pro zví řata v nouzi nezasahuje žádné z evidovaných 
zvlášt ě chrán ěných území.  

V řešeném území se nenachází žádný z významných p řírodních biotop ů 
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. 

 
Krajinný ráz  
 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz je tato stavba nevýznamná.  
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D. Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a na životní prost ředí 

 
1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti  

 
a) Vlivy na veřejné zdraví 
 

Navrhovaný záměr výstavby Útulku pro zvířata v nouzi nebude negativně působit na 
veřejné zdraví za předpokladu dodržování provozního řádu. 

 
b) Vlivy na ovzduší a klima 
 

Navrhovaný záměr výstavby Útulku pro zvířata v nouzi nebude negativně působit na 
ovzduší a klima, nejedná se zdroj znečišťování ovzduší. 

 
c) Vlivy na hlukovou situaci 
 
Nebude významný vliv. 
 
d) Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Z projektu vyplývá, že výstavba Útulku pro zvířata v nouzi nebude mít žádné významné vlivy 
na povrchové a podzemní vody. 
 
e) Vlivy na půdu 
 
Podle výpisu z katastru nemovitostí je dotčený pozemek k. č. 1538/1 les. Nejbližšími 
významnými krajinnými prvky taxativně vymezenými jsou dle zákona č.114/1992 Sb., § 3 na 
jihozápadní straně VKP 0611 „Les Hradčín“, na jižní straně se nachází VKP 0612 „Les 
Laňkov“. 

 K souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (Magistrát MP, odbor ŽP) k zásahu do 
VKP (podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění) si podal žádost projektant 
HBH ateliér, s.r.o. samostatně. 
 
  
f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 Netýká se uvedené stavby. 
 
 
g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního a biologického nebyla nalezena 
skutečnost,  která by bránila realizovat stavbu Útulku pro zvířata v nouzi.  
 
 
h) Vlivy na krajinu 
 
Z hlediska pohledu vlivu na krajinný ráz je záměr výstavby Útulku pro zvířata v nouzi bez 
negativního vlivu. 
 
 
ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

 
Bez vlivu. 
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2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 
Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti, 

nebudou významné.  
 

 
3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní hranice 

 
Nepřicházejí v úvahu. 
 

 
4.  Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop ř. kompenzaci nep říznivých vliv ů   

 
1. pro fázi realizace 

 
• Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy 

na  komunikace. 
• V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny pozemky zahrnuté ve 

stavbě a porosty. 
• Stavební práce provádět v denní době. 

 
2. pro fázi vlastního provozu  

 
• Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění.  
• Dodržovat provozní řád, který  bude zpracován a předložen ke kolaudaci. 

 
 

 
5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly p ři 
specifikaci vliv ů 

 
U záměru tohoto rozsahu, tj. výstavby Útulku pro zvířata v nouzi, který podléhá 

zjišťovacímu řízení až po novele zák. č. 100/2001 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb. s účinností 
od 27. 4. 2006, lze považovat údaje uvedené v projektu za dostačující. 

 
Přiměřeně rozsahu záměru je zpracováno i toto oznámení pro zjišťovací řízení. 

 
 
 
 

E. Porovnání variant řešení záměru  
 

Vzhledem k charakteru plánovaného zám ěru nebyly navrhovány jiné varianty 
umíst ění ani z hlediska životního prost ředí.  
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F. Doplňující údaje  
 
1.  Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

 
kopie katastrální mapy 1 : 1000 
územní plán města Plzně 1 : 20 000 
vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
 
 

 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 

Při zpracování Oznámení záměru bylo využito těchto podkladů : 
 

- Podklady z katastru nemovitostí (výpisy, snímky z katastru) obstarané projektantem 

- Zastavovací schematická situace 1:500 předaná objednatelem 

- Hluková studie (Tebodin Praha, 02/06) předaná objednatelem 

- Hydrogeologické posouzení zasakování dešťových vod (RNDr. Traksmandl, 11/02)  

- Zpráva geofyzikálního pyrotechnického průzkumu (V. Kryštof, 04/03)  

- Geometrický plán č. 1273-66/2001 (Ing. Dankovič) – předaný objednatelem a potvrzený 

Katastrálním úřadem 

- Geodetické zaměření dotčených pozemků (tachymetr) 1:500 (fa. Petr Hanzlík – 

geodetická kancelář 06/06)  

- Inženýrsko-geologický průzkum lokality (J. Valíček 06/06) 

- Dendrologie – znalecký posudek + situace odlesnění (ing. Polák 06/06)  

- Radon – provedený radonový průzkum RDM servis  

- Dokumentace – podklady k žádosti o vydání souhlasu s dotčením lesního pozemku (HBH 

atelier 06/06) a konzultace k podání (OŽP Krajský úřad Plzeňského kraje – ing. Horáček) 

- Konzultace projektanta s UKR MMP - energetika, vytápění (ing. Bílek, p. Kůrka) 

- zástavba (ing. arch. Hostičková) 

- Konzultace – jednání k návrhu záměru na OSS MMP a ÚMO Plzeň 3 – OVD 

- Metodický návod SVS ČR č. 2000/05/EPIZ (veterinární podmínky pro zřizování, provoz a 

kontrolu útulků a obdobných podnik. zařízení) + pozitivní konzultace s Veterinární správou 

(MVDr. Šnep) 
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G. Všeobecn ě srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  
 

Investor Statutární město Plzeň, zastoupený projekční společností HBH ateliér, s.r.o., na 
základě plné moci, připravuje zajištění výstavby Útulku pro zvířata v nouzi, číslo zakázky 02 
TUUIN 45, na části pozemku kat.č. 1538/1 v katastrálním území Skvrňany. Geometrickým 
plánem pro oddělení pozemku a vyznačení budovy bylo stanoveno území pro výstavbu. 
Předmětem územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby je nové využití 
předmětných pozemků pro výstavbu útulku pro opuštěná zvířata, tzn. části pozemku p.č. 
1538/1 a p.č. 1540 (návrh jejich rozdělení geometrickým plánem na jednotlivé parcely je v 
příloze), a to vše v k.ú. 722 596 – Skvrňany, přičemž oddělené pozemky jsou v geometrickém 
plánu značeny jako p.č. 1538/54 (vlastní areál původní vojenské roty), p.č. 1540 (skutečný 
stav původního objektu strážnice – určen k demolici) a p.č. 1538/32 (prodloužená stávající 
příjezdová komunikace – podrobněji viz uvedený geometrický plán). 

 
V areálu bude umístěna správní budova obsluhy, tři objekty izolace, šest objektů-kotců 

pro psy, pavilón koček a příslušné prostory pro výběhy a hospodářská budova, umístění 
kontejneru, místo vsakování dešťových vod, umístění kafilerního boxu a parkoviště. 

 
U záměru tohoto rozsahu, tj. kácení lesního porostu v rozsahu 0,4740 ha, který podléhá 

zjišťovacímu řízení až po novele zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. s účinností 
od 27. 4. 2006, lze považovat údaje uvedené v projektu za dostačující. 

 
Přiměřeně rozsahu záměru je zpracováno i toto oznámení pro zjišťovací řízení. 
 
 

 
 
 
 

 
Datum zpracování oznámení:    14. 7. 2006 
 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing. Vladimír Křivka 
  Doudlevecká 495/22 
  301 00 Plzeň    

       
  

 
 
 
 
 
 
Osoba oprávněná  podle §  6 odst. 3  zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování  vlivů 

na životní prostředí, v souladu s § 24 odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 
Sb. Osvědčení odborné způsobilosti  č. j.: 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4. 1993 vydalo MŽP 
ČR v dohodě s MZdr. ČR . 
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H. Přílohy  

 
H.1  Vyjád ření příslušného stavebního ú řadu z hlediska územn ě plánovací 
dokumentace 
 

 Přiloženo vyjádření Magistrátu města Plzně, zn.: STAV/2044/06/KUBJ ze dne 26.6. 2006. 
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H.2  kopie plné moci 
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H.3  kopie rozhodnutí o dot čení VKP lesa 
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H.4  přehledná mapa  S ← 
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H.5  katastrální mapa   S ← 
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H.6 přehledná situace  S ← 
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H.7  ortofotomapa se zakresleným zám ěrem, záměr celkem 10 053 m2 
 Červená plocha – plně vykácená plocha      4 740 m2 
 Zelená plocha – vyčištěná plocha       5 313 m2 
 

 
 


