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Seznam použitých zkratek 

ČIŽP   } Česká inspekce životního prostředí 

ČHMÚ   } Český hydrometeorologický ústav 

ČOV   } čistírna odpadních vod 

ČSN   } Česká státní norma 

EF    } emisní faktor 

EIA   } Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces); 
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment) 

KHS   } Krajská hygienická stanice 

KO    } katalog odpadů 

k.ú.   } katastrální území 

KÚ    } Krajský úřad 

LPF   } lesní půdní fond 

MŽP ČR  } Ministerstvo životního prostředí České republiky 

N    } odpady kategorie nebezpečné 

NO    } nebezpečný odpad 

NV    } nařízení vlády 

O     } odpady kategorie ostatní 

OA    } osobní automobily 

OC    } obchodní centrum 

OI    } občanská iniciativa; oblastní inspektorát 

OÚ    } obecní úřad 

OZKO   } oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PD    } projektová dokumentace 

PHO   } pásmo hygienické ochrany 

PUPFL   } plochy určené k plnění funkcí lesa 

TNA   } těžké nákladní automobily 

ÚPD   } územně-plánovací dokumentace 

ÚSES   } územní systém ekologické stability 

ÚP    } územní plán 

VKP   } významný krajinný prvek 

ZCHÚ   } zvláště chráněné území 

ZPF   } zemědělský půdní fond 

ŽP    } životní prostředí 
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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

LASSELSBERGER, RAKO – sklad hotové výroby 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího 
řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Zpracování oznámení probíhalo v období srpen až říjen 2006. Pro zpracování byly použity podklady 
poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace a oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané 
zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem oznámení během 
vlastních průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích 
vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je doplněno o orientační rozptylovou a hlukovou studii tak, aby pro 
nejvýznamnější hodnocené oblasti byly k dispozici kvalifikované podklady pro vyhodnocení očekávaných vlivů 
na životní prostředí již ve fázi oznámení záměru. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

LASSELSBERGER, a.s. 

A.2. IČ 

25238078 

A.3. Sídlo 

Adelova 2549/1 
320 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

p. Norbert Wahlig 
teL: 378 021 111 
fax: 378 021 149 
e-mail: norbert.wahlig@lasselsberger.com 

A.5. Projektant 

Arch.Design, s.r.o. 
Stránského 39, 616 00 Brno 

zástupce:  Ing. Arch. Radoslav Kobza 

Architekt:  Ing. arch. Alena Zemanová 

HIP:   Ing.arch. Věroslav Gregor 

 

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil – ArchDesign, s.r.o., Brno 

zastupuje oznamovatele na základě plné moci z 24.7.2006 

 

 Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle 

 zastupuje oznamovatele na základě plné moci z 31.10.2006 

 tel.: 777 903 767, fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz  

 

 

mailto:norbert.wahlig@lasselsberger.com
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

LASSELSBERGER, RAKO III – SKLAD HOTOVÉ VÝROBY 

Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném 
znění) zařadit do následujícího bodu: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a záměr podléhá posuzování podle 
zákona, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že může mít významný vliv na životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

zastavěná plocha  - budovy:        20.066 m2 

       - ostatní zpevněné plochy:  7.367 m2 
       - celkem:        27.433 m2 

stání pro osobní automobily:         0 
stání pro nákladní automobily (tahače, kamiony):  0 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn na severozápadním okraji obce Lubná v návaznosti na stávající výrobní areál RAKO III. 

kraj:  Středočeský 
okres:  Rakovník; 3212 
obec:  Lubná; 542032 
katastrální území: Lubná u Rakovníka; 688002 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů). 
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nové skladové haly. Navrhovaná stavba skladu 
těsně navazuje na  stávající výrobní areál závodu RAKO III firmy Lasselsberger v obci Lubná u Rakovníka. 
Sklad je polohově umístěn v severozápadní části areálu.  

Sklad nebude mít vliv na stávající výrobní produkci závodu RAKO III, která zůstává na současné úrovni 
s kapacitou 91 500 t/rok. Reálná výroba této kapacity většinou nedosahuje a např. za rok 2005 byla 
produkce 82 000 t.  

