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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A  1. Investor  :  

 Stölzle - Union s.r.o.  
 U Sklárny čp. 300, 330 24 Heřmanova Huť 

 
 

A  2. IČO investora  :   
  45349843 
 DIČ: CZ45349843 
 
 

A  3. Sídlo   :   

 Stölzle - Union s.r.o.  
 U Sklárny čp. 300, 330 24 Heřmanova Huť 

  
 

A  4. Zástupce investora  :  
 Jan Medřický 
 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 : 
 Sklad chemických látek 
 společnosti Stölzle-Union s.r.o., U sklárny 300, 330 24 Heřmanova Huť 
  

Oznámení zám ěru se podává podle bodu 10.4, p řílohy č. 1, kategorie II. 
Jedná se o záměr uvedený v P říloze č. 1 kategorie II (zám ěry vyžadující 

zjišťovací řízení, pod bodem 10.4 . Skladování toxických chemických látek a chemických 
přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 tun. 

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona č. 163/2006 Sb., 
kterým se m ění 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 ) zjišťovacímu 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 : 

Vestavba skladu chemických látek je navržená do stávající ocelové haly, která se 
nachází v areálu sklárny. Pro zásobování budou využité stávající areálové komunikace, 
včetně stávajících přípojek energií. Skladování chemických látek bude v samostatných 
stavebně oddělených částech.  

Sklad olejů – celkové skladované množství látek bude cca 6 000 l. Skladuje se 
20 ks 200 l sudů a 2 kusy kontejneru (900 l), 20 l kartón. Dále zde budou 
skladovány mazací spreje, celkem 20 kusů 12 kg kartónů.  
Sklad nebezpečných odpadů- je navrženo umístění 20 sběrných nádob a dvou 
kontejnerů po různé druhy odpadů (minerální, převodové a mazací oleje, 
absorpční činidla, olejové akumulátory, zářivky) 
Sklad chemikálií- prostor je dále rozdělen příčkou na skladování kyselin a zásad. 
Celkově  zde bude umístěno 84 sudů (každý o váze cca 70 kg). 

Skladovaná množství látek jsou navržená na celkovou roční spotřebu. 
 

 
B.1.3 Umíst ění : 

 kraj:  Plzeňský NUTS  CZ032 
 okres:  3407 Plzeň-sever NUTS  CZ0327 

 obec:  558869 Heřmanova Huť NUTS  CZ0327 558869 
 katastrální území:   638714 Vlkýš 

 
 

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 Stavba komunikačně navazuje na vybudované přístupy a nebude ve střetu 
s jinými záměry uvažovanými k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené 
lokality a proto se nepředpokládá možnost kumulace s jinými záměry. Vestavba skladu je 
navržená uvnitř stávající skladové haly. 
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B.1.5 Zdůvodn ění pot řeby zám ěru 

Pro zajištění provozu a výroby bylo rozhodnuto vedením společnosti o zřízení 
centrálního skladu chemických látek, olejů a mazadel a skladu nebezpečných odpadů. 

Nebyly navrhovány jiné varianty umíst ění (ani mimo pozemky investora), ani 
z hlediska životního prostředí. 

 
 
B.1.6 Stru čný popis technického řešení 

Stávající ocelová hala (půdorysné rozměry 12,0*60,0 m, výška ve hřebenu 6,0 m) 
je postavená na parcele kat.č. 151/1. Hala je krytá trapézovým plechem. U severního 
štítu bude do haly vestavěn nový sklad chemických látek, olejů a nebezpečných odpadů 
o velikosti 11,50 * 10,0 m. Dále se zde vybourají tři otvory pro nová vrata – dvoje budou 
ve štítu a jedny z boku. Po obvodu skladu bude vybetonován základový pás a základ pod 
rampy u vjezdů z betonu B10. Svislé konstrukce se vyzdí z pórobetonu síly 200 mm, 
v místech vstupních vrat bude zdivo síly 300 mm. Na podlaze je betonová mazanina 
s izolací proti chemickým látkám (vytažená do výšky 300 mm na vnitřní straně stěn) a s 
chemicky odolnou stěrkou. V prostoru vjezdů bude práh zvýšen o 75 mm, vjezd do 
skladových prostor bude po nově provedené betonové rampě a do jednotlivých 
skladovacích prostor se bude sjíždět po vnitřních rampách. Obvodové stěny budou 
obložené tepelnou izolací síly 120 mm, střecha vestavby bude zateplená izolací síly 200 
mm.  

