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ÚVOD  

Záměrem je přístavba skladové haly (pro skladování trubek) o rozměrech 48,75 x 53,70 m a 
administrativní přístavby o výměře 207 m2 v areálu společnosti BENTELER v Dobříši. Přístavby 
navazují na existující skladovou halu. 

Oznámení je zpracováno na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten, na 
základě oznámení podlimitního záměru (záměr přístavby skladové haly nedosahuje limitních hodnot 
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.) rozhodl, že záměr bude předmětem zjišťovacího řízení. 

Oznámení záměru je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  

V tomto oznámení záměru jsou popsány potenciální vlivy záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Vlivy záměru z hlediska dopadu na kvalitu životního prostředí jsou zanedbatelné až nulové, 
faktory ovlivňující životní prostředí a veřejné zdraví se po realizaci záměru nezmění. 

Záměr je v souladu s územním plánem města Dobříš – viz příloha oznámení. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

1. OBCHODNÍ FIRMA  

Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. (dále jen BENTELER) 

2. IČ 

62917846 

3. SÍDLO  

Dobříš, Průmyslová 1666, PSČ 263 01 

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE 
OZNAMOVATELE 

Na základě plné moci (viz příloha 1) je k zastupování oprávněn: 

Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora, tel. 722 221 108 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU  

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

1. Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

Stavba: Přístavba skladové haly - areál BENTELER Distribution, Dobříš 

 

Zařazení záměru ve vztahu k příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

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

ZÁMĚR NEDOSAHUJE LIMITNÍ HODNOTY 

Pozn.:  povrchová úprava broušení je z hlediska upravené plochy zcela podružná – jedná se o 
využití ruční brusky k občasné úpravě. Upravená plocha bude řádově v desítkách metrů čtverečních za 
rok. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru  

Výměra zastavěné plochy haly: 2 617,87 m2 

Výměra zastavěné plochy administrativního objektu:  207 m2 

Počet nových parkovacích stání:   0  

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)   

Kraj:  Středočeský 

Obec:  Dobříš 

Katastrální území: Dobříš 

Pozemky KN: 

1400/54 druh – ostatní plochy, způsob využití - manipulační plocha 
1400/55 druh – ostatní plochy, způsob využití - ostatní komunikace 
st. 3358 druh - zastavěná plocha a nádvoří (stavba technického vybavení) 
st. 335 druh - zastavěná plocha a nádvoří (stavba technického vybavení) 

Umístění záměru je graficky znázorněno v příloze 2. 

Záměr je umístěn v průmyslové části města v jeho severovýchodní části. Pozemky pro stavbu leží 
v areálu oznamovatele, stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského ani lesního půdního 
fondu. 

Dle platného územního plánu jsou dotčené plochy vymezeny pro využití pro lehký průmysl. Výběr 
podmínek pro využití plochy je citován z textové části územního plánu v rámečku níže: 
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VL - Plochy lehký průmysl – podmínky pro využití (relevantní výběr) 

CHARAKTERISTIKA  

Plochy lehké výroby jsou územím využitým pro výrobu, výrobní služby, stavební výrobu, skladování a manipulaci 
s materiály, které zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají značné nároky na přepravu, ale 
negativními vlivy svých provozů nad přípustnou mez nepřesahují hranice areálů.  

URČENÉ VYUŽITÍ  

- stavby a zařízení pro lehkou výrobu a výrobní služby  

- stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu  

- stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců  

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla  

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
1
  

- koeficient zastavění plochy: max. 0,4  

- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3  

- výška zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12m, případné technologické nároky na vyšší objekty budou 
řešeny individuálně  

Podmínky prostorového uspořádání budou splněny: výška haly je 8,7 m, koeficient zastavění 
v rámci areálu společnosti bude 0,4, viz následující údaje: 

Celková výměra areálu  30 397 m2 

Bilance ploch (údaje dle výměr pozemků z KN): 

Současný stav 

 Pozemky staveb, celkem  4 885 m2 

 Pozemky zpevněných ploch, celkem  5 859 m2 

 Zeleň (pozemky manipulačních ploch a jiné), celkem  19 653m2  

 Koeficient zastavění v současné době činí  0,16 

 Koeficient nezpevněných ploch v současné době činí  0,65 

Výhledový stav (po realizaci stavby) (údaje jsou v této fázi přípravy orientační) 

Výměra haly: 2 617,87 m2 

Výměra administrativního objektu:  207 m2 

 Pozemky staveb po realizaci výstavby, celkem cca  7 503 m2 

 Pozemky zpevněných ploch, celkem cca  4 158 m2 

 Zeleň (pozemky manipulačních ploch a jiné), celkem cca 18 736 m2  

 Koeficient zastavění ve výhledu činí  0,25 

 Koeficient nezpevněných ploch ve výhledu činí  0,62 

                                                           
1 Koeficient zastavění plochy (KZP), určuje maximální možný podíl zastavitelnosti. Nezahrnuje zpevněné plochy.  

Koeficient nezpevněných ploch (KNP) – určuje minimální podíl zeleně (bez zastavěných a zpevněných ploch). 
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Obrázek 1: Znázornění umístění záměru ve výřezu z hlavního výkresu ÚP Dobříše 

 
 
Z24(07) - pl. pro rozšíření sousedního areálu Benteler 
Z25(07) - plocha pro areál (několik areálů) drobné výr.  
Z26(07) - návrh zástavby dvou areálů drobné výr. a skladů, zástavba bude odpovídat zpracované ÚS 
(respektování zeleného pásu a vymezení nezastavitelných ploch - dle var. 2)  
Z27(07) - plocha pro rozšíření areálu Bobcat, zástavba bude odpovídat zpracované ÚS (respektování zel. pásu a 
vymezení nezastavitelných ploch)  
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Charakter záměru 

Novostavba skladové haly pro skladování trubek a administrativního objektu, jenž tvoří přístavbu 
existující haly. 

Jedná se o účelné využití prostoru ve stávajícím skladovém areálu bez nároků na zábor ZPF a 
PUPFL. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Stavba bude realizována v existujícím areálu BENTELER, zejména na již zpevněných plochách 
(komunikací). Areál leží v průmyslové zóně – ulice Průmyslová.  

V současné době se v areálu společnosti BENTELER nachází: 

- skladová hala, v níž je prováděno skladování trubek a případně jejich dělení, 

- administrativní budova o výměře 310 m2, 

- další stavby technického vybavení (retenční nádrž, přístřešek), 

- komunikace, 

- parkoviště pro osobní automobily.  

V blízkosti areálu se nachází rozsáhlý výrobní areál Bobcat včetně tréninkové plochy pro obsluhu 
zemních strojů.  
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Okolní pozemky ve směru na jih jsou nezastavěné, jejich využití je dáno územním plánem pro 
lehkou výrobu. 

Podle informačního systému EIA je v současné době v okolí připravován záměr výstavby a 
provozu Výzkumně vývojového centra DOOSAN, jež navazuje na areál BOBCAT (Mitev 2012). 

Polohu stavby a okolních areálů znázorňuje následující obrázek. 

Obrázek 2: Poloha průmyslové zóny, areálu oznamovatele a okolních areálů 

 

  hranice průmyslové zóny 

  hranice areálu BENTELER Distribution 

  hranice záměru Výzkumně vývojové centrum DOOSAN 

S ohledem na charakter záměru a jeho kapacitu není předpokládána významná kumulace vlivů se 
stávajícími nebo budoucími činnostmi v území. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí  

Společnost Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. v Dobříši provozuje svou činnost od 
roku 1995. Společnost poskytuje podporu zákazníkům z oblasti strojírenství, výroby hydraulických 
systémů, ze sektoru energetiky, stavebnictví a automobilového průmyslu, jakož i společnostem 
zabývajícími se výrobou zdravotnického a spotřebního zboží. 

V současné době je k dispozici skladová a servisní hala o celkové ploše 4 279 m2. Uvedená plocha 
je pro řádné zpracování zakázek a uskladnění materiálu svou kapacitou již nedostatečná. Společnost 
zamýšlí rozšířit nabízenou škálu rozměrů skladovaných materiálů (zjednodušeně – trubek) a jejich 
zpracování pro nové projekty (interně dělení materiálu a další opracování zejména externě, jako 
například odstranění otřepů, leštění, odmaštění apod.). Nové projekty jsou získávány především v 
oblasti zákazníků Automotive, kteří kladou vysoký důraz na včasnost (velmi často se jedná o dodávky 
JIT – just in time) a maximální kvalitu. Ta může být zajištěna jen s dostatečným prostorem, strojním 
vybavením pro dělení materiálu a také větším počtem personálu ve výrobní i administrativní oblasti. 
V současných prostorách není možné tyto požadavky na kapacitní možnosti skladovací plochy, plochy 

100 m 

Areál 
BENTELER 
Distribution 

Areál 
BOBCAT 

Záměr Výzkumně 
vývojové centrum 
DOOSAN 

Přístavba 
haly 
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výrobní i prostor pro současný a zejména budoucí personál naplnit. Z uvedených důvodu je navržena 
přístavba nové skladové haly a administrativní budovy, obojí v návaznosti na existující objekt haly. 

Záměr je předkládán v jedné variantě. 

6. Stručný popis technického a technologického  řešení záměru  

Dopravní dostupnost 

Napojení areálu na veřejné komunikace se nezmění: areál je přístupný z místní komunikace ulice 
Průmyslová, jež je napojena na silnici III/11628 (ulice Pražská). Nájezd na R4 se nachází ve směru na 
Příbram ve vzdálenosti cca 500 m, ve směru na Prahu ve vzdálenosti cca 900 m. 

Celý areál bude nadále oplocen, vjezd je opatřen posuvnou bránou ovládanou z vrátnice.  

Základní rozměry objektu 

Nové objekty jsou skladová hala a administrativní budova.  

Rozměry skladové haly:   48,75 x 53,70 m 

Výměra haly:    2617,87 m2 

Výška haly:    9,20 m 

Rozměry administrativní budovy: 10,30 x 20,10 m 

Výška administrativní budovy:  7,20 m 

Výměra administrativního objektu:  207 m2 

Kromě haly a administrativní budovy nebudou na pozemku žádné další výškové stavby.  

V rámci stavby nebudou budovány nové areálové komunikace ani parkovací stání. 

Architektonické a stavební řešení 

Základem montované haly je nosný ocelový skelet rámové konstrukce. Opláštění je skládané s 
vnější pohledovou kazetou. Barevné řešení je kombinace šedé a modré barvy. Výplně otvorů budou 
obdobné jako u stávající haly a administrativní budovy – viz obrázek níže. 

Obrázek 3: Plocha pro výstavbu haly a administrativní budovy (vpravo skladová hala, v pozadí administrativní 
budova) 

 

 

Konstrukční řešení 

Hlavní nosná konstrukce objektů je řešena jako ocelová rámová skeletová konstrukce, včetně 
vetknutí do základové konstrukce. Ocelová konstrukce haly bude opláštěná stěnovými PUR panely tl. 
100 mm, administrativní část PUR panely tl. 120 mm, hladký plech bez vlny. Vnitřní dělící konstrukce 
AB budovy budou tvořeny sádrokartonovými příčkami. Stropní konstrukci v AB budově tvoří ocelové 
IPE nosníky, VSŽ plech a železobetonová deska nad horní vlnou plechu + sádrokartonový podhled. 
Vnitřní schodiště bude schodnicové z ocelových U profilů, stupně tvořeny pororošty. . 
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Vytápění a kotelna 

Vytápění administrativního objektu je navrženo teplovodní. Zdrojem topné vody pro 
administrativní přístavby bude zde umístěná nová plynová kotelna.  

Vytápění ve skladové hale bude zajištěno plynovými nízkoteplotními infrazářiči.  

Vduchotechnika 

Vzduchotechnika řeší nucené větrání vnitřních prostor objektu s ohledem na požadavky 
hygienických a bezpečnostních předpisů. Je řešena jako podtlaková s odvodem znečištěného vzduchu 
do vnějších prostor. 

Větrání skladových hal bude zajištěno axiálními ventilátory o přibližném vzduchovém výkonu Vo = 
3 700 m3/h. Vzduch je nasáván z prostoru pod stropem haly a vyfukován nad střechu objektu. Z 
důvodu útlumu hluku je ventilátor osazen tlumiči hluku na straně sání i výduchu a dále na hluk-
tlumícím soklu. Pro návrh počtu ventilátorů je uvažováno s 0,5 násobnou výměnou vzduchu. Počet 
ventilátorů pro halu bude upřesněn v dalších stupních PD. Pro účely vyhodnocení vlivů na akustickou 
situaci je uvažováno s počtem: 
Místnost Odtah Objem místnosti Počet spotřebičů 
   (m3) n=0,5 (obměna vzduchu) 
Hala Axiální ventilátor  cca 22 000  6 

Větrání sociálního zázemí administrativy bude zajištěno potrubními ventilátory osazenými nad 
konstrukcí podhledu. Odpadní vzduch bude nasáván přes talířové ventily, dále veden přes ohebné 
hadice, spiro potrubí a dále vyfukován jedním stoupacím potrubím nad střechu haly. Kanceláře a 
společenské prostory budou větrány přirozeným způsobem okny a infiltrací spárami oken a dveří. 

Ve vestavbě obslužných provozů bude řešeno větrání v návaznosti na požadavky zařízení 
v jednotlivých místnostech. 

Prováděné činnosti  

Administrativní budova 

V nové administrativní budově vzniknou prostory pro rozrůstající se oddělení logistiky a kvality, 
dále sociální zařízení (sprchy a šatny) pro vyšší počet zaměstnanců ve výrobě. 

Skladová hala 

Skladování:  

o uskladnění materiálů (trubek) hydrauliky a energetiky,  

o nově uskladnění materiálů (trubek) ve výrobních délkách 12 m, jež do současné doby 
nelze skladovat, protože to neumožňují stávající jeřáby, 

o uskladnění hotových výrobků (trubek) pro možnost vyšší flexibility na základě 
změněných zákaznických potřeb. 

Dělení: 

o dělení materiálu (trubek) pomocí 2 pásových pil: 
Technická data PP 602CNC Jednotky 
Řezný rozsah 90° 
Maximální průměr řezaného materiálu 600 mm 
Maximální rozměry 600 x 600  mm 
Rozměry pilového pásu   6200 x 41 x 1,3   mm 
Výkon motoru   4 kW 
Motor hydrauliky 0,37 kW 
Motor chlazení  0,09 kW 
Rozměry, d x š x v 3080 x 2265 x 2230 mm 
Hmotnost 2550 kg 
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Tyto pily budou přesunuty do přístavby ze současné haly. Kotoučové pily (RSA a Adige) 
zůstanou beze změny ve stávající hale. 

o řezání trubek laserem – plánováno je využití CO2 laseru, např. řady TruLaser Tube 
5000  

o Pro zásobení laseru asistenčními plyny bude využit kryogenní zásobník s 
odpařovačem. Jako asistenční plyn se předpokládá využití kyslíku nebo dusíku dle 
řezaného materiálu. Zásobník bude umístěn v prostoru přístřešku za stávající halou“.  

o měřící pracoviště 

Obrábění 

o broušení – zejména hrany dělených materiálů pomocí ruční úhlové brusky např. ATA 
RA20LR s výkonem 0,3 kW. 

Obrázek 4: Interiér skladové haly 

 

 

Počet zaměstnanců 

V současné době je v areálu zaměstnáno 20 pracovníků ve skladovém a výrobním provozu 
(dělnické profese) a 20 v administrativě (obchod apod.). V případě výstavby nové haly je plánováno 
navýšeno počtu zaměstnanců o přibližně 15 THP a + 15 D. 

 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Parkovací stání 

Potřebný počet stání pro posuzovanou stavbu podle ČSN 73 61110: 

 Počet zaměstnanců: 

 administrativa (1 směna) 35 

 skladová hala (2 směny)  35, tzn. cca 18 zaměstnanců v 1 směně 

 celkem     70 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle vzorce: 
N = O0 · ka + P0 · ka · kp , kde 

N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 
O0 - základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 při stupni automobilizace 500 vozidel/1000 
obyvatel (1 : 2,5) 
P0 - základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 

Oo = 0 - dle ČSN 7361110 tab. 34 

P0 pro sklad = 18 zaměstnanců/4 = cca 5 stání (1 stání na 4 zaměstnance) 
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P0 pro administrativu = plocha cca 500 m /35 = 14 (1 stání na 35 m
2
 kancelářské plochy, výměra je 

           nadsazena) 

P0 celkem = 5 + 14 = 19 

ka = 1 - dle ČSN 7361110 článek 14.1.11 (min 500 vozidel/1000 obyvatel 1:2) 

kp = 1 - dle ČSN 7361110 tab. 30 a 31, charakter území skupina A, skupina 2  

Výpočet   N = 0 * 1 + 19 * 1 * 1 

Celkový počet potřebných stání je 19. Stání k dispozici na stávajícím parkovišti (po výstavbě 
haly) je 30, tzn., že normovým požadavkům je plně vyhověno. Odstavná stání pro nákladní 
automobily nejsou samostatně vytvářena, po dobu nezbytnou před vykládkou/nakládkou budou 
nákladní automobily odstavovány na zpevněných plochách (komunikacích) v areálu (jedná se o 
plochy okolo stávající haly). 

Vyvolaná doprava 

Vyvolaná doprava    Očekávaný nárůst 
Osobní vozidla  max. 30 (příjezdů, pro počet jízd x2) v případě, že by se 

  všichni dopravovali autem s obsazeností 1) 
Těžká nákladní vozidla do 10 jízd/den 
  (tzn. ze současných 20 jízd na 30 jízd nákladních  

  automobilů za den) 

Celkem denně po zprovoznění nově přistavěné haly cca 30 nákladních automobilů. Příjezd a 
odjezd převážně ze směru od napojení na rychlostní silnici R4.  

Při porovnání s intenzitami dopravy na silnici III. třídy - ulici Pražská – jsou změny generované 
intenzity dopravy zanedbatelné – viz následující tabulka. 

Tabulka 1: Průměrné 24 hod intenzity dopravy na silnici III/11628 dle CSD2010 v roce 2010 (ulice Pražská) 

Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV 

RPDI - všechny dny voz/den 234 76 33 32 57 43 68 24 9 7 583 5 611 68 6 262 

 
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV 

RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 291 94 43 40 73 55 80 30 11 9 726 5 949 60 6 735 

RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 92 30 9 13 16 12 39 9 4 3 227 4 766 87 5 080 

Hodinová intenzita dopravy 
 

TV 
 

SV 

Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 
 

71 
 

764 

Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 
 

72 
 

573 

Těžká nákladní vozidla - TNV 
 

TNV 

Hodnota TNV voz/den 
 

491 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty 
 

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 
 

4 541 386 107 5 034 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 
 

772 25 13 810 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 
 

365 39 14 418 

Emise 
 

OA LNA TNA NS BUS Celkem 

Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 
 

812 33 18 19 13 895 

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy 
 

alfa beta gama PS 

Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 
 

0.95 1.04 0.91 63:37 

Intenzita cyklistické dopravy 
 

C 

Cyklistická doprava cyklo/den 
 

114 

Význam použitých zkratek: 
LN - Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy 
SN - Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů 
SNP - Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy 
TN - Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů 
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TNP - Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy 
NSN - Návěsové soupravy nákladních vozidel 
A - Autobusy 
AK - Autobusy kloubové 
TR - Traktory bez přívěsů 
TRP - Traktory s přívěsy 
TV - Těžká motorová vozidla celkem 
O - Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M - Jednostopá motorová vozidla 
SV - Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 
TNV - Těžká nákladní vozidla 
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK) 
PS - Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce 
ALFA, BETA - Ukazatele variací silniční dopravy 
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-] 
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-] 
GAMA - ALFA/BETA [-] 
C - Cyklisté [cyklo/den] 
Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo) 
Hluk: 
OA = O+M 
NA = LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP 
NS = SNP+TNP+NSN 
Emise: 
OA 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Předpoklad zahájení výstavby: v druhé polovině roku 2012 ve vazbě na povolovací proces. 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  

Krajský samosprávní celek: Středočeský kraj 

Obecní samosprávný celek: Město Dobříš 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat.  

  
Rozhodnutí  Příslušný správní úřad 

Rozhodnutí o umístění stavby 
Rozhodnutí – stavební povolení 

MěÚ Dobříš, stavební úřad 

Povolení umístění stavby středního 
zdroje znečišťování ovzduší (spalovací zdroje – 
plynové spotřebiče) 

Krajský úřad Středočeského kraje 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH  

Zábor půdy  

Realizace stavby není spojena se záborem zemědělské ani lesní půdy. Dotčené pozemky se 
nacházejí v areálu společnosti BENTELER a jedná se o pozemky druhu ostatní plochy a zastavěné 
plochy a nádvoří: 

Pozemky KN: 

1400/54 druh – ostatní plochy, způsob využití - manipulační plocha 
1400/55 druh – ostatní plochy, způsob využití - ostatní komunikace 
st. 3358 druh - zastavěná plocha a nádvoří (stavba technického vybavení) 
st. 335 druh - zastavěná plocha a nádvoří (stavba technického vybavení) 

 

Odběr a spotřeba vody 

Během výstavby 

V období výstavby záměru bude pitná voda potřebná pro realizaci záměru pouze pro sociální 
účely. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků. Doba výstavby je uvažována v délce cca 5 
měsíců.  

Během výstavby bude pro pracovníky stavby využito stávající sociální zázemí v areálu.  

Voda na přípravu betonové směsi nebude potřeba, ta bude dodávána na stavbu z betonárny.  

Během provozu 

Současná spotřeba vody činí cca 430 m3 za rok. 

Pro provoz bude potřebný trvalý odběr vody pouze pro hygienické účely. Odběr pitné vody bude 
zajištěn napojením na stávající rozvody v areálu. 

S ohledem na malý nárůst počtu pracovníků (o 30) se jedná o zanedbatelný nárůst spotřeby vody 
v území: 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY – NAVÝŠENÍ /30/ OSOB 

Qd = 30x60= 1800 l/den 

Qr= 1,80x250= 450 m3/rok 

 

Surovinové zdroje  a energetické zdroje  

Během výstavby 

Množství zdrojů spotřebovávaných při výstavbě odpovídá navrženému stavebnímu řešení. Jejich 
předpokládaná spotřeba není v současné době vyčíslena. 

Během provozu 

Záměrem je pouze skladování a dělení materiálu a v omezené míře ruční broušení. S výjimkou 
trubek nebude další materiál používán. 

Spotřeba plynu 

Současná roční spotřeba plynu činí cca 20 200 m3. Tato spotřeba bude navýšena přibližně o 
18 000 m3. 
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Asistenční plyny 

Pro provoz laseru budou využity asistenční plyny. S ohledem na špičkové technologie laserového 
řezání je spotřeba plynů nízká. V této fázi není spotřeba vyčíslena a bude se odvíjet od konečného 
výběru laserového zařízení. 

Elektrická energie 

Roční spotřeba elektrické energie bude činit přibližně cca 30 000 kWh. 

 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  

Množství a druh emisí do ovzduší  

Bodové zdroje - spalovací 

Ke znečišťování životního prostředí bude docházet v souvislosti s provozem malých zdrojů 
znečišťování ovzduší (plynový spalovací zdroj – kotel pro vytápění infrazářiče). V současné době je 
provozováno 18 infrazářičů o výkonu (v regulovaném rozpětí) 10 – 21 kW. Dále je v administrativní 
budově osazen malý plynový kotel.  

V přístavbě bude instalováno 12 ks infrazářičů o výkonu cca 10 – 21 kW. Maximální průtok 
zemního plynu bude cca 2,4 m3/hod. Každý infrazářič má samostatné dvouplášťové odkouření, tzn., 
že vzduch pro hoření je nasáván mimo halu a v kouřovodu dochází k výměně tepla mezi spalinami a 
přisávaným vzduchem.  

Pro vytápění administrativního přístavku bude osazen malý plynový kotel (malý z hlediska 
výkonu, tj. do 200 kW). 

Z hlediska zařazení se jedná o malé zdroje znečišťování ovzduší (s ohledem na jejich umístění 
není vypouštění spalin společným komínem technicky proveditelné). 

Pro výpočet emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu byly použity emisní faktory 
převzaté z přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., v platném znění: 

Znečišťující látka Emisní faktor    

CO   320 kg/106 m3 spáleného zemního plynu 

ΣC*   64 kg/106 m3 spáleného zemního plynu 

NOx   1300 kg/106 m3 spáleného zemního plynu 

SO2   0,4 kg/106 m3 spáleného zemního plynu 

TZL   20 kg/106 m3 spáleného zemního plynu 

* Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku 
vyšším než 3 kg/h.  

Nárůst roční spotřeba zemního plynu je odhadován na 18 000 m3 /rok. Roční emise znečišťujících 
látek ze spalování zemního plynu budou: 

Škodlivina Roční emise 

CO  5,76 kg/rok 

ΣC  1,15 kg/rok 

NOx  23,40 kg/rok 

SO2  0,007 kg/rok 

TZL  0,36 kg/rok 
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Poznámka k broušení kovů:  

Výkon úhlové brusky je nižší než 1kW. Nejedná se tedy o střední zdroj ve smyslu nařízení vlády  č. 
615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší. Limit pro zařazení do kategorie středního zdroje pro broušení kovů je 
vyjádřen jako celkový elektrický příkon zařízení roven nebo větší než 100 kW. 

 

Liniové zdroje 

Liniové zdroje představuje provoz osobní automobilové dopravy zaměstnanců a nákladní 
automobilové dopravy pro dovoz materiálů a odvoz výrobků. Teoretický nárůst intenzit dopravy na 
silniční síti je zanedbatelný – jedná se o nárůst počtu jízd nákladních automobilů s přívěsem přibližně 
o 10 denně -  z tohoto důvodu nejsou emise do ovzduší vyčísleny. Nepředpokládá se zvyšování počtu 
jízd osobních vozidel.  

 

Množství odpadních vod a jejich znečištění  

Splaškové vody 

Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace. 

Množství odpadních vod oproti současnému stavu adekvátně vyššímu počtu zaměstnanců max. o  
450 m3. 

Srážkové vody 

Srážkové vody budou odvedeny do stávající retenční nádrže, jež bude i nadále využívána. 
Kapacita retenční nádrže je dostatečná, vlivem realizace stavby dojde pouze k mírnému nárůstu 
množství srážkových vod a to v souvislosti se zastavěním cca 860 m2 nezpevněných ploch, na nichž se 
srážková voda (do určité intenzity deště) zasakuje. 

 

Kategorizace a množství odpadů  

 Odpady budou tříděny a shromažďovány jako doposud. Na základě porovnání nového provozu s 
provozovnou stávající se předpokládá vznik těchto odpadů: 

kód odpadu název odpadu  množství v nové hale 
120102 úlet železných kovů (O) řádově desítky tun* 
120301 prací vody (N) 0,8 t 
130802 jiné emulze (N) 0,4 t 
150101 papírové a lepenkové obaly (O) 0,3 t 
150102 plastové obaly (O)      0,05 t 
150106 směsné obaly (O) 0,003 t 
150202 absorpční činidla, filtr. materiály, čistící tkaniny  
 a ochr. oděvy zn. nebezp. látkami (N) 0,04 t 
200301 směsný komunální odpad (O) 5 t 

 
* zařazení podle Hlášení o nakládání s odpady za rok 2011, prakticky se jedná o vadné výrobky, nikoli 
o drobný materiál - úlet 

Množství odpadu je závislé skladovém obratu a míře poměru mezi materiály pouze skladovanými 
a materiály upravovanými. V případě železného odpadu je množství závislé na množství neshodných 
výrobků.  

Prací vody pocházejí z malé automatické myčky integrované do řezacího stroje. Vody obsahují 
přípravek Castrol Techniclean S-RP, jež slouží k čištění trubek po řezání.  
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Tyto vody jsou jímány a je s nimi nakládáno jako s odpadem. V bezpečnostní listu jsou ve vztahu 
k životnímu prostředí uvedeny R věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí a R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Dalším odpadem jsou řezné emulze z dělení. 

 

Hlukové emise  

Liniové zdroje hluku 

Liniovým zdrojem hluku jsou využívané komunikace. Vyvolaná doprava je: 

- osobní doprava - řádově desítky automobilů za 24 hod, 

- nákladní doprava - celková doprava vyvolaná záměrem je cca 30 nákladních vozidel denně, 
s užitečnou hmotností nad 10 t. 

Současné intenzity dopravy na silnici III/11628 - Pražská uvádí tabulka 1 na straně 13. Jak je patrné 
z uvedené tabulky, podíl vyvolané dopravy na celkové dopravě na přilehlé komunikaci – ulici Pražské - 
bude cca 5% z celkové intenzity těžkých vozidel za den, přičemž nárůst oproti dnešnímu podílu bude 
činit cca 1 – 2%.   

Stacionární zdroje hluku 

Stacionárními zdroji hluku budou technologie pro obsluhu prostředí, což představuje zejména 
systémy pro větrání, chlazení, vytápění apod. 

Jednotlivá zařízení, např. vzduchotechnika, odtahové ventilátory, budou umístěny na střeše a 
fasádě objektu. 

V bezprostředním okolí záměru se nenacházejí žádné stavby, jejichž venkovní prostor by byl 
chráněn dle nařízení vlády č. 272/2011. 

Přehled stacionárních zdrojů hluku uvádí následující tabulka. 

Tabulka 2: Přehled stacionárních zdrojů hluku 

Zdroj/umístění Počet 
Hladina akustického 
výkonu LWA v dB(A) 

Provoz 
v noci 

EXISTUJÍCÍ HALA a ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (po zprovoznění záměru) 

Axiální ventilátor 
Fasáda (3 na jih, 3 na sever, 2 západ)) 

8 60 ne 

Odkouření infrazářiče  
střecha 

18 63 ne 

Odtah od pil 2 55 ne 

VZT WC (administrativa) 
Střecha 

2 63 ne 

Venkovní kondenzační jednotka (pro administrativu) 
Střecha (jedná se o větší jednotku pro ředitelnu a 
zasedací místnost) 

1 55 ne 

Venkovní kondenzační jednotka (pro administrativu) 
Střecha (jedná se o malé jednotky pro jednotlivé 
kanceláře) 

10 55 ne 

VZT výdech administrativa 
střecha 

1 61 ne 

Odkouření plynového kotle  
střecha 

1 61 ano 

Plošné zdroje 
Střecha, obvodové stěny  

- ak.tlak v hale 
80 dB/neprůzvučnost 

25 dB 

ne 
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Zdroj/umístění Počet 
Hladina akustického 
výkonu LWA v dB(A) 

Provoz 
v noci 

Parkoviště OA - - ano 

liniové zdroje (komunikace) - - ano 

PŘÍSTAVBA HALY A ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSTAVEK 

Axiální ventilátor 
Fasáda (3 na jih, 3 na sever) 

6 60 ne 

Odkouření infrazářiče  
střecha 

12 63 ne 

Odtah od pil 2 55  

VZT WC (administrativa) 
Střecha 

2 63 ne 

Venkovní kondenzační jednotka (pro administrativu – 
jedna centrální) 
střecha 

1 77 ne 

VZT výdech administrativa 
střecha 

1 61 ne 

Odkouření plynového kotle  
střecha 

1 61 ano 

Plošné zdroje 
Střecha, obvodové stěny  

- ak.tlak v hale 
80 dB/neprůzvučnost 

25 dB 

ne 

Parkoviště OA - - ano 

liniové zdroje (komunikace) - - ano 

Pozn.: V akustickém modelu byla výška zdrojů zadána dle skutečnosti nebo projektového návrhu. 

Pravidelný provoz skladové haly je dvousměnný. 

Výpočet hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

Zdrojem hluku ve vnitřním prostoru haly je dělení materiálu řezáním. Na základě měření 
Zdravotního ústavu se sídle v Praze, Hygienické laboratoře Příbram ze dne (protokol č. 
2010/0198/73) 

Že hluk v prostředí haly má proměnlivý charakter, naměřená ekvivalentní hladina akustického 
tlaku LA, eq = 83,9 dB. Pila je v provozu cca 6 hod denně. Minimální index stavební vzduchové 
neprůzvučnosti pláště a střechy Rw ≤ 25 dB. Na vnitřním plášti haly se pro předpokládané využití 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou pohybovat max. okolo 80 dB. S ohledem na vzdálenost 
obytné zástavby a neexistenci dalšího významnějšího stacionárního zdroje hluku nebudou vlivem 
provozu skladového areálu překročeny.  

Na základě modelového výpočtu v programu HLUK+ verze 9.19 profi9 lze u nejbližší obytné 
zástavby očekávat ekvivalentní hladinu akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru ve výši 
do 40 dB v denní době, v noční době nebudou zdroje hluku provozovány.  Uvedená hodnota leží 
zcela bezpečně pod  hlukovým hygienickým limitem pro stacionární zdroje pro denní dobu, který je 
50 dB. 

Osmihodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovená za účelem kategorizace 
pracoviště činila pro obsluhu dělících strojů 87,2 až 90,1 dB. S ohledem na limitní hodnoty pro hluk 
v pracovním prostředí používají pracovníci chrániče sluchu.  

Další výstupy  

V hale nebude provozován zdroj vibrací, který by byl významný z hlediska hygienických limitních 
hodnot.  

V areálu nebude provozován významný zdroj elektromagnetického záření. 
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Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  

Množství nebezpečných látek umístěné v objektu bude než 2 % množství nebezpečných látek 
uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v části 1 sloupci 1 
tabulky I nebo tabulky II. 

Z toho vyplývá, že se na provozovatele nebude vztahovat povinnost navrhnout zařazení objektu 
nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B podle zákona.  

Seznam nebezpečných látek a jejich předpokládané maximálních množství, s kterými 
pravděpodobně bude nakládáno v areálu: 

- technické plyny – množství není specifikováno, bude se jednat řádově o množství stovek 
m3 plynu za rok, s ohledem na skladování v kryogenních zásobnících se v kapalném stavu 
bude jednat o jednotky m3 

-  řezné kapaliny – stovky l za rok 

- Techniclean S-RP - nízkoviskózní minerální olej, který obsahuje přísady, které tvoří 
filmové a spojovací látky dodává jako koncentrát pro ředění vodou před použitím.  
Techniclean S-RP je mírně alkalická čistící emulze pro čištění (rozpouští oleje) 
a antikorozní ochranu. Spotřeba cca 300 - 400 l /rok. Skladován v originálním obalu o 
objemu 50 l. 

Havarijní postupy v případě havarijních situací (požár, únik nebezpečných látek) se budou řídit 
schválenými (orgány státní správy) havarijními dokumenty. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH  CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Záměr je situován do areálu společnosti, jež leží v průmyslové zóně. 

Územní systémy ekologické stability krajiny 

Areál nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability. 

V širším okolí záměru jsou dle územního plánu nejbližší prvky ÚSES vymezeny v rámci lesního 
komplexu cca 400 m severně. 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Areál leží mimo zvláště chráněná území. Řešená stavba nekoliduje s žádným územím soustavy 
NATURA 2000. Evropsky významná lokalita Aglaia, jež je významná jako jedna z lokalit s nejvyšší 
početností čolka velkého v ČR a z hlediska přirozeně meandrujících potoků v území, leží ve 
vzdálenosti více než 500 m od areálu. Toto území, chráněné též jako přírodní památka, nemůže být 
záměrem ovlivněno.   

Přírodní parky 

Areál leží mimo území přírodních parků. 

Významné krajinné prvky 

Průmyslová zóna, na jejímž okraji areál leží, hraničí s lesním porostem, od kterého je zóna 
oddělena účelovou komunikací. Hranice areálu zůstanou nezměněny, les nebude dotčen. Lesní okraj 
je tvořen převážně borovicí lesní s vtroušeným dubem.   

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Záměr bude realizován v průmyslové zóně, na jejím jižním okraji. Území není z hlediska 
historického, kulturního nebo archeologického významné.  

Staré zátěže 

V areálu ani v jeho širším okolí nejsou evidována kontaminovaná místa. 

 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY  

S ohledem na charakter záměru a související provozní činnosti není předpoklad významného 
ovlivnění žádné ze složek životního prostředí. Pro úplnost uvádíme stručnou charakteristiku složek 
životního prostředí v dotčeném území. 

Ovzduší 

Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území), uveřejněném na stánkách MŽP 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení  oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010, Věstník MŽP 2/2012) nebyly na území správní působnosti 
stavebního úřadu Dobříš překročeny imisní limity pro ochranu lidského zdraví.  

Nejbližší stanicí imisního monitoringu je stanice ČHMÚ v Příbrami. S ohledem na její 
reprezentativnost okrskového měřítka (0,5 – 4 km), není možné data získaná na této stanici pro popis 
zájmového území použít. 
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Voda 

Povrchová voda 

Areál leží v povodí Sychrovského potoka (ID hydrologického povodí 108051030, oblast povodí 
Dolní Vltavy). Nejbližší (bezejmenná) vodoteč leží ve vzdálenosti cca 400 m jihovýchodním směrem, 
tato vodoteč je levostranným přítokem Sychrovského potoka. 

Nejbližším útvarem povrchových vod je Huťský rybník ve vzdálenosti cca 1 km jižním směrem od 
dotčené plochy.  

Srážkové vody jsou z areálu vypouštěny do kanalizace přes retenční nádrž.  

Záměr nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů, záměr neleží v oblasti chráněné 
akumulace podzemních vod. 

Podzemní voda 

Dotčená lokalita leží v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy Proterozoikum a paleozoikum 
v povodí přítoků Vltavy. 

Výstavba nezasáhne hladinu podzemní vody. 

Půda 

Dotčené pozemky byly v minulosti vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. 

Fauna a flóra 

Lokalita pro přístavbu haly je v současnosti tvořena zpevněnými plochami, popř. travnatými 
plochami s parkovou úpravou (viz obrázek 3). 

Současný způsob využití se projevuje nízkou diverzitou druhů rostlin a živočichů. V 
oploceném areálu se na dotčených pozemcích nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.  

Krajina 

Město Dobříš leží v oblasti krajinného rázu Dobříšsko – Mnišsko. Lokalita se nachází 
v urbanizovaném území bez významných hodnot a znaků krajinného rázu, jež by mohly být výstavbou 
ovlivněny. 

Kulturní a archeologické památky 

V zájmovém území se nenachází kulturní památky ani památkově chráněná území.  

Možnost archeologických nálezů je vyloučena – dotčených pozemcích již v minulosti výstavba 
probíhala. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ Á ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z 
HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) 

Vyhodnocení těchto kritérií je provedeno dle jednotlivých složek životního prostředí/příjemce 
vlivu. 

Vlivy na kvalitu ovzduší, akustickou situaci, vlivy na zdraví  

Vliv na kvalitu ovzduší 

Se záměrem nejsou spojeny negativní vlivy na kvalitu ovzduší. Emise znečišťujících látek budou 
pocházet ze zdrojů spalujících zemní plyn – infrazářičů v hale a plynového kotle pro administrativní 
přístavbu. Celkový nárůst spotřeby zemního plynu je odhadován na cca 18 000 m3. Z hlediska kvality 
ovzduší je toto množství spáleného zemního plynu zanedbatelné. 

Nárůst 10 jízd nákladních automobilů a několika osobních vozidel za den je pro kvalitu ovzduší 
v zájmovém území zcela irelevantní. 

Vliv na akustickou situaci  

Za účelem zjištění pravděpodobné změny akustické situace v okolí záměru vlivem provozu 
stacionárních zdrojů hluku byl proveden výpočet v programu HLUK+ verze 9.19 profi9. 

 Zvoleny byly 3 výpočetní body (s výškou 3 m a 6 m nad povrchem terénu) v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro bydlení: 

Výpočetní bod Stavba 

 1  rodinný dům č.p. 1790 

 2  rozestavěná budova na parcele st. 3801 

 3  objekt pro bydlení č.p. 1584 

Poloha výpočetních bodů je patrná z grafických výstupů výpočetního modelu. 

Vliv provozu stacionárních zdrojů hluku 

Následující tabulka uvádí srovnání varianty 0 (odpovídající současnému stavu) s variantou P – 
stavem po přístavbě haly a administrativní části. 

Tabulka 3: Tabulka bodů výpočtu – hluk ze stacionárních zdrojů, porovnání nulové a projektové varianty 

Č. výška Souřadnice 
Varianta 0 

(současný stav) 
Varianta P 

(budoucí stav) 
Nárůst 

  1+    3.0    444.8;  159.9  37,0 38,9 1,9 

  1+    6.0    444.8;  159.9  37,3 39,2 1,9 

  2+    3.0    340.8;  162.1  38,4 39,3 0,9 

  2+    6.0    340.8;  162.1  38,5 39,2 0,7 

  3+    3.0    232.2;  171.2  35,6 36,3 0,7 

  3+    6.0    232.2;  171.2  35,8 36,3 0,5 

Z provedený výpočet predikuje splnění limitních hodnot pro hluk z provozu stacionárních zdrojů 
v rámci areálu BENTELER, vč. pojezdu nákladních a osobních  automobilů v areálu. Změna oproti 
variantě nulové činí max. 1,9 dB. Limitní hodnota pro chráněných venkovní prostor staveb pro 
bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je 50 dB v denní době (v noční době nebude záměr 
provozován, nebo výjimečně, v noční době je prováděno pouze temperování v topné sezóně po 
časově omezenou dobu před zahájením ranní směny). 
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Obrázek 5: Znázornění ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku po zprovoznění přístavby skladové haly, doba denní 

 

 

x 1 x 2 
x 3 
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Hluk z dopravy 

V zájmovém území je dominantním zdrojem hluku ulice Pražská. Na základě orientačního výpočtu 
lze v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení ve zvolených výpočtových bodech očekávat 
následující hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 

Tabulka 4: Tabulka bodů výpočtu – hluk z dopravy na silnici Pražská  

  Č.  výška     Souřadnice    doprava 
  1+    3.0    444.8;  159.9    52.9  
  1+    6.0    444.8;  159.9    53.2  
  2+    3.0    340.8;  162.1    58.2  
  2+    6.0    340.8;  162.1    58.4  
  3+    3.0    232.2;  171.2    47.2  
  3+    6.0    232.2;  171.2    47.9  

Na celkovém stavu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb se doprava související 
s provozem BENTELER Distribution projeví minimálně až nulově. 

Kumulace vlivů 

Ve vztahu k obytné zástavbě k ulici Modřínová dojde ke kumulaci s připravovaným záměrem 
výstavby Výzkumně vývojového centra DOOSAN. U obytného objektu č.p. 1790 předpokládá 
zpracovatel hlukové studie pro uvedený záměr (Flegrová 2012) hluk z provozu stacionárních zdrojů 
hluku  (provoz technologie a provoz na účelových komunikacích) ve výši 26 a 27 dB (ve výšce 2 a 5 m 
nad povrchem terénu). Sečteme-li hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru tohoto rodinného 
domu, dostáváme 39,5 dB v denní době. Z uvedeného vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru 
staveb pro bydlení nebudou vlivem kumulace vlivů z provozu v průmyslové zóně prokazatelně 
docházet k překračování hygienických limitních hodnot.  

 
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost:   pozitivní 
    zanedbatelný nebo nulový 
    negativní 

Frekvence:  výjimečně 
    občasně 
    běžně 

Pravděpodobnost: velmi malá  
    malá  
    vysoká  

Vratnost:  vratný 
    nevratný 

Doba trvání:  trvalý 
    dlouhodobý 
    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 
 potenciálně pozitivní vliv významný 
 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 
 nulový vliv 
 potenciálně negativní vliv nevýznamný* 
 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 
* nevýznamnost vlivu byla prokázána provedeným modelovým výpočtem 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 
- Opatření z hlediska ochrany řešení budou standardně řešena v rámci správních řízení o povolení 

provozu jednotlivých zdrojů. 

 

Vlivy na vody 

S rozšířením skladovacích a administrativních prostor souvisí nárůst množství splaškových vod 
(odpadní vody městského typu) a to úměrně předpokládanému počtu 30 nových zaměstnanců. Tento 
aspekt záměru je z hlediska dopadu na vody nevýznamný. Vody budou odvedeny kanalizační stokou 
na ČOV. 
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Vlivem realizace záměru nedojde k nárůstu množství srážkových vod, neboť stavba je navržena 
převážně na zpevněných plochách. Mírný nárůst je spolehlivě řešitelný v rámci existující retenční 
nádrže, z níž jsou srážkové vody řízeně vypouštěny do dešťové kanalizace. 

 
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost:   pozitivní 
    zanedbatelný nebo nulový 
    negativní 

Frekvence:   výjimečně 
    občasně 
    běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  
    malá  
    vysoká 

Vratnost:  vratný 
    nevratný 

Doba trvání:     trvalý 
    dlouhodobý 
    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 
 potenciálně pozitivní vliv významný 
 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 
 nulový vliv 
 potenciálně negativní vliv nevýznamný 
 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 
Potenciální negativní vlivy související s nakládáním s vodami jsou běžně řešeny pomocí technik čištění 
odpadních vod. 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 
Pro fázi provozu: 

 Vody ze střechy objektu budou svedeny do dešťové kanalizace přes retenční nádrž. 

 

Vlivy na půdy  

Záměr není spojen se záborem zemědělské nebo lesní půdy. 

Záměr nebude zdrojem znečištění půd v okolí výstavby a provozu. 

 
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost:   pozitivní 
    zanedbatelný nebo nulový 
    negativní 

Frekvence:   výjimečně 
    občasně 
    běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  
    malá  
    vysoká  

Vratnost:  vratný 
    nevratný 

Doba trvání:     trvalý 
    dlouhodobý 
    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 
 potenciálně pozitivní vliv významný 
 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 
 nulový vliv 
 potenciálně negativní vliv nevýznamný 
 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka:  

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

 Opatření nejsou navrhována, území je součástí existujícího areálu, dotčeny budou nezemědělské a 
nelesní pozemky (plochy ostatní a zastavěné).  

 

Vlivy na přírodu (fauna, flóra)  

Záměr je situován do existujícího skladového areálu. Dotčeno bude silně denaturalizované území.  

V areálu se nevyskytují zvláště chráněné ani jinak význačné druhy rostlin a živočichů. 
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Záměr nevyžaduje kácení dřevin, resp. pouze několika málo zahradních kultivarů stromků a keřů 
– viz obrázek 3. 

Záměr neovlivní lesní porost, jež sousedí s průmyslovou zónou. 

 
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost:   pozitivní 
    zanedbatelný nebo nulový 
    negativní 

Frekvence:   výjimečně 
    občasně 
    běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  
    malá  
    vysoká 

Vratnost:  vratný 
    nevratný 

Doba trvání:     trvalý 
    dlouhodobý 
    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 
 potenciálně pozitivní vliv významný 
 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 
 nulový vliv 
 potenciálně negativní vliv nevýznamný 
 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: - 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: nejsou navrhována 

 

Vlivy na krajinu a kulturní památky  

Stavba nezasáhne do znaků a hodnot krajinného rázu. Stavba nenaruší prostorové vztahy ani 
nesníží kvalitu vizuálního projevu a přitažlivost území. 

Jak svým horizontálním, tak vertikálním rozměrem přístavba navazuje na stávající stavby v areálu 
a ve výsledku nezmění současný architektonický projev účelové zástavby.  

Z hlediska podmínek prostorového uspořádání, daných územním plánem, je možné konstatovat, 
že výstavba tyto podmínky splňuje s rezervou: koeficient zastavění ve výhledu činí 0,25 koeficient 
nezpevněných ploch ve výhledu činí 0,62. 

  
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost:   pozitivní 
    zanedbatelný nebo nulový 
    negativní 

Frekvence:   výjimečně 
    občasně 
    běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  
    malá  
    vysoká  

Vratnost:  vratný 
    nevratný 

Doba trvání:     trvalý 
    dlouhodobý 
    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 
 potenciálně pozitivní vliv významný 
 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 
 nulový vliv 
 potenciálně negativní vliv nevýznamný 
 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: - 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

 Budou splněny podmínky prostorového uspořádání území dle ÚP. 
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2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI  

Souhrnné vyhodnocení záměru je uvedeno v tabulce podle struktury Zásad pro zjišťovací řízení: 

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU  

Kritérium 1. velikost 

Vyhodnocení kritéria: 

 Záměr je umístěn v průmyslové zóně. 

Výměra skladové haly:   2 617,87 m2 

Výměra administrativního objektu:  207 m2 

Počet nových parkovacích míst: 0 

Koeficient zastavění ve výhledu činí 0,25 

Koeficient nezpevněných ploch ve výhledu činí 0,62 

 

Kritérium 2. kumulace jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, 
uvažovaných) 

Není předpokládána významná kumulace s jinými záměry. Záměr je umístěn v průmyslové části 
města, v bezprostřední blízkosti se nenachází souvislá obytná zástavba ani jiná zástavba chráněná 
podle zvláštních předpisů. 

 

Kritérium 3. využívání přírodních zdrojů  

Záměr je spojen s využíváním přírodních zdrojů: 

a) Během výstavby – spotřeba stavebních materiálů a hmot, 

b) Během provozu – spotřeba el. energie, vody (sociální účely), plynu. Dále budou 
spotřebovávány materiály ve výrobě (pouze úprava trubek). 

 

Kritérium 4. produkci odpadů  

Produkce odpadů odpovídá typu provozu a velikosti daného zařízení. 

 

Kritérium 5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví 

Ke znečišťování životního prostředí bude docházet v souvislosti s provozem malých zdrojů 
(plynové spalovací zdroje – infrazářiče, plynový kotel - addministrativa) znečišťování ovzduší, 
produkcí splaškových vod a provozem navazující automobilové dopravy. Míra znečišťování životního 
prostředí nepřekročí limitní hodnoty dané platnými právními předpisy. Vlivem záměru nebude 
docházet k poškozování životního prostředí. 

Vlivy záměru na životní prostředí budou z důvodu nízké kapacity zařízení a charakteru provozu  
velmi malé. 

Vyvolaná doprava je nízká. 

V okolí záměru se nenachází souvislá chráněná zástavba (obytné domy (nejbližší cca 100 m), 
školská, sociální, zdravotnická a jiná obdobná zařízení). 

 

Kritérium 6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií  

Záměr není spojen s pravděpodobnými vysokými riziky závažných havárií. 
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II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU  

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy zejména s ohledem na  
následující kritéria: 

Kritérium 1. dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání  

Dotčené území se nachází v průmyslové části města a navazuje na existující zástavbu uvnitř 
skladového areálu. 

 

Kritérium 2. relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů  

Realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělské a lesní půdy. 

 

Kritérium 3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na  

a) územní systém ekologické stability krajiny 

Dotčené pozemky leží mimo ÚSES. Nejbližší prvky ÚSES jsou vymezeny ve vzdálenosti cca 400 m 
v rámci severně ležícího lesního porostu. 

b) zvláště chráněná území 

Záměrem nejsou dotčena chráněná území. 

c) území přírodních parků 

Území přírodních parků nejsou dotčena. 

d) významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky nejsou záměrem dotčeny. Bezprostředně za hranicí areálu, oddělen 
účelovou komunikací, se nachází lesní porost.   

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu  

Oblast vymezená územním plánem pro lehkou výrobu není z výše uvedených hledisek významná. 
Dotčené pozemky leží ve stávajícím skladovém a výrobním areálu. 

f) území hustě zalidněná 

Záměr je navržen v území průmyslové zóny, jež není v kontaktu s hustě osídleným územím 
městské zástavby. Nejbližší obytná zástavby se nachází jižním směrem ve vzdálenosti 100 m, přičemž 
pozemky mezi areálem a obytnou zástavbou jsou v platném ÚP vymezeny jako plochy pro lehkou 
výrobu. 

g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Na dotčených pozemcích ani v jejich blízkosti se nenachází žádné evidované kontaminované 
místo. 

Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území), uveřejněném na stánkách MŽP 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení  oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010, Věstník MŽP 2/2012) nebyly na území správní působnosti 
stavebního úřadu Dobříš překročeny imisní limity pro ochranu lidského zdraví.  

Identifikované vlivy záměru nabývají vzhledem k zasaženému území a populaci tohoto rozsahu: 

Vlivy na obyvatelstvo: se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na veřejné zdraví. Vlivy 
spojené se související dopravou jsou s ohledem na umístění záměru a očekávané změny 
v intenzitách dopravy (řádově jednotky nákladních vozidel za den) zcela zanedbatelné. 
Změny v akustické zátěži podél dotčené komunikace by pravděpodobně byly 
nevyhodnotitelné (do 0,1 dB). 
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 Změny v akustické zátěži vlivem provozu stacionárních zdrojů hluku jsou do 1,9 dB. 
Výsledná akustická zátěž leží bezpečně pod hlukovým hygienickým limitem. 

 Změny v kvalitě ovzduší nejsou očekávány. 

Vlivy na vody: se záměrem nejsou spojeny negativní vlivy na podzemní nebo povrchové vody. 
Produkovány budou pouze splaškové vody, jež jsou odváděny do splaškové kanalizace. 
Srážkové vody z areálu budou vypouštěny přes retenční nádrž. Nárůst zpevněných ploch je 
cca 860 m2, vzhledem k potenciálnímu nízkému nárůstu srážkových vod je kapacita existující 
retenční nádrže dostatečná. 

Vlivy na přírodní zdroje: záměr není spojen se záborem zemědělské ani lesní půdy. Podíl zeleně 
(koeficient nezpevněných ploch) z celkové plochy areálu činí 0,25. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy: vlivy na faunu a flóru jsou omezeny na zájmové území výstavby.  

 Záměr je situován do člověkem silně pozměněného území. Na ploše se vyskytují travní 
porosty v rámci areálové zeleně. Toto stanoviště se nevyznačuje vyšší přírodovědnou 
hodnotou.  

Vlivy na krajinný ráz: záměr není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Vizuální dosah stavby je 
řádově desítky až stovky metrů. S ohledem na současný stav okolí lze vyslovit názor, že 
vlivem realizace záměru nedojde ke snížení hodnoty krajinného rázu. Výška stavby splňuje 
podmínky územního plánu pro prostorové uspořádání. 

Závěrem lze konstatovat, že rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska 
únosnosti prostředí přijatelný. Záměr je možné považovat za přijatelný. 

 

3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ 
HRANICE 

Přeshraniční vlivy jsou s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci vyloučeny. 

 

4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ  

S ohledem na velikost identifikovaných vlivů a jejich celkovou významnost nejsou zvláštní 
opatření nad rámec zákonných požadavků navrhována.  

Ochrana ovzduší 

Opatření z hlediska ochrany řešení budou standardně řešena v rámci správních řízení o povolení 
provozu jednotlivých zdrojů.  

Ochrana vod 

Vody ze střechy objektu budou svedeny do dešťové kanalizace přes retenční nádrž. 

Ochrana krajiny 

Budou splněny podmínky prostorového uspořádání území dle ÚP. 
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5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY 
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

Hodnocení významnosti vlivů  

K vyhodnocení významnosti vlivů byla využita následující škála: 

Velikost vlivu - velikost vlivu je hodnocena na základě porovnání s příslušnými limitními hodnotami 
danými právními požadavky. Zvoleno bylo jednoduché třístupňové hodnocení: 

1. pozitivní – zlepšuje současný stav 
2. neutrální 
3. negativní - signalizuje překročení limitních hodnot, potenciální nesoulad právními 

požadavky 

Pravděpodobnost - očekávatelnosti výskytu jevu. Událost, která nemůže nastat, má 
pravděpodobnost 0 (0%), a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1 (100%). Pro účely 
klasifikace vlivů použita stupnice (krajní poloha 0% je vyloučena) 

1. velmi malá (výskyt vlivu není očekáván, např. havarijní stav) 
2. malá 
3. vysoká 

Trvání  - doba, po kterou je předpokládán výskyt vlivu v závislosti na trvání podnětu, např. činnosti, 
stavby nebo technologie, která je příčinou vzniku vlivu. Pozn.: Není rozlišováno, zda-li je vliv 
bezprostřední nebo nastává s určitým časovým odstupem od podnětu. Škála: 

4. vliv trvalý 
5. vliv dlouhodobý  
6. vliv krátkodobý 

Frekvence – z hlediska četnosti a opakovatelnosti výskytu vlivu zde rozlišujeme: 

1. vliv s ojedinělým výskytem (např. havarijní událost) 
2. vliv s občasným výskytem (např. zvýšený odtok povrchových vod při intenzivní srážce) 
3. vliv s běžným výskytem četný (např. vlivy na akustickou situaci v souvislosti s dopravou) 

Vratnost – vliv může mít trvalé působení i po té, co přestal působit podnět daný vliv vyvolávající. Vliv, 
který je přímo spjatý s podnětem, jež ho vyvolává (např. akustické působení při demoličních 
pracích) je dočasný. 

Významnost - míra závažnosti účinku (vlivu). Škála: 

1. potenciálně pozitivní vliv významný 
2. potenciálně pozitivní vliv 
3. zanedbatelný až nulový vliv, 
4. potenciálně negativní vliv nevýznamný 
5. potenciálně negativní vliv významný 

Opatření - aktivita (čin) prováděná za účelem snížení až zamezení nepříznivého vlivu na životní 
prostředí 

Vyhodnocení významnosti je provedeno na základě expertního úsudku. Podkladem pro 
vyhodnocení velikosti dílčích vlivů byly použity různé postupy. V případě potenciálně významných 
vlivů na akustickou situaci bylo použito matematické modelování pomocí speciálního software: 

Metodika výpočtu akustické zátěže  

Postup pro výpočet hluku z pozemní dopravy je od roku 1977 založen na výpočtu hodnot LAeq 
v referenční vzdálenosti od dopravní cesty a následném použití korekcí vztahujících se k poloze 
výpočtového místa. 
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Používány jsou Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy vydané v roce 1991, které 
obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hodnot hluku z dopravy silniční, železniční, 
tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. Na 
zmíněné výpočtové postupy navazuje samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při 
navrhování protihlukových ochranných opatření. 

Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány novelizované 
postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2005 a vydána Ministerstvem životního 
prostředí v edici Planeta  č. 2/2006. 

Pokud jde o hluk průmyslových zdrojů, řeší se jen úloha vyzařování průmyslového zdroje do 
venkovního prostředí. Výpočet hluku těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se 
čtvercem vzdálenosti a je opět prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 9.19profi9. 

Standardní nejistoty výsledků výpočtu jsou ± 2,0 dB. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT  ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD  BYLY PŘEDLOŽENY)  

Záměr není předkládán ve variantách. Navržena je přístavba skladové haly a administrativní 
budovy. 

Výhledový stav životního prostředí po realizace dostavby se neliší od stavu bez realizace záměru. 
Tzn. že záměr přináší nezměněný scénář vývoje a stavu životního prostředí, záměr není spojen 
s žádnými významnými vlivy na životní prostředí ani veřejné zdraví.  

  

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE  ÚDAJŮ V  OZNÁMENÍ  

Přílohou oznámení je situace stavby. 

2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uváděny.  

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Záměrem je přístavba skladové haly pro skladování trubek a administrativní části v průmyslové 
zóně v Dobříši v areálu společnosti BENTELER Distribution, jež naváže na stávající sklad materiálu. 

V současné době je k dispozici skladová a servisní hala o celkové ploše 4 279 m2.  

 Rozměry halové přístavby činí 48,75 x 53,70 m, administrativní přístavby 207 m2 v areálu 
společnosti BENTELER v Dobříši. Výška haly 9,2 m koresponduje se současnou výškou haly, výška 
administrativní části bude 7,2 m. 

Změny spojené se záměrem ve vztahu k ochraně životního prostředí jsou zanedbatelné: 

- nedojde k záboru zemědělské půdy, neboť přístavba bude realizována na pozemcích 
zastavěných a ostatních (travnaté plochy v areálu), 

- nedojde ke zvýšení dopravy – maximálně přibližně 10 jízd nákladních automobilů za den 
oproti dnešním 20, 

- počet zaměstnanců se zvýší z dnešních čtyřiceti na maximálně sedmdesát, tomu 
odpovídá malý nárůst spotřeby pitné vody,  
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- dešťové vody budou nadále jímány do existující retenční nádrže a se zdržením 
vypouštěny do dešťové kanalizace, 

- nebudou instalována a provozována žádná hlučná zařízení, která by způsobila překročení 
limitních hodnot u obytných domů (tyto leží ve vzdálenosti asi 100 m ve směru do centra 
Dobříše), záměr je provozován v denní době (noční provoz je omezený), 

- hala i administrativní budova budou vytápěny zemním plynem, což nezpůsobí znečištění 
ovzduší. 

Na základě výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že záměr „Přístavba skladové haly - 
areál BENTELER Distribution, Dobříš“ není spojen s významnými negativními vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Potenciální vlivy na životní prostředí mohou být standardně řešeny v rámci další 
přípravy záměru, tzn. v rámci územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení.  
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H. PŘÍLOHY 

Přílohy povinné 
H 1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  
H 2  Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 
 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

Přílohy nepovinné 

Příloha 1  Grafické přílohy 

   Situace širších vztahů  

   Situace – areál a nový objekt v leteckém snímku 

   Situace 

Příloha 2  Plná moc pro zastupování 

file:///C:/EnviParagraf6/doc6/1992_114/index.html
file:///C:/EnviParagraf6/doc6/2004_218/index.html
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PŘÍLOHA – UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

 

SITUACE – AREÁL A NOVÝ OBJEKT V LETECKÉM SNÍMKU 

 

 

areál BENTELER Distribution  nový objekt – skladová hala a administrativní přístavek 
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