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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A 1. Investor

:
GP TRADE s.r.o., Oty Kovala 1172
334 41 Dobřany
64359425

A 2.

IČO investora

:
64359425
DIČ: CZ64359425

A 3.

Sídlo :
GP TRADE s.r.o., Oty Kovala 1172
334 41 Dobřany

A 4.

Zástupce investora :
Ing. Josef Louda
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

Oznámení záměru
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B 1. Základní údaje
B.1.1 Název a jeho zařazení :
GP TRADE s.r.o., Dobřany, II.etapa
Oznámení záměru se podává podle bodu 10.15, přílohy č. 1, kategorie II.
Jedná se o záměr uvedený v Příloze č. 1 kategorie II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení, pod bodem 10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny, tj. navrženo 20
parkovacích stání, skladování 200 l odmašťovacího přípravku Aquatron (nebezpečná
látka). Jedná se o záměry uvedené v Příloze č. 1 kategorie II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení, pod bodem 10.6. Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních
středisek o celkové výměře nad 3 000 m2, areály parkovišť nebo garáží s kapacitou nad
100 parkovacích stání pro celou stavbu, bod 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 mění zákon č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí ) 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) záměru :
Nová výrobní hala II je určena pro přesnou strojírenskou výrobu, především dílů spojek a
spojovacích hřídelových elementů včetně jejich montáže.
Nároky na stavbu:
Plocha dotčeného pozemku 1280/176
Zastavěná plocha výrobní haly
Plocha parkoviště:
Ostatní zpevněné plochy:
Obestavěný prostor výrobní haly

6 053 m2
1 947 m2
314 m2
737 m2
13 629 m3

B.1.3 Umístění :
kraj:
Plzeňský
okres:
3407 Plzeň-jih
obec:
557676 Dobřany
katastrální území:

NUTS CZ032
NUTS CZ0324
NUTS CZ0324 557676
627615 Dobřany

Nová výrobní hala II včetně vestavěné administrativně-sociální části, zpevněné plochy a
inženýrských sítí bude umístěna v areálu stávající firmy GP TRADE s.r.o. na vlastních
pozemcích kat.č. 1280/176, 2178, 1280/175.

Oznámení záměru
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B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými záměry
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.

Přehledná situace polohy záměry

B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru
Důvodem dostavby areálu GP TRADE Dobřany v ulici Oty Kovala je převedení
výroby z provozovny Chotěšov do jednoho místa sídla jak firmy GP TRADE, s.r.o, tak i
výrobní firmy GERWAH, s.r.o, která již v současné době realizuje část výroby i odbytu
v areálu v Dobřanech. Výrobní hala bude vybavena i příslušným sociálním a
administrativním zázemím.
Nebyly navrhovány jiné varianty umístění (ani mimo pozemky investora), ani
z hlediska životního prostředí.

Oznámení záměru
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B.1.6 Stručný popis technického řešení
Jedná se o novostavbu železobetonové haly, umístěné ve stávajícím areálu firmy.
Stavba je rozdělena na následující stavební a inženýrské objekty :
SO-01 Výrobní hala
SO-02 Hrubé terénní úpravy
SO-03 Zpevněné plochy
SO-04 Sadové úpravy
SO-05 Požární nádrž
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.
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.
Nový objekt bude situovaný jako monoblok v západním prostoru stávajícího
areálu, respektuje výškovou hranici zástavby. Architektonické a výtvarné řešení je dáno
funkcí a charakterem stavby a respektuje architektonické řešení stávající budovy.
Členění fasády odráží vnitřní uspořádání objektu. Soklové železobetonové sendvičové
panely zůstanou v přírodním provedení. Obvodové lehké sendvičové panely výrobních
hal jsou navrženy ve firemních barvách (bílá, modrá).
Doplněním nové zpevněné plochy bude objekt napojen na stávající vnitroareálové
komunikace.
Celý objekt je jednopodlažní, železobetonové konstrukce s lehkým obvodovým
pláštěm. Je navržen jako dvoulodní hala. Objekt obsahuje především výrobní, skladové,
montážní a expediční provozy a dále je zde vestavěné administrativně-sociální zázemí.
SO 01

Výrobní hala
Nová jednopodlažní výrobní hala je dvoulodní rozpětí 2 x 20,0 m a délky 48,0 m.
Světlá výška pod vazník haly je 4,5 m. ± 0,000 objektu = 340,35 m. n. m. Výškový
systém Balt p. v.
Nosnou konstrukci haly tvoří betonový montovaný skelet. Modulový systém sloupů je 8
polí po 6 m. Sloupy budou osazeny na železobetonové monolitické patky. Základová
spára se předpokládá 2 – 2,5 m pod úrovní +-0,000.
Výkopové práce budou prováděny od úrovně HTÚ – hrubých terénních úprav. Výkopy
budou prováděny jako otevřené, příp. pažené.
Obvodový plášť je navržen z lehkého opláštění sendvičovými panely PUR. Do výšky 1,0
m od podlahy bude proveden zděný sokl. Okenní otvory jsou uvažovány jako prosklené
pásy z plastových oken s izolačním dvojsklem. Část oken bude otevíraná, zbylá část
pevná. Ve stěnovém plášti budou rovněž umístěny dveře a sekční vrata.
Střešní plášť bude tvořen střešními panely s minerální vatou a hydroizolační fólií. Střecha
bude mít sedlový tvar s vnějšími dešťovými svody. Ve hřebeni střechy každé lodi budou
umístěny střešní světlíky.
Konstrukce podlahy je uvažována ve složení štěrkový podsyp, izolace proti zemní
vlhkosti a radonu a drátkobetonová podlahová deska s nosností 2 t/m2.
V hale jsou umístěny místnosti související s výrobou a dále je zde pro zaměstnance
vestavěno sociální zázemí a kancelář.
Sociální zázemí
Sociální zařízení – umývárny - je navrženo pro výrobní pracovníky což je 30 mužů a 10
žen ve vícesměnném provozu. Pro muže je navrženo 5 sprch a 5 umyvadel, pro ženy 2
sprchy a 3 umyvadla.
Šatny pro výrobní zaměstnance jsou navrženy tak, že každý zaměstnanec bude mít
zdvojenou skříňku – oddělené ukládání pracovního a občanského oděvu.
Oznámení záměru
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Pro pracovníky ve výrobě je navrženo pro muže 2 x WC, pro ženy 1x WC, pro imobilní
osobu 1 x WC. Administrativní pracovníci - 5 pracovníků-mají samostatné společné WC.
Dále je zde umístěna denní místnost pro zaměstnance a kotelna pro vytápění
sociální části a dalších vestavků v hale.
Konstrukce podlahy v sociální a administrativní části se uvažuje zateplená s izolací proti
zemní vlhkosti a pronikání radonu.
Tepelně technické vlastnosti obvodového a střešního pláště budou navrženy tak, aby
jejich tepelně technické požadavky vyhověly ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a
Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
SO-02 Hrubé terénní úpravy
V rámci přípravy území se předpokládá sejmutí ornice v celé ploše staveniště a
provedení hrubé terénní úpravy. Ornice bude částečně využita na provedení konečných
terénních úprav. Pro přebytečnou ornici najde využití investor.
SO-03 Komunikace a parkoviště
Projektová dokumentace řeší z hlediska komunikací a zpevněných ploch následující
konstrukce:
- zpevněnou plochu propojující stávající komunikaci v areálu s novým objektem,
předpokládá se betonová stejné konstrukce jako stávající komunikace v areálu firmy.
- nová parkovací stání pro osobní automobily, navržená jako stávající z betonových
zatravňovacích tvárnic.
- štěrková zpevněná plocha pro pojezd hasičským vozem požární ochrany.
Veškeré plochy budou vyspádovány a odvodněny do stávají kanalizace.
Stávající počet parkovacích stání činí 14 + 1 stání pro imobilní osoby na vozíku ( pro 27
stávajících zaměstnanců ve více směnném pro vozu).
Kapacitní návrh nových parkovacích stání

dle ČSN 736110

Předmět : Výrobní závod, administrativní část
Počet zaměstnanců celkem 5, kancelářská plocha 40, 0 m2
Po – základní počet parkovacích stání
2
kp – součinitel redukce počtu stání
…1,0
Celkový počet stání N = Po x kp,
N = 2 x 1,0 = 2 stání
Výrobní část
Počet zaměstnanců celkem 40, pro 2 nejsilnější směny
33
Po – základní počet parkovacích stání 33/3…11
kp – součinitel redukce počtu stání ……..…..1,0
Celkový počet stání N = Po x kp,
N = 11 x 1,0 = 11 stání
stání pro zdravotně postižené … 1 stání
Celkem výpočtem doloženo pro II. etapu výrobní haly 14 parkovacích stání včetně místa
pro zdravotně postižené.
V projektu je uvažováno 20 parkovacích stání, z toho jedno místo pro tělesně postižené.
Navržená stání převyšují požadovanou kapacitu s dostatečnou rezervou.

Navržené zpevněné plochy zaujímají následující plochy :
Zpevněná plocha –zámková dlažba
410 m2
Zpevněná plocha –štěrková
330 m2
Parkoviště – zatravňovaní tvárnice
315 m2

Oznámení záměru
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SO-04 Sadové úpravy
Architektonické řešení exteriéru bude dotvořeno sadovými úpravami s ohledem na
krajinný ráz lokality. Předpokládá se ozelenění zbývající části areálu.
SO-05 Požární nádrž
Předpokládá se žel. betonová prefabrikovaná podzemní nádrž o objemu 45 m3. Nádrž
bude zásobována dešťovou vodou z části střechy nového objektu a dle potřeby bude
doplňována z vodovodu. Přebytečná voda bude svedena odpadem do kanalizace.

B.1.7 Předpokládané termíny
Zahájení stavby
Dokončení stavby

06/2007
12/2007

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
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. 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
10.15 Záměry podle této přílohy, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní
hodnoty v příloze uvedeny. Jedná se o záměr
uvedený v Příloze č. 1 kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení, pod bodem 10.6.
Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních
středisek o celkové výměře nad 3 000 m2, areály
parkovišť nebo garáží s kapacitou nad 100
parkovacích stání pro celou stavbu, bod 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)

Oznámení záměru
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Sloupec B

X
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B 2. Údaje o vstupech
B.2.1 Zábor půdy
Stavba bude realizována ve stávající hale na parcelách kat.č. 1280/176, 2178, 1280/275.
p.p.č. KN
1280/176
2178
1280/275

k.ú.
Dobřany
Dobřany
Dobřany

využití
orná půda
zastavěná plocha
zpevněná plocha

p.p.č. KN
1280/175

Sousední pozemky:
k.ú.
využití
Dobřany
orná ZPF BPEJ 41500

vlastník
Loma Systéme s.r.o.

p.p.č. EN
1282/1
1277/1
1277/2
1278/1
1278/2
1281
1280/2
1294/1
1294/2

k.ú.
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

vlastník
město Dobřany
město Dobřany
město Dobřany
ČR
ČR
město Dobřany
město Dobřany
město Dobřany
město Dobřany

využití
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500
orná ZPF BPEJ 41500

vlastník
GP TRADE s.r.o
GP TRADE s.r.o
GP TRADE s.r.o

B.2.2 Spotřeba vody
Zásobování objektu vodou bude zajišťováno navrhovanou přípojkou DN 50.
Přípojka bude zásobovat objekt pitnou a požární vodou. Přípojka bude napojena na
stávající přípojku DN 50. Od stávající přípojky je voda do objektu haly přiváděna potrubím
PE ∅ 63. Montáž a ukládání trub bude provedené dle montážních předpisů výrobce.
Potrubí se po celé délce uloží do pískového lože tl. 10 cm a pak se provede obsyp potrubí
štěrkopískem cca 20 cm nad potrubí. Nad celý vodovod bude uložen izolovaný vodič pro
možnost pozdější identifikace potrubí.
Vodič bude ukládán ihned po montáži potrubí. Bude uchycen omotáním samolepící
páskou kolem potrubí. Napojovací vývody budou vyvedeny do šoupátkových event.
hydrantových poklopů s izolováním vodiče texgumoidovou destičkou od poklopu.
Výkop bude prováděn od rostlého terénu. Vzorový příčný řez řeší uložení potrubí.
Výkop bude po celé délce zajištěn příložným pažením. Při provádění zemních prací
bude výkopek ukládán podél výkopu.
Předpokládaná spotřeba vody :
1. směna :
20 zam x 120 l/d
= 2 400 l/d
5 zam.adm. x 60 l/d =
300 l/d
2.směna :
20 zam x 120 l/d
= 2 400 l
3.směna
20 zam x 120 l/d
= 2 400 l
7 500 l/d = 0,086 l/s
Qd celkem
Roční spotřeba vody 7,5 x 260 = 1 950 m3/rok
Potřeba požární vody :
Požární hydranty D 25 á 1,1 l/s – současnost – 2 ks = 2,2 l/s

Oznámení záměru
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B.2.3 Surovinové a energetické zdroje
Požadovaný příkon bude zajištěn ze stávající trafostanice společnosti GP TRADE
s.r.o. V trafostanici bude osazen nový jistič pro přípojku nové haly. Podružné měření pro
novou výrobní halu bude umístěno v hlavním rozvaděči RH2. Hlavní jistič před
elektroměrem je současně i hlavním vypínačem celého areálu výrobní haly. Je nutno
zabezpečit správnou selektivitu napájecího rozvodu z trafostanice. Požadovanému příkonu
areálu GP TRADE musí vyhovovat i přívodní napájecí kabel ze stávající trafostanice.
Osvětlení ve výrobní hale bude řešeno celkově výbojkovými svítidly, montovanými
v úrovni spodní hrany vazníků, na hodnotu 500 lx a místně zářivkovými svítidly,
montovanými s menší závěsnou výškou podle požadavků a uspořádání jednotlivých
montážních pracovišť, na hodnotu 500 lx. Stroje budou mít své vlastní osvětlení. Osvětlení
v administrativním vestavku bude řešeno pomocí zářivkových a žárovkových svítidel nebo
svítidel s kompaktními zdroji na hodnoty 100 – 500 lx.
Venkovní osvětlení bude řešeno výbojkovými svítidly (sodíkové výbojky do 150 W)
ovládanými ručně a soumrakovým čidlem.
Předpokládaný instalovaný příkon elektrické energie :
vnitřní osvětlení
motorové spotřebiče
teplovzdušné vytápění a ventilace
el. ohřev TUV
ostatní
osvětlení vjezdu, parkoviště, vnější fasády a vchodů

12
445
6
4
10
4

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Celkový instalovaný příkon

481

kW

Předpokládaný koeficient současnosti za normálního provozu je 0,6 (v dalším stupni
projektu bude upřesněn technologem).
Koeficient současnosti je závislý na denní či noční době a na dalších faktorech
souvisejících s provozem jednotlivých provozních souborů. Předpokládané výpočtové
zatížení (současný příkon) nového zařízení válcovny měděných a mosazných plechů za
normálního provozu :
Pp = (481 x 0,6) = 288,6 kW
Předpokládaná maximální roční spotřeba elektrické energie při vícesměnném provozu
výrobní haly bez sobot a nedělí :
Ar = (288,6 x 4200) = 1212 MWh/rok
Vytápění
Výrobní hala
Objekt výrobní budovy bude vytápěn plynovými zářiči, umístěnými od stropem. Jedná se
o uzavřené plynové spotřebiče s přívodem spalovacího vzduchu z prostoru nad střechou
a s odvodem spalin nad střechu objektu. Tepelně technické parametry použitých
stavebních konstrukcí budou odpovídat platným normám. Předběžně stanovené ztráty
objektu včetně tepla potřebného k ohřátí větracího vzduchu jsou 146 kW.
Předpokládaná roční spotřeba tepla:
Tomu odpovídá spotřeba zemního plynu

Oznámení záměru

1 500 GJ
55 000 m3
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Administrativní a sociální část vestavěná v hale
Bude vytápěna teplou vodou o parametrech 75/60°C. Zdrojem tepl a bude plynová
kotelna, umístěná v samostatné místnosti. Kotelna bude osazena jedním kotlem o
výkonu 30 kW. Tepelně technické parametry použitých stavebních konstrukcí budou
odpovídat platným normám. Předběžně stanovené
ztráty objektu včetně tepla
potřebného k ohřátí větracího vzduchu jsou 26 kW. V kotelně bude také umístěn
přímotopný plynový zásobník teplé užitkové vody o výkonu 44 kW. Odkouření bude
společně s kotlem provedeno do komína, vedeného po fasádě objektu.
Předpokládaná roční spotřeba tepla:
Vytápění administrativně-sociální části
Ohřev TUV

270 GJ
75 GJ

celková roční spotřeba
345 GJ
tomu odpovídá roční spotřeba zemního plynu 11 000 m3
V rámci výstavby nové výrobní haly se navrhuje rozšířit průmyslový plynovod pro nově
instalované plynové spotřebiče:
Vytápění haly
Tepelný příkon 10*14,6 kW
Spotřeba zemního plynu
Provozní tlak zemního plynu

146
25,0
1,8

kW
m3/h
kPa

Vytápění a příprava TUV v administrativní části objektu
Jmenovitý výkon
Spotřeba zemního plynu
Provozní tlak zemního plynu

74
10,0
1,8

kW
m3/h
kPa

Celková roční spotřeba zemního plynu

Oznámení záměru

66 000 m3/h

- 12 -

GP TRADE s.r.o. Dobřany, II.etapa

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, III/18037 (výstavba bude rozložena do cca 6
měsíců) a následně po II/180. Vzhledem k rozložení výstavby do období cca půl roku
lze předpokládat, že ovlivnění ovzduší nebude významné.
V období provozu budou emise pocházet ze stacionárních zdrojů a z mobilních
zdrojů. Stacionárními zdroji bude kotelna administrativní budovy, kde bude instalován
kotle na zemní plyn o celkovém výkonu 30 kW (předpokládá se jeho zařazení jako
malý zdroj znečištění ovzduší) a přímotopný zásobník teplé vody 44 kW. V hale bude
cca 10 ks plynových teplovzdušných agregátů (předpokládá se zařazení jako 10
malých zdrojů 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, považuji
zpracovávání rozptylové studie, jež by stejně pouze vyhodnotila příspěvek provozování
záměru, za bezpředmětné.

B.3.1.1

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší:
Malé zdroje – komín plynové kotelny.

B.3.1.2

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší:
Nejsou předpokládány.

B.3.1.3

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Zdrojem emisí budou převážně tzv. mobilní zdroje znečišťování 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.
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.
Celkový nárůst emisí v prostoru III/18036 a navazující silniční sítě bude nevýznamný.
Celkový nárůst dopravní intenzity po komunikační síti v okolí bude vlivem provozování
záměru zvýšen max. o 24 průjezdů OA denně, o max. 2 průjezdy nákladních
automobilů do 3,5 t denně.

Oznámení záměru
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B.3.2 Odpadní vody
Pro odvodnění objektu je navržena jednotná kanalizace, která odvádí splaškové i
srážkové vody ze střechy objektu a zpevněné plochy. Navrhovaná vnější kanalizace
bude připojována do koncových šachet stávající větve A1 a A2. Do nově budované vnější
kanalizace budou připojeny dešťové svody ze střechy a odpadní vody splaškové ze
sociálního zařízení.
Pro možnost čištění a kontrolu kanalizace budou na vhodných místech osazeny
revizní šachty.
Odpadní vody z prostoru skladu oleje budou před vypouštěním do kanalizace
přečištěny odlučovačem olejů SOL 2/4. Toto zařízení je navrženo jenom pro případ
event. náhodného proniknutí kontaminované vody do kanalizace.
Na vnějších dešťových svodech budou v úrovni terénu osazeny lapače splavenin.

Hydrotechnické výpočty :
Odpadní vody splaškové jsou úměrné vodárenské spotřebě viz část vodovod ZTI,
cca 1 950 m3/rok
Odpadní vody dešťové :
Q1 – střecha –1 947 m2 x 0,012 x 0,9 = 21 l/s
Q2 – zpevněná plocha – 550 m2 x 0,012 x 0,8 = 5,28 l/s
Celkem Q1 + Q2 = 26,28 l/s

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

Realizace projektu

Při realizaci stavby lze předpokládat vznik následujících odpadů:
katal. číslo
170101
170102
150101
170201
170203
170405
170411
170504
170904

Oznámení záměru

druh odpadu
kategorie
Beton
O
Cihly
O
Papírové a lepenkové obaly
O
Dřevo
O
Plasty
O
Železo a ocel
O
Kabely neuvedené pod č. 170410
O
Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod č. 170901, 170902, 170903
O

množství (t)
5
1
1
2
1
1
0,1
1 000
5
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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.:
katal. číslo
200121
130502
130507
070704
120107
130111
130206
130802
150202

120101
120103
120117
120121
150101
150102
150104
200101
200139
200140
170405
200301
200303

3.3.3

druh odpadu
kategorie
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Kaly z odlučovačů oleje
N
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
N
Jiná organická rozpouštědla, promývací
kapaliny a matečné louhy
N
Odpadní minerální řezné oleje neobsah. halogeny N
Syntetické hydraulické oleje
N
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N
Jiné emulze
N
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej.
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
N
Piliny a třísky železných kovů
O
Piliny a třísky neželezných kovů
O
Odpadní materiál z otryskávání
O
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod č. 120120
O
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Kovové obaly
O
Papír a lepenka
O
Plasty
O
Kovy
O
Železo a ocel
O
Směsný komunální odpad
O
Uliční smetky
O

množství(t/r)
0,005
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

0,2
0,3
0,1
1,3
0,1
10,0
5,0
2,0
5,0
7,5
100,0
5,0
50,0
2,0

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
17 09 04
17 04 05

Oznámení záměru

Kategorie odpadu
N
O

Název odpadu
Smíšené stavební a demoliční odpady
Železo a ocel
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B.3.4 Doprava, hluk
Areál společnosti se nachází na jižním okraji zastavěného území, přístup je po místních
komunikacích. Stávající výrobní areál firmy je dopravně napojen na veřejnou
komunikační síť v průmyslové zóně Dobřan. Příjezd i výjezd nákladní i osobní dopravy je
stávající a to ve východní části areálu firmy. Slouží rovněž i pro případný zásah
hasičského vozu. 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.
Vlastní parkovací stání jsou stávající a nová. Původních stání je 15 (včetně 1 pro
imobilní osoby). Navýšení parkovacích stání bude o 20 (včetně 1 pro imobilní osoby).
Průjezd nákladní dopravy – max. navýšení o 4 vozidla týdně pro zásobování a pro
expedici (v I. etapě 2 vozy, tj.celkem I. a II. dohromady 6 vozů)
Odhad potřeby materiálů, surovin
Vstupní materiály:
Jedná se o externí dodávky: kg/měsíc
Ocelové tyče a roury
15 000
Ocelové výkovky
18 000
Al slitiny
2 500
Ostatní materiál
3 000
Situace v oblasti hluku bude ovlivněna zejména mobilními zdroji záměru
(automobily) a stávajícím provozem jak na silnici III/18036, tak na dráze ČD. Nárůst
hluku vzhledem ke stávající obytné zástavbě vlivem záměru bude nevýznamný, neboť se
jedná o zástavbu podél III/18036, kde nárůst dopravy vlivem provozování záměru
nebude významný. Stacionární hluk vznikající provozem vzduchotechniky (nástřešní
ventilátory) rovněž nebude významný.
Podle zpracované hlukové studie je v závěru konstatováno :
Dopravní hluk – emise hluku je na úrovni 45 dB již na hranici pozemku výrobního areálu
a v místě posuzovaného venkovního chráněného prostoru je pod úrovní 30 dB
Provozní hluk – vlivem orientace prosklené části fasády s větracími křídly do boční stěny
z pohledu posuzovaného místa dosahuje emise hluku úrovně 43 dB. Při zahrnutí vlivu
stávajícího provozu je potom nárůst pro posuzované místo tvořen energetickým součtem
a je na úrovni 45 dB. Z výsledků posouzení vyplývá, že z provozu navržené haly ve
vztahu k okolnímu venkovnímu prostředí není předpoklad překračování přípustných
hodnot hladin hluku pro venkovní prostor.

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
Sklad olejů a mazadel

Navržené ruční hasící přístroje
2x 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
Oznámení záměru
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 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.
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 336 - 338 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).
Oznámení záměru
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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 stavbou tvaru plochého kvádru.

Oznámení záměru
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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 prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
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.
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.

Oznámení záměru
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D.

D 1.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
a) Vlivy na veřejné zdraví
Vlivy při výstavbě a provozu výrobní haly GP Trade 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. Odsávání vzdušiny včetně olejového aerosolu od CNC strojů je přes kapsové
textilní skříňové filtry filtrační jednotky typu CARM GH. 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 půdu
Pozemek zasažený stavbou (kat.č. 1280/176) 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 1 550m3 . částečně se ornice použije pro potřeby sadových úprav
v areálu. Vzhledem k vyrovnání mírně svažitého terénu se předpokládá dovoz zhutnitelné
zeminy – cca 1 980 m3.
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 prostředí 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.
Oznámení záměru
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h) Vlivy na krajinu
Realizace stavby výrobní haly je v průmyslové zóně, na okraji zastavěného území. Vliv
na krajinu je mírně negativní, stabilní.

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
Oznámení záměru
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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.

Výpis památek v památkově chráněném území
Název památky
Obec
děkanství čp. 3, nám. TGM
Dobřany
kostel sv. Mikuláše
Dobřany
kostel sv. Víta
Dobřany
měšťanský dům čp. 112, nám.
Dobřany
měšťanský dům čp. 147
Dobřany
měšťanský dům čp. 148, nám. TGM Dobřany
měšťanský dům čp. 5, nám. TGM
Dobřany
měšťanský dům čp.157
Dobřany
radnice čp. 1 ( čp.2)
Dobřany
silniční most
Dobřany

Část obce
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

Rejstříkové číslo
50355 /4-5174
35213 /4-264
30506 /4-265
22405 /4-266
15189 /4-267
36845 /4-268
50905 /4-5229
11662 /4-5091
10820 /4-5022
22224 /4-269

Ohraničení Městské památkové zóny Dobřany

Oznámení záměru
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D 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Navržený projekt předpokládá výstavbu výrobní haly ve vlastním areálu. Celkový
počet stávajících zaměstnanců činí 27 osob. Z toho počet výrobních pracovníků 20 a 7
v administrativě. V nové výrobní hale II bude navíc ve výrobě 30 mužů a 10 žen ve
vícesměnném provozu a 5 administrativních pracovníků.
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.

Vývoj počtu obyvatel města Dobřany v letech 1970-2004
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D 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Předložený projekt nemá přeshraniční dosah z hlediska vlivů na životní prostředí.

D 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
D.4.1 Územně plánovací opatření
Nenavrhují se žádná opatření.
D.4.2 Technická opatření
- 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
Oznámení záměru
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D.4.3 Kompenzační opatření
- Nejsou navrhována
D.4.4 Provozní opatření
- 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 opatření
- nejsou navrhována
Vzhledem k charakteru navržené činnosti není navržen monitoring jednotlivých složek
životního prostředí.

D 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
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.

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.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

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

Letecký snímek zájmové lokality a situace navržené výrobní haly

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 do stávajícího areálu společnosti GP
TRADE, 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.
Stavba je rozdělena na následující stavební a inženýrské objekty :
SO-01 Výrobní hala, SO-02 Hrubé terénní úpravy, SO-03 Zpevněné plochy, SO-04
Sadové úpravy, SO-05 Požární nádrž. 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. 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.
Nový objekt bude situovaný jako monoblok v západním prostoru stávajícího
areálu, respektuje výškovou hranici zástavby. Architektonické a výtvarné řešení je dáno
funkcí a charakterem stavby a respektuje architektonické řešení stávající budovy.
Členění fasády odráží vnitřní uspořádání objektu. Soklové železobetonové sendvičové
panely zůstanou v přírodním provedení. Obvodové lehké sendvičové panely výrobních
hal jsou navrženy ve firemních barvách (bílá, modrá). Doplněním nové zpevněné plochy
bude objekt napojen na stávající vnitroareálové komunikace.
Nová jednopodlažní výrobní hala je dvoulodní rozpětí 2 x 20,0 m a délky 48,0 m.
Světlá výška pod vazník haly je 4,5 m. ± 0,000 objektu = 340,35 m. n. m. Výškový
systém Balt p. v. Nosnou konstrukci haly tvoří betonový montovaný skelet. Modulový
systém sloupů je 8 polí po 6 m. Sloupy budou osazeny na železobetonové monolitické
patky.
Výrobním programem je přesná strojírenská výroba, především dílů spojek a
spojovacích hřídelových a přírubových elementů včetně jejich montáže. Podstatnou část
tvoří výroba dílů na CNC obráběcích strojích. Tyto CNC obráběcí stroje (soustružnická,
vrtací a frézová centra) jsou moderní stroje, některé rovněž s poháněnými nástroji
(soustružnická centra) na komplexní opracování dílů. Celá tato výroba včetně strojního
vybavení je v současné době v provozovně Chotěšov. Pro provoz obráběcích strojů se
používají mazací oleje a řezné emulze. Obráběcí stroje jsou kapotované, vzdušina
s případným olejovým aerosolem je odsávána filtračními jednotkami CARM GH. Hala je
vytápěná s pomocí zemního plynu, administrativní část má teplovodní vytápění, ve
výrobní hale budou teplovzdušné plynové agregáty.
Doprava
V okolí dojde k mírnému nárůstu dopravy. Týdně se předpokládá nárůst odbavení 2
nákladních aut do 3.5 t a 2 nákladních aut do 6 t.
Voda
Splaškové a dešťové odpadní vody budou odvedeny veřejnou kanalizací do ČOV města
Dobřan.
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. Dopravní hluk – emise hluku je na úrovni 45 dB již na hranici pozemku
výrobního areálu a v místě posuzovaného venkovního chráněného prostoru je pod úrovní
30 dB.
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Provozní hluk – vlivem orientace prosklené části fasády s větracími křídly do boční stěny
z pohledu posuzovaného místa dosahuje emise hluku úrovně 43 dB. Při zahrnutí vlivu
stávajícího provozu je potom nárůst pro posuzované místo tvořen energetickým součtem
a je na úrovni 45 dB. Z výsledků posouzení vyplývá, že z provozu navržené haly ve
vztahu k okolnímu venkovnímu prostředí není předpoklad překračování přípustných
hodnot hladin hluku pro venkovní prostor.
K dopravní obslužnosti skladu 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 skladu chemických látek docházet k významnému zatížení antropogenních ani
přírodních systémů. Po posouzení všech účinků a dopadů projektu na životní prostředí
lze konstatovat, že výstavba a provoz výrobní haly lze z hlediska životního prostředí
považovat za akceptovatelné.

Datum zpracování oznámení :

Zpracovatel : Ing. Vladimír Křivka

15. března 2007

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. Vyjádření obecního úřadu
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H 2. Přehledná mapa, M 1: 100 000
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H 3. Situace areálu
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H 4. Půdorys haly
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H 5. Hluková studie
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H 6. Bezpečnostní listy
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