Podlaha skladových prostor tvoří záchytnou vanu pro největší skladovaný objem 
(20 % celkového množství). Vstupní vrata jsou navržená ocelová dvoukřídlová. Větrání 
skladu nebezpečných odpadů je navrženo nucené, v ostatních prostorách je větrání 
přirozené dveřmi, vytápění zde není žádné.  

 
Skladované nebezpe čné odpady : 

č.odpadu           Odpad                                               kg/rok skladováno 
05 01 09   Odpady jinak blíže neurčené – kal z čistírny 
                 průmyslových odpadních vod                               7000 sud 200 l – 3x 
07 02 99   Odpady jinak blíže neurčené–pryž znečištěná      50 sud 200 l – 1x 
08 01 11   Odpadní barvy a laky obsahující organická 
                 rozpouštědla nebo jiné nebezp. látky                   10 sud 200 l – 1x 
10 11 99   Odpady jinak blíže neurčené–ropné kaly  20000 kont.1000 l – 1x 
 z údržby zařízení      
13 01 10   Nechlorované hydraulické minerální oleje           10000 sud 200 l – 1x 
13 02 05   Nechlorované minerální motorové,  
 převod. a mazací oleje       5000 sud 200 l – 3x 
13 08 02   Jiné emulze                            1000 sud 200 l – 2x 
14 06 03   Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel         300 sud 200 l – 1x 
15 01 02   Plastové obaly                                                         8000      sud 200 l – 1x 
15 01 04   Kovové obaly – znečištěné                                        500 sud 200 l – 1x 
15 01 07   Skleněné obaly – znečištěné               50 sud 200 l – 1x 
15 01 11   Kovové obaly obsah. nebezp. výplň. hmotu  
                včetně prázdných tlakových nádob                             30  sud 200 l – 1x 
15 02 02   Absorpční činidla (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),  
 filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné  
                 nebezpečnými látkami – sorbent, znečištěná tkanina  23000 kont.1000 l – 1x 
16 06 01   Olověné akumulátory                                                 150 sud 200 l – 1x 
17 04 09   Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami      100 sud 200 l – 1x 
17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  
                 nebezpečné látky –  použitá izolační tkanina  
                ze skelných vláken znečištěná ropnými látkami         50 sud 200 l – 1x 
20 01 21   Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť                            50 sud 200 l – 1x 
 
Skladování bude ve 200 l sudech (20 ks) a 1000 kg k ontejnerech (2 ks). 
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Skladované oleje : 
 
Paramo VDL 46 
kompresorový olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), hnědá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 
205°C, mísitelná ve vod ě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 
400 l (sud po 200 l – 2 sudy)   
 
Trysk M6ADS II Plus 
motorový olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), tmavá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 225°C, 
nerozpustná ve vodě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 400 l 
(sud po 200 l – 2 sudy)   
 
Paramo HM 32 
hydraulický olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), žlutá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 165°C, 
mísitelná ve vodě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 1000 l 
(kontejner po 1000 l – 1 kontejner)   
 
Paramo HM 68 
hydraulický olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), žlutá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 165°C, 
mísitelná ve vodě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 1000 l 
(kontejner po 1000 l – 1 kontejner)   
 
Shell universal engine oil 
motorový olej, nebezp. Xi (dráždivý), skladovat v suchu a větraném prostředí (v 
uzavřených nádobách), nevystavovat přímému slunečnímu svitu a působení tepelných 
zdrojů a silných oxidačních činidel, (5-50°C), oranžová kapalina, ho řlavina IV. třída 
nebezp., bod vzplanutí 215°C, rozpustnost ve vod ě zanedbatelná, nebezpečná pro 
životní prostředí (odpad 13 02 05) – 300 l (sud po 200 l – 2 sudy)   
 
Mogul diesel DTT 
motorový olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), žlutohnědá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 
210°C, nerozpustná ve vod ě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 
300 l (sud po 200 l – 2 sudy)   
 
Kleenmold 197 
mazivo, není nebezpečný, skladovat v chladu, mimo dosah tepla, jisker, plamenů a jiných 
zápalných zdrojů (v těsně uzavřených nádobách odolných oleji), šedá/černá kapalina, 
hořlavina-ne, bod vzplanutí 160°C, omezen ě rozpustná ve vodě, nevýbušná (možná 
tvorba výbušných směsí se vzduchem 0,1-6%), není nebezpečná pro životní prostředí – 
600 l (sud po 200 l – 3 sudy)   
 
Kleenmold Base 10 Catalyst 
katalyzátor pro pryskyřici, nebezp. C (žíravý, toxický), skladovat v chladu, mimo dosah 
tepla, jisker, plamenů a jiných zápalných zdrojů (v těsně uzavřených nádobách odolných 
rozpouštědlům), mimo dosah oxidačních prostředků, čirá slámová kapalina, hořlavá 
kapalina III.tř., bod vzplanutí 93°C, mísitelná ve vod ě, nebezpečná pro životní prostředí – 
20 kg (karton po 20 kg – 1 karton)   
 
Gyrol 90 
převodový olej, není nebezpečný, skladovat v suchu a chladu – max. 40°C  (v t ěsně 
uzavřených nádobách), hnědá kapalina, hořlavina IV. třída nebezp., bod vzplanutí 
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200°C, nerozpustná ve vod ě, nemá dlouhodobé nepříznivé účinky pro životní prostředí – 
300 l (sud po 200 l – 2 sudy)   
 
Bioglass 05 
vodou ředitelné mazivo, nebezp. Xi (dráždivý), pH 9,3, skladovat mimo dosah kyselin, 
chránit před vlivy počasí při teplotě 0-40°C, sv ětlá kapalina, rozpustná ve vodě při 25°C, 
produkt není výbušný (vysoká koncentrace prachu ve vzduchu tvoří výbušnou směs, 
není nebezpečná pro životní prostředí (nelít do kanalizace) – 1000 l, (sud po 200 l, 1 – 5 
sudů)   
 
Celkové množství olej ů v 1000 l kontejnerech, 200 l sudech, kartonech (20  kg)  –  
2 kontejnery, 18 sud ů, 1 karton.   
 
 
Skladované chemikálie : 
 
Certincoat TC-100  
n-Butylcín – trichlorid, nebezp.C (8) (žíravý, dráždivý), pH 9,3, skladovat v suchu a 
větraném prostředí, čirá kapalina, hořlavá-ne, bod vzplanutí 175°C, rozpustná ve vod ě 
(při 20°C), není nebezpe čná pro životní prostředí – 600 kg (sud po 50 kg – 12 sudů)  
 
Tegoglas RP40LT 
vodná disperze polyethylénového vosku, není nebezpečný, pH 8,5-10, skladovat v suchu 
a chladu (ve vodě odolných nádobách), béžová kapalina, hořlavá-ne, bod varu 100-
105°C, mísitelná ve vod ě (při 20°C), není nebezpe čná pro životní prostředí – 300 kg (sud 
po 60 kg – 5 sudů)   
 
Tegoglas T5 
vodný roztok esterů polyoxyethylén-glykolové mastné kyseliny, není nebezpečný, pH 
neutrální, skladovat v suchu a chladu (ve vodě odolných nádobách), bezbarvá čirá 
kapalina, hořlavá-ne, bod varu 100°C, mísitelná ve vod ě (při 20°C), není nebezpe čná pro 
životní prostředí – 500 kg (sud po 60 kg – 9 sudů)   
 
Hydroxid sodný 
vodný roztok 50%, nebezp.C (8) (žíravý), pH 14, skladovat v suchu, chladu a větraném 
prostředí, neskladovat s kyselinami, viskozní kapalina, nehořlavá, rozpustná ve vodě, 
nebezpečná pro životní prostředí (škodlivá pro vodní organismy – zabránit úniku do 
kanalizace) – 750 kg (sud po 70 kg – 11 sudů) 
 
Superglaze SP-4-Glass 
n-Butylcín – trichlorid, nebezp.C (8) (žíravý), skladovat v suchu a chladu (v těsně 
uzavřených nádobách-dvojobal), čirá zabarvená kapalina, hořlavá kapalina III.tř., bod 
vzplanutí 81°C, rozpustná ve vod ě (při 20°C), není nebezpe čná pro životní prostředí – 
650 kg (sud po 50 kg – 13 sudů)   
 
Nalco 2508 plus 
obsahuje lehký destilát, nebezp. Xn, Xi (škodlivá), skladovat ve větraném prostředí 
(chránit před zmrznutím), neskladovat s oxidačními látkami, čirá světle žlutá kapalina, 
hořlavá, bod vzplanutí 92°C, nerozpustná ve vod ě, nebezpečná pro životní prostředí 
(odpad 16 03 05) – 200 l, (sud po 70 l – 3 sudy) 
 
Síran železitý 
Prefloc - síran železitý 41%, nebezp.C (8) (žíravý), pH 0,4, skladovat v zásobnících 
z kyselinovzdorného materiálu, hnědý roztok, nehořlavý, rozpustný ve vodě (při 20°C), 
není nebezpečný pro životní prostředí – 1500 l (sud po 70 l – 22 sudů) 
 
Celkové množství chemikálií v 70 kg sudech – 84 sud ů.  
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B.1.7 Předpokládané termíny 
Zahájení stavby  04/2007 
Dokončení stavby  07/2007 
Předpokládané stavební náklady  2 mil. Kč 
 

   
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 Heřmanova Huť. Ostatní obce nebudou projektem dotčeny.  

 
 
B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí 

Podle zákona č. 163/2006 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 Sloupec A Sloupec B 
 
10.4 Skladování toxických chemických látek a 

chemických přípravků a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických 
výrobků, barev a laků v množství nad 100 tun. 

 X 

 
 

B  2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p ůdy 
Stavba bude realizována ve stávající hale na parcele kat.č. 151/1. Pro stavbu nepřichází 
v úvahu zábor půdy. 

 
B.2.2 Spot řeba vody 

Pro stavební práce bude spotřeba vody krytá z vodovodu. Pro vlastní provoz skladu není 
voda potřebná. 

 
 

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje 
Elektřina bude odebírána ze stávajících rozvodů v hale, jedná se pouze o osvětlení a 
temperování. Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly ovládanými u vstupů. Prostory 
skladu chemikálií a olejů budou temperovány na teplotu 5°C elektrickými p římotopy. 
Prostory jsou vybaveny signalizací při poklesu teploty pod povolenou teplotu skladování 
chemických látek. 

 
Elektrická energie – předpokládá se, že instalovaný příkon bude 1,10 kW 
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B  3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 
Sklad chemických látek představuje podle zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší, 

v platném znění,  malý zdroj zne čišťování ovzduší. Střední zdroj má limit skladování 
petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m3 
nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m3. (nařízení vlády č. 
615/2006 Sb., bod 4.7). 

Vzduchotechnika řeší trvalé, nucené (s trojnásobnou výměnou vzduchu za 
hodinu) a havarijní větrání (s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu) ve skladu 
nebezpečných odpadů. Na odtahu je osazen ventilátor (nevýbušné provedení) a 
potrubí je vyvedeno nad střechu. Ve skladu olejů a chemických látek je větrání 
přirozené. Ve všech skladech jsou osazeny ventilační větrací mřížky (nasávání 150 
mm nad podlahou a výfuk pod stropem). 

 
  

B.3.1.1 Hlavní bodové zdroje zne čišt ění ovzduší:  

Zdroje se nepředpokládají. 
 
 

B.3.1.2 Hlavní plošné zdroje zne čišt ění ovzduší: 

Nejsou předpokládány. 
 

 
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. 

 
 

B.3.2 Odpadní vody 
Vestavba skladu do haly nezasahuje do odpadních vod. 
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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. Nepředpokládá se vznik nových druhů odpadů než stávajících. 

 
 
 
3.3.1 Odpady vznikající při vestavbě skladu 
 

katalogové číslo Název odpadu Množství 
(t/rok) nakládání 

15 01 01,  O Papír nebo lepenkový obal 0,50 1,2 

15 01 02,  O Plastové obaly 0,20 1,2 

17 01 01,  O Beton 0,50 1 

17 01 02,  O cihly 0,10 1 

17 04 05,  O Železo a ocel 1,00 1 

17 04 11,  O Odpad kabelů 0,08 1 

17 09 04,  O Směsný stavební nebo demoliční odpad 0,30 2 
1) využití(jako palivo, recyklace atd.) 
2) odstranění (skládka, spalování atd.) 
 
 
 
 

3.3.2 Odpady vznikající při provozu 

(jedná se jen o skladování, nevznikají odpady z provozu skladu) 

katalogové číslo Název odpadu Množství 
(t/rok) nakládání 

05 01 09,  N Odpady jinak blíže neurčené – kal 
z čistírny průmyslových odpadních vod 

7,00 2 

07 02 99,  N Odpady jinak blíže neurčené – pryž 
znečištěná 

0,05 2 

08 01 11,  N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné neb. látky  

0,01 2 

10 11 99,O/N Odpady jinak blíže neurčené – ropné kaly 
z údržby zařízení 20,00 2 

13 01 10,  N Nechlorované hydraulické minerální oleje 10,00 2 

13 02 05,  N Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 5,00 2 

13 08 02,  N Jiné emulze 1,00 2 

14 06 03,  N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 0,30 2 

15 01 02,  O/N Plastové obaly 8,00 1,2 

15 01 04,  O Kovové obaly 0,10 1 

15 01 04,  O/N Kovové obaly – znečištěné 0,50 1,2 
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15 01 07,  O Skleněné obaly 0,10 1 

15 01 07,  O/N Skleněné obaly - znečištěné 0,05 1,2 

15 01 11,  N 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu včetně prázdných 
tlakových nádob 

0,03 1,2 

15 02 02,  N 

Absorpční činidla (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami-sorbent, 
znečištěná tkanina 

23,0 1,2 

16 02 14,   O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 
160209 až 160213 0,05 1,2 

16 06 01,   N Olověné akumulátory 0,15 2 

17 02 03,   O Plasty 0,05 1 

17 04 09,   O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 0,10 1,2 

17 04 11,   O Kabely neuvedené pod 170410 0,10 1,2 

17 06 03,   N 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky-použitá 
izolační tkanina ze skelných vláken 
znečištěná ropnými látkami 

0,05 1,2 

20 01 21,   N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,05 2 

20 03 01,   O Směsný komunální odpad 10,50 1,2 
1) využití(jako palivo, recyklace atd.) 
2) odstranění (skládka, spalování atd.) 
 
 

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 N Smíšené stavební a demoliční odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 
   

 

B.3.4 Doprava, hluk 
Areál společnosti se nachází v zastavěném území, přístup je po místních komunikacích. 
Nepředpokládá se žádná změna v oblasti dopravy nebo hluku. Skladované materiály byly 
již dříve používány. 
 
 

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

 Za běžného provozu skladu nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele nejbližšího 
okolí žádná významná rizika havárií. Možnost vzniku havárie plyne z požáru 
skladovaných látek nebo z úniku nebezpečných látek, i když se ve skladu bude pracovat 
s látkami v obalech nebo s prázdnými obaly. 
 

Skladový prostor Navržené ruční hasící přístroje 
Sklad olejů a mazadel 2x práškový, 6 kg 
Sklad nebezpečných odpadů 2x práškový, 6 kg 
Sklad chemikálií - zásady 1x práškový, 6 kg 
Sklad chemikálií - kyseliny 1x práškový, 6 kg 

 
 

 V bezpečnostních listech jsou uvedeny všechny potřebné údaje podle požadavků 
vyhlášky č. 231/2004 Sb., jako např. údaje o nebezpečnosti, hoření, fyzikální a 
chemické vlastnosti aj. Ve skladu budou přípravky : 

o C – žíravé 
o Xi – dráždivé při dotyku s kůží a při požití 
o Xn – zdraví škodlivé při požití 
o neklasifikované přípravky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Sklad chemických látek 

Stölzle-Union, s.r.o., Heřmanova Huť - 14 - 

 

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.  
 
 

C. II   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.  

Při vlastním provozu skladu chemických látek, olejů, mazadel a odpadů nebudou 
významně dotčeny složky životního prostředí odlišně od stávajícího stavu. 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  
 
Jako nejvýznamnější vlivy provozu skladu chemických látek v areálu sklárny Stölzle-

Union s.r.o. v Heřmanově Huti byly vyhodnoceny odpady. Tento vliv (mimo dobu 
výstavby) však nebude rozdílný od stávajícího stavu provozu. Další vlivy na prostředí 
budou víceméně subjektivního charakteru, tedy začlenění areálu do krajiny, možnost 
ovlivnění estetické hodnoty území. Ostatní vlivy budou vzhledem k charakteru činnosti 
méně podstatné. Na veřejné zdraví lze dopad hodnotit jako málo významný. 

 
 
b) Vlivy na ovzduší a klima  
 
 Emise ze skladu chemických látek se nepředpokládají. 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 shodná se stávajícím provozem, nedochází k navýšení spotřeby surovin. 
Tento vliv je hodnocen jako nevýznamný, stabilní. 
 
 
d) Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 
 Vlivy provozu skladové haly na vodní hospodářství budou nevýznamné. I 
v případě havárie nedojde k úniku látek do podzemních či povrchových vod. 
 
 
e) Vlivy na p ůdu 
 

 Pozemky zasažené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního 
fondu. 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 skladu. 
 

 
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. 
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h) Vlivy na krajinu  
 
Realizacie stavby skladu je uvnitř ocelové haly, vliv na krajinu není žádný. 
 
 
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.  
 

D  2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Navržený projekt předpokládá vestavbu skladu do ocelové haly a centralizaci skladů 
chemických látek. 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 skladu chemických látek k zasaženému území a populaci jsou nevýznamné.  
  

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 v areálu sklárny Stölzle-Union 
s.r.o., Heřmanova Huť, který vyhovuje všem současným environmentálním požadavkům. 

Podrobný průzkum fauny a flóry nebyl prováděn z důvodů, že se jedná o vestavbu 
do ocelové haly, v průmyslovém území, bez stromové či keřové vegetace. Vestavba 
skladu chemických látek je navržená do ocelové skladové haly na parcele kat.č. 151/1 
v katastrálním území Vlkýš. 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.   
 

 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Varianty řešení stavební ani technologické nejsou předkládány. V případě nulové 

varianty, tj. bez vestavby skladu chemických látek by bylo skladování na mnoha místech 
v areálu sklárny.  

 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

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

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 vestavbu skladu chemických látek 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 vestavby skladu chemických látek je navržen do stávající skladové 

ocelové haly v areálu sklárny Stölzle-Union, s.r.o., Heřmanova Huť. Vlastní vestavba 
skladu je rozdělená příčkami na čtyři samostatné části. V krajní levé části je sklad olejů, 
kde bude skladováno celkem cca 6 000 l olejů. V prostoru je navrženo skladování 20 ks 
200 l sudů a 2 ks 900 l kontejnerů a jednoho 20 l kartonu (obaly pro celkové množství 
látek – 6000 l). Dále zde budou skladovány spreje, které budou ukládány na regál ve 
výšce 1750 mm. Jedná se celkem o cca 250 kg po 12 kg kartonech (tedy cca do 40 kg 
na 1bm regálu). V prostoru skladu nebude prováděna manipulace s obsahem 
jednotlivých obalů, ale pouze manipulace s uzavřenými obaly. 

Ve střední části vestavby je sklad nebezpečných odpadů. Je uvažováno 
s umístěním 20 sběrných nádob a dvou kontejnerů pro různé druhy odpadů. V prostoru 
je navrženo skladování odpadů kat. č. 050109, 070299, 080111, 101199, 130110, 
130205, 130802, 140603, 150102, 150104, 150107, 150111, 150202, 160214, 160601, 
170203, 170409, 170411, 170603, 200121. Stěny skladu budou tvořit zděné konstrukce 
na betonových základových pasech. Zastropení skladu bude z cihelných stropních desek 
do ocelových válcovaných nosníků. Podlaha skladu bude betonová deska na izolaci 
odolné ropným produktům. Povrch podlahy bude opatřen chemicky odolnou stěrkou. 
Podlaha bude tvořit záchytnou vanu pro největší skladovaný objem (20 % celkového 
množství). Vstupní vrata jsou navržena ocelová dvoukřídlová. Větrání skladu je navrženo 
nucené, vytápění není žádné.  

V pravé části vestavby jsou dva malé sklady chemikálií, odděleně pro kyseliny a 
zásady. V prostoru pro zásady se bude skladovat Certincoat, Tegoglas a hydroxid sodný 
a v prostoru pro kyseliny Superglaze, odplynovače Nalco a síran železitý (v celkovém 
množství cca 6000 l). V prostoru skladů se nebude prováděna manipulace s obsahem 
jednotlivých obalů, ale pouze s uzavřenými obaly. Prostory jsou temperovány na teplotu 
5°C elektrickými p římotopy. Prostory jsou vybaveny signalizací při poklesu teploty pod 
povolenou teplotu skladování chemických látek. 

K dopravní obslužnosti skladu budou využívány stávající komunikace. Nijak se 
nemění stávající intenzita zásobovacích vozidel, celkový vliv dopravy je shodný jako 
dosud, akceptovatelný. 

 Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů projektu na životní 
prostředí a za splnění předpokladů uvedených v hodnocení, nebude výstavbou ani 
provozem skladu chemických látek docházet k významnému zatížení antropogenních ani 
přírodních systémů. Po posouzení všech účinků a dopadů projektu na životní prostředí 
lze konstatovat, že vestavba a provoz skladu chemických látek lze z hlediska životního 
prostředí považovat za akceptovatelné. 

 
 
Datum zpracování oznámení : 15. února 2007 
 

 
 

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 obecního ú řadu  
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H  2. Přehledná mapa, M 1: 100 000 
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H  3. Katastrální mapa 
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H  4. Půdorys vestavby skladu 
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H  5. Bezpečnostní listy   
  
 vybraných látek (jen v tiskových kopiích) 

Xi, Xn - Shell, Bioglass, Nalco 
 
C - Kleenmold, Certincoat, hydroxid sodný, Superglaze, síran železitý 

 
      