Sklad bude využíván zejména pro výrobu závodu RAKO III a nahradí tak stávající kapacitně i technicky 
nevyhovující sladování na volné ploše. Částečně bude sklad využíván i pro výrobu závodů RAKO I a RAKO II, 
a to pro odběratele, kteří požadují v jedné zásilce širší sortiment výrobků. Vytížení pro produkci mimo závodu 
RAKO III se odhaduje na 10 až (max) 20 % celkové kapacity skladu.  

Sklad je členěn stavebně technicky a logisticky na tři části.  

Střední část tvoří skladovací a expediční jednopodlažní hala. Na střední halu navazují z obou stran boční 
zastřešené skladovací zpevněné plochy. U východní boční haly bude výustění dopravníkového můstku. Tento 
dopravníkový můstek bude zabezpečovat přesun vyrobeného zboží na paletách ze stávající výrobní haly ke 
skladům.  

Před střední halou v návaznosti na expediční můstky bude provedena manipulační zpevněná plocha. Příjezd 
do areálu je řešen odbočkou ze stávající areálové komunikace.  

Navrženým záměrem dochází částečně ke změně ve využití vlastního dotčeného území ze zemědělské 
produkce na výrobní a skladovací plochy, částečně jde o využití stávající skladovací plochy. Podle platných 
územně plánovacích podkladů nejsou v řešeném území uvažovány jiné záměry, které by vedly k významné 
kumulaci vlivů v dotčeném území. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic 
s výjimkou inženýrských sítí a komunikací uvedených v rámci popisu záměru. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Nový sklad nahradí technicky a kapacitně nevyhovující stávající řešení skladování na volné zpevněné 
venkovní ploše. Moderní logistická hala umožní optimální průběh manipulace a skladování zboží. 
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V administrativní části vzniknou kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců, odpovídající současným 
standardům.  

Navrhovaná stavba skladu těsně navazuje na stávající výrobní areál závodu RAKO III firmy Lasselsberger 
v obci Lubná u Rakovníka. Sklad je polohově umístěn v severozápadní části areálu. Nejbližší budovy areálu 
jsou jihovýchodně objekt laboratoře a východně objekt ubytovny. Větší část je na nezastavěných parcelách 
se zemědělským využitím, které buď již nyní jsou majetkem f. Lasselsberger, nebo jsou předmětem odkupu. 
Část skladu bude také  na stávající volné zpevněné ploše, která se nyní využívá pro skladování hotových 
výrobků. Stavba bude tedy realizována na pozemcích investora.  

Území je v rámci zpracované změny územního plánu obce navrženo jako plocha výroby, skladů a služeb. 
V současné době je tato změna ÚPD projednávána. Záměr není v konfliktu s rozvojem obce ani s jejími 
záměry z hlediska územního plánování. 

Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2. Situace 
zájmového území). 

Obrázek č. 2: Situace zájmového území (1:25 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Účel a funkce stavby 

→ Stavba nové skladovací a logistické haly nahradí technicky a kapacitně nevyhovující stávající řešení 
skladování na volné zpevněné venkovní ploše. 

→ Moderní logistická hala umožní optimální průběh manipulace a skladování zboží. V administrativní části 
vzniknou kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců, odpovídající současným standardům.   

→ Areál bude oplocen.  

→ Inženýrské objekty – sítě – vnitroareálový vodovod, plynovod, oddílná kanalizace, NN přípojka, telefonní 
přípojka. 

→ Komunikace – napojení na stávající příjezdnou komunikaci, provedení zpevněné manipulační plochy. 

→ Hrubé terénní úpravy, sadové úpravy, POV. 
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Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení vychází z následujících zásad: 

§ Vytvoření jednotného zásobovacího dvora, dostatečných dimenzí, pro obsluhu skladu  

§ Napojení na stávající příjezdovou cestu do areálu. 

§ Vytvoření optimálního osazení ±0,000 novostavby za respektování základních podmínek-snížení v místě 
zásobovacích vrat –1,2m, gravitační odvod dešťových vod, minimalizace násypů HTÚ pod skladem. 

Architektonické a stavební řešení 

Cílem architektonického řešení je vytvořit moderní skladový objekt jednoduchého a účelného vzhledu. Tomu 
je podřízeno tvarové a materiálové řešení. Sklad jednoznačně vyjadřuje svoji funkci, v místě skladové plochy 
je okolí uzavřen, v místě napojení na zásobovací plochu jsou zásobovací vrata v potřebném počtu a 
rozmístění, v místě administrativy a sociálního zázemí jsou nezbytné okenní a dveřní otvory. Ve střeše jsou 
umístěny prosvětlující světlíky ve  střední hale. Architektonické řešení je rovněž v souladu s požárně-
bezpečnostním řešením (únikové cesty, únikové otvory atp.).  

Sklad je členěn stavebně technicky a logisticky na tři části.  

Střední skladovací a expediční hala je jednopodlažní hala  o rozměrech cca 75 x 60,5m, výška po hřeben cca 
10m. Nosný systém je skelet ŽB alter. ocelový,  se sloupy v osových vzdálenostech cca 18,6 x 14,8 m,  se 
střešními vazníky mezi sloupy do tvaru sedlové střechy. Ve střeše budou umístěny světlíkové pásy. Podlaha 
bude betonová alter. asfaltová. Administrativní vestavek ve střední hale bude mít obvodové stěny tepelně 
technicky dimenzované dle platných normových požadavků. 

Na střední halu navazují z obou stran boční zastřešené skladovací zpevněné plochy. Tyto boční haly mají 
rozměry cca 88 x 88 m s výškou hřebene cca 7,5m. Boční haly nebudou mít proveden obvodový plášť. 
V těsné návaznosti bude provedeno oplocení bočních hal z trapézového plechu do výšky cca 2,4m. Vlastní 
střešní plášť bude tvořen průsvitnými panely např. makrolon. Podlaha bude betonová alter. asfaltová. 

Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru. 

Obrázek č. 3: Situace okolí záměru (1:10 000) 
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Objekt SO 100 Sklady 

Objekt SO 100 Sklady se dělí na tři části. Střední skladovací hala s nákladovými rampami a kancelářským a 
soc. zázemím. Dvě boční skladovací haly jsou provedeny jako přístřešky. Haly budou spojeny se stávající 
výrobou venkovní dopravníkovou trasou – tzv. dopravním mostem. 

Objekt SO 120 Dopravníkový most 

Zajišťuje venkovní propojení výroby s novou skladovací plochou v délce cca 100 m s výškovým převýšením 
cca 4m. Propojení bude pomocí řetězového dopravníku, zátěž 1,5t na europaletách, průjezdná výška cca 4m. 
Železná konstrukce je s obkladem z trapézového plechu a má plošné základy. 

Příprava území 

Příprava území spočívá v částečném odstranění stávající zpevněné skladovací plochy, sejmutí ornice a v 
hrubých terénních úpravách. 

Hrubé terénní úpravy 

Součástí řešení jsou i hrubé terénní úpravy, které srovnají na úroveň, na které bude provedeno zakládání 
objektu. Pro komunikační zpevnění bude v rámci zemních prací srovnán terén do úrovně zemní pláně. 

Konečné terénní úpravy 

Po skončení stavební činnosti bude provedeno rozrušení ulehlého terénu, a rekultivace stavbou dotčených 
ploch, včetně ohumusování ploch z provedených skrývek. 

Technická infrastruktura  

Vodovod : 

− napojení na stávající rozvod v areálu závodu.  

Dešťová kanalizace:  

− Areál závodu Rako III odvodňuje stávající dešťová kanalizace, která ústí do vodoteče. Stávající stoka 
dešťové kanalizace, na kterou se bylo možno napojit s odvodněním nového areálu skladu hotové 
výroby však nemá potřebnou kapacitu pro nově odváděné dešťové vody. Proto byla v rámci I. etapy 
výstavby skladu hotové výroby vybudována nová dešťová kanalizace zaústěná do nově vybudované 
dešťové zdrže. Dešťová zdrž slouží částečně jako vsakovací nádrž s přepadem do stávající dešťové 
kanalizace areálu závodu. Nově vybudovaná kanalizace (stávající) byla dimenzována na výhledové 
rozšíření skladového areálu a je tedy pro nás vyhovující. Dešťová zdrž bude rozšířena o cca 100 m3. 

Nová areálová dešťová kanalizace je navržena z trub PVC profilu DN500 až DN250. Trasa kanalizace 
je vedena v zpevněných i nezpevněných plochách. Větev D odvádí srážkové vody ze střechy a 
z komunikace před skladem. Větev D-1 odvádí vody ze střechy. Zpevněné plochy u nakládacích 
můstků jsou odvodněny přes pásový odvodňovač. Ten je napojen na větev D-2. Příjezdová 
komunikace je odvodněna do trubního propustku. 

Splašková kanalizace: 

− Nová areálová přípojka splaškové kanalizace je zaústěna do stávající šachty splaškové kanalizace 
nacházející se v areálu výroby Rako III. V tomto areálu je provozována čistírna odpadních vod, do 
které je tato kanalizace zaústěná. Přípojka je navržena z trub PVC profilu DN250. Trasa kanalizace je 
vedena v zpevněných plochách. Na tuto přípojku se napojí přípojka vnitřních rozvodů ZTI z vestavby 
skladu.  

Elektrická energie :   

− Bude realizována kabelová přípojka nn přímo z rozvodny nn trafostanice. 

Slaboproudé rozvody :  

− V rámci venkovních slaboproudých rozvodů bude navržena zemní kabelová trasa mezi novým 
objektem a stávající administrativní budovou. 
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Plyn : 

− Zemní plyn bude v rámci skladu použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Bude ptovedena 
odbočka ze stávajícího areálového STL plynovodu PE 90. 

Údaje o provozu 

Sklad hotové výroby bude provozován ve dvou směnách v době od 600 hod do max. 2200 hod. Noční provoz 
včetně zásobovací dopravy je vyloučen. 

Celkový počet zaměstnanců v jedné (první) směně je 25 pracovníků, z toho 20 ve skladu a 5 
v administrativě. 

Parkování osobních vozidel bude využito v rámci stávajícího parkoviště před hlavní budovu závodu. 

Kapacita skladů 

Předpokládaná kapacita střední skladovací haly:          6300 EUROpalet 

Předpokládaná kapacita bočních skladovacích hal:       2x 15 120 palet = 30 240 EUROpalet 

Skladované výrobky 

Výrobky jsou keramické obkladačky. Obkladačky jsou balené v papírových kartonech. Kartony 
s obkladačkami jsou uloženy na dřevěných Europaletách 1200 x 800 mm a jsou zpevněny a zabaleny PE folií. 
Průměrná hmotnost palety s výrobky je cca 1000kg (max. 1500 kg). Výška naložené palety je max. 1100 
mm. 

Doprava palet 

Palety budou ze stávajícího výrobního závodu v areálu přemístěny do nového skladu tzv. dopravníkovým 
můstkem. Výustění dopravníkového můstku bude u východní boční haly. Můstek je technologický prvek, 
který bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí vynášející pojezdový systém, ke kterému budou uchyceny 
palety se zbožím. Rozměry můstku budou v průřezu cca 3,5 x 3,5 m. Výšková převýšení na trase mezi 
výrobním a skladovacím objektem budou řešena systémově dopravníkovými výtahy obdobné konstrukce.  

Skladování a expedice hotové výroby 

Pro manipulaci palet s výrobky v rámci nového skladu budou použity nové vysokozdvižné vozíky řízené 
obsluhou s pohonem elektromotorem. Prostřednictvím vozíků budou jednotlivé palety s výrobky odebírány 
od dopravníkového můstku a dle sortimentu a jakosti výrobků zaváženy na určené skladovací pozice. Tyto 
pozice budou pro jednodušší přehled evidence určeny až při provozu skladování. Palety budou ukládány buď 
do regálového systému ve střední hale nebo na plochu na sebe v bočních halách. V rámci skladů jsou 
navrženy manipulační trasy pro možnost dopravy palet s výrobky na jednotlivé skladovací pozice a 
zabezpečena plynulá doprava vysokozdvižných vozíků ve skladu. Je rovněž zabezpečeno řešení únikových 
cest. Expedice výrobků na Europaletách bude ze střední haly zajišťována přes expediční můstky a vrata na 
nákladní auta. Dle požadavků odběratelů budou zakázky pro expedici vyřizovány nejprve v administrativní 
kanceláři skladu hotové výroby, odkud bude dán příkaz pro obsluhu vysokozdvižných vozíků pro přísun 
jednotlivých palet s výrobky k výdejnímu místu. Ve vymezeném prostoru haly skladu před rampou bude 
přípravná skladovací plocha před vlastní expedicí na kamiony. Pro účel expedice bude k dispozici 10 ks 
nakládacích ramp pro nakládku aut zezadu.    

Členění na stavební objekty 

Stavební objekty 
SO 100  Sklady 
SO 110  Vestavek technického sociálního a administrativního zázemí 
SO 120  Dopravníkový most 
SO 130  Úprava stávající výrobní haly 
SO 200  Oplocení 
SO 710  Komunikace 
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SO 720  Venkovní kanalizace 
SO 730  Voda 
SO 740  Plyn 
SO 752  Zásobování elektrickou energií 
SO 753  Slaboproud 
SO 754  Areálové osvětlení  
SO 770  HTÚ 
SO 780  Sadové úpravy 

Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 4, podrobnější stavební situace je součástí 
příloh tohoto oznámení. 
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    Obrázek č. 4: Zastavovací situace – architektonický návrh (bez měřítka) 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:       03/2007 

Předpokládaný termín dokončení (uvedení do provozu):  08/2007 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj: Středočeský 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Obec: Lubná 

Obec Lubná, č.p. 59 
270 36 Lubná 

správní obvod obce s rozšířenou působností:    Rakovník 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Rakovník 

                 Městský úřad Rakovník 
Husovo náměstí 27 
269 01 Rakovník 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Rozhodnutí Příslušný správní úřad 

Územní rozhodnutí, stavební povolení MÚ Rakovník, Stavební úřad 

Stavební povolení na vodohospodářské stavby MÚ Rakovník, Odbor životního prostředí 

B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Celková plocha pozemku staveniště je 27.433 m2. 

Záměr počítá s bezprostředním využitím pozemků nebo částí pozemků (viz přehled v následující tabulce) v 
katastrálním území Lubná u Rakovníka (688002). Další parcely budou dotčeny budováním inženýrských sítí. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky klasifikovány následovně: 

Tab.: Dotčené pozemky 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití způsob ochrany výměra            
(m2) 

532  zastavěná plocha a nádvoří budova - jiná stavba   

533 ostatní plocha ostatní komunikace   

534 zastavěná plocha a nádvoří budova - jiná stavba   

552 zastavěná plocha a nádvoří budova - jiná stavba   

559 zastavěná plocha a nádvoří budova - jiná stavba   

922 zastavěná plocha a nádvoří bez čp   

926 ostatní plocha jiná plocha   



 
   RAKO III – SKLAD HOTOVÉ VÝROBY 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 15 z 49    

 

934/2 orná půda  ZPF 3 757 

934/7 orná půda  ZPF 41 

934/22 orná půda  ZPF 780 

934/25 orná půda  ZPF 1 247 

934/26 orná půda  ZPF 3 745 

936/2 ostatní plocha jiná plocha   

566 parcela zjednodušené evidence ZPF 8 204 

567 parcela zjednodušené evidence ZPF 126 

568 parcela zjednodušené evidence ZPF 4 161 

569 parcela zjednodušené evidence ZPF 105 

590 parcela zjednodušené evidence ZPF 809 

591 parcela zjednodušené evidence ZPF 701 

2704/2 parcela zjednodušené evidence část parcely ZPF 3 593 

626/5 parcela zjednodušené evidence ZPF 3 701 

U dotčené části zemědělských pozemků bude provedeno trvalé odnětí o celkovém rozsahu cca 22.033 m2. 
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

Obrázek č. 5: Zákres areálu do katastrální mapy (bez měřítka) 
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Ochranná pásma 

V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma: 

Ochranné pásmo vzdušného vedení VN 1  

Středotlaký plyn 1,0 m 

B.II.2. Voda 
 (například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

V závodě Rako III se jako pitná voda používá surová podzemní voda čerpaná z důlní jámy a upravovaná na 
kvalitu pitné vody. Pitná voda je do stávajícího rozvodu čerpána automatickou tlakovou čerpací stanicí, která 
byla v nedávné době rekonstruována, a která je kapacitně schopná zabezpečit i nové požadavky pro nově 
budovaný sklad. Do hlavní budovy skladu bude pitná voda přivedena novou přípojkou na podnikový 
vodovod. 

Předpokládaná spotřeba pitné vody dle projektové dokumentace vychází z počtu 10 zaměstnanců v 
administrativě (10 × 60 l/den), 40 zaměstnanců dělnických profesí (40 × 120 l/den) a činí při 260 pracovních 
dnech v roce: 

Tab.: Potřeba pitné vody 

průměrná denní potřeba 
vody 

maximální denní potřeba 
vody 

měsíční potřeba vody roční potřeba vody 

5,4 m3/den 7,56 m3/den 117 m3/měsíc 1 404 m3/rok 
   ≈ 0,045 l.s-1 

Ve fázi výstavby bude rovněž využíváno napojení na vodovodní síť. 

Technologická voda 

Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje 
zejména na následující činnosti: 

− výroba betonové případně maltové směsi 

− ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. 

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových 
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být 
pokryta rozvodem pitné vody nebo odběrem z vodovodní sítě.  

Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody. 

Požární voda 

Potřeba požární vody bude pokryta z rozvodu provozní vody v areálu podniku. Jako provozní voda je 
v závodě RAKO III využívána podzemní voda čerpaná z důlní jámy (důlní voda), samostatně akumulovaná a 
rozváděná pomocí automatické tlakové stanice čerpací stanice. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě novou samostatnou přípojkou nn 
přímo z rozvodny nn trafostanice. 

                                                
1 Vedení VN bude před zahájením stavby přeloženo – přeložka je řešena samostatným projektem v dohodě 
s provozovatelem distribučbí sítě. Stavba tedy bude mimo ochranné pásmo VN. 
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Bilance zásobování elektrickou energií je následující: 

 instalovaný příkon celkem    304 kW 

 soudobý příkon celkem     155 kW 

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie je dohadována na 50 mWh. 

Zemní plyn 

Zemní plyn bude použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v administrativní vestavbě skladové haly. 
Napojení bude provedeno ze stávajícího areálového STL plynovodu PE90. 

Spotřeba zemního plynu:   - hodinová  0,8 – 2,6 m3 
          - roční    3.648 m3 

Tepelná energie 

Tepelná energie bude získávána spalováním zemního plynu. Spotřeba tepla je stanovena na 249 GJ/rok, 
výkon pro vytápění 26 kW. 

Pohonné hmoty 

Potřeba pohonných hmot v rámci provozu skladové haly není uvažována. Vysokozdvižné vozíky budou 
s elektrickým pohonem. 

Vstupní suroviny 

Provoz skladu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem budou výrobky ze závodu RAKO 
III. Mimo produkci závodu RAKO III budou v rámci skladu zavážena a distribuována část produkce dalších 
výrobních závodů skupiny Lasselsberger (RAKO I a II). Podíl produkce mimo závod RAKO III je odhadován 
na 15 – 20 % celkové kapacity a obratu skladu. 

Ostatní materiály pro provoz a údržbu skladové haly budou v běžném množství bez významných přepravních 
či jiných nároků. 

Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Období provozu 

Záměr představuje výstavbu skladu hotové výroby v areálu stávajícího závodu RAKO III firmy Lasselsberger 
v obci Lubná u Rakovníka. Sklad neovlivní stávající kapacitu výroby v závodě RAKO III, nahradí stávající 
technicky a kapacitně nevyhovující skladování na volné zpevněné venkovní ploše. Kromě toho bude sklad 
využíván částečně (cca z 20% kapacity) jako distribuční centrum pro produkci závodů RAKO I a II. 

Doprava, související se stávajícím provozem závodu RAKO III (tj. která nebude změněna), je následující: 

lehká nákladní vozidla:        13 vozidel/den 
těžká nákladní vozidla (návěsové soupravy):  25 vozidel/den 
osobní vozidla:           75 vozidel/den 

Doprava, související s využitím skladu jako distribuční centrum závodů RAKO I a II (tj. nárůst oproti 
stávajícímu stavu), je následující: 

těžká nákladní vozidla (návěsové soupravy):  5 vozidel/den 
osobní vozidla:             5 vozidel/den 

S ohledem na nezbytný příjezd resp. odjezd vozidel je nutno uvažovat intenzity dopravy na hlavní příjezdové 
komunikaci dvojnásobné oproti uvedeným hodnotám. 

Nejsou vyvolány nároky na výstavbu nových komunikací. Dopravní obsluha bude probíhat po stávajícím 
hlavním příjezdu do závodu, který se napojuje u obce Lubná na silnici III/22912. Po této silnici je doprava 
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vedena k Rakovníku na jihozápadní segment obchvatu města a na silnici II/229. Dále se doprava dělí na 
silnice II/229, II/237 (a dále na I/6), II/227 resp. II/228. 

Dopravní obsluha probíhá v naprosté většině v denní době pracovních dní. 

Období výstavby 

Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik desítek 
nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně. 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)  

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Vytápění administrativního vestavku a ohřev teplé užitkové vody bude zajištěno zdroji využívanými jako 
palivo zemní plyn z veřejné distribuční sítě.  

Celková roční spotřeba plynu se předpokládá 3 648m3. 

Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce. 

        Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované spalováním zemního plynu 

tuhé látky 
kg/rok 

SO2 
kg/rok 

NOx 
kg/rok 

CO 
kg/rok 

org. látky 
kg/rok 

0,1 0,04 7,0 1,2 0,5 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

V rámci záměru nejsou plošné zdroje znečišťování ovzduší uvažovány. Součástí záměru není venkovní ani 
zastřešené parkovací stání vozidel.  

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava skladovaných 
materiálů. Předpokládané množství emitovaných škodlivin z dopravy související s posuzovaným záměrem (10 
těžkých nákladních automobilů za den) je uvedeno v následující tabulce. 

    Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou 

tuhé látky 
g/km.den 

SO2 

g/km.den 
NOx 

g/km.den 
CO 

g/km.den 
org. látky 
g/km.den 

2,5 0,1 42,8 9,1 3,9 

Období výstavby 

V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých bude 
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a 
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. 

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících stavbu.  

                                                
1 Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 
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B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich 

účinnost)  

Srážkové odpadní vody 

Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, manipulačních ploch a 
na střechy budov. Dle projektové dokumentace činí nově zastavěná plocha budovami 20 066 m2 a nově 
zastavěná plocha komunikacemi a manipulačními plochami 7 367 m2. Na území výstavby se v současnosti 
nachází zpevněná plocha o výměře cca 5 400 m2. 

Objem srážek zachycených na zatravněných plochách a na zpevněných plochách komunikací a provozních 
objektů v průměrném klimatickém roce lze, postupem v souladu s požadavky přílohy č. 16, vyhlášky č. 
428/2001 Sb., přiblížit pomocí vztahu: 

 V = F × ψ × h  
 kde: 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3] 
  F je zastavěná plocha [m2], ψ je odtokový koeficient [ ], h je průměrná roční výška srážek [m] 

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný 
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu: 

 q = V/t  
 kde: 
  q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1] 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] 
  t je 1 rok [≈31 536 000 s]  
 

stávající stav: 
- F = 5 400 m2 (plocha komunikací a budov s možností odtoku do kanalizace) 
- ψ = 0,9 (zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace) 
- h  = 0,526 m (srážkoměrná stanice Praha - Ruzyně, průměr 1961-1990)  

 V = F × ψ  × h = 5 400 × 0,9 × 0,526 = 2 556,36 m3 
 q = V/t = 2 556 360/31 536 000 = 0,081062 ≈ 0,081 l.s-1. 
 

výhled: 
- F = 27 433 m2 (plocha komunikací a budov s možností odtoku do kanalizace) 
- ψ = 0,9 (zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace) 
- h  = 0,526 m (srážkoměrná stanice Praha - Ruzyně, průměr 1961-1990)  

 V = F × ψ  × h = 27 433 × 0,9 × 0,526 = 12 986,87 m3 
 q = V/t = 12 986 870/31 536 000 = 0,411808 ≈ 0,412 l.s-1. 

Z uvedeného objemu odtoku ve výhledu připadá zhruba 9 500 m3 (0,301 l.s-1) na odtok ze střech a 3 487 m3 
(0,111 l.s-1) na odtok z nově budovaných manipulačních a dopravních ploch. 

 změna stavu:  
 ∆V = V výhled - V stav = 12 986,87 - 2 556,36 = 10 430,42 m3 
 ∆q = q výhled - q stav = 0,412 - 0,081 = 0,331 l.s-1 

Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení odtoku srážkových vod z území v průměrném klimatickém roce o 
10 400 m3, tento objem představuje průměrný odtok z areálu cca 0,331 l.s-1.  

Areál závodu Rako III odvodňuje stávající dešťová kanalizace, která ústí do vodoteče. Stávající stoka 
dešťové kanalizace, na kterou se bylo možno napojit s odvodněním nového areálu skladu hotové výroby 
však nemá potřebnou kapacitu pro nově odváděné dešťové vody. Proto byla v rámci I. Etapy výstavby 
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skladu hotové výroby vybudována nová dešťová kanalizace zaústěná do nově vybudované dešťové zdrže. 
Dešťová zdrž slouží částečně jako vsakovací nádrž s přepadem do stávající dešťové kanalizace areálu 
závodu. Nově vybudovaná kanalizace (stávající) byla dimenzována na výhledové rozšíření skladového areálu 
a je tedy pro záměr vyhovující. Dešťová zdrž bude rozšířena o cca 100 m3. 

Kvalita srážkových vod bude zhruba odpovídat kvalitě srážkové vody. Součástí nové výstavby nejsou 
parkovací stání ani plochy pro manipulaci se závadnými látkami. Případná zátěž srážkových vod z 
manipulační plochy úkapy ropných látek nebo chloridy ze zimní údržby silnic bude odpovídat zátěži běžných 
komunikací a bude kompenzována odtokem ze střech objektů. Poměr odtoku srážkové vody ze střech a z 
komunikací činí zhruba 3 : 1. 

Odpadní vody splaškové 

Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí zaměstnanců. 
Splašková kanalizace z provozu areálu bude napojena na podnikovou splaškovou kanalizaci, která je 
zakončena podnikovou ČOV. Kapacita podnikové ČOV je dostatečná pro předpokládané navýšení počtu 
zaměstnanců. 

Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody. 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH 

průměrná denní produkce měsíční produkce roční produkce 

5,4 m3/den 117 m3/měs. 1 404 m3/rok (≈ 0,045 l.s-1) 

Odpadní vody technologické 

Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.  

Čistící zařízení, recipient 

Recipientem srážkových vod a vyčištěných odpadních vod splaškových je Černý potok. 

B.III.3. Odpady 

Provoz skladu hotové výroby se nevyznačuje produkcí významnějšího množství odpadů. Odpady budou 
produkovány z běžné skladové činnosti a provozu dopravních prostředků v rámci skladového hospodářství.  

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Provoz bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití 
nebo odstraňování odpadů. 

v průběhu výstavby: převážně skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

za provozu převážně skupiny: 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady 
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

množství nespecifikováno (běžné) 

Dále lze s ohledem na technologii manipulační techniky očekávat produkci odpadu 

16 06 01* Olověné akumulátory 

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny. 
Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek. 
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B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Dopravní provoz, související se záměrem (nárůst oproti stávajícímu stavu), není nutno ve smyslu platných 
metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy považovat za zdroj hluku z dopravy.  

Průjezd 10 těžkých nákladních vozidel (návěsových souprav) a 10 osobních vozidel za den nepřekročí limitní 
hodnotu, kdy by měla být doprava považována za zdroj dopravního hluku. Průjezd jednotlivých vozidel tedy 
bude ojedinělou akustickou událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladiny hluku v území. 

Pozn.: Ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 
1996, 2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí považována "doprava po pozemních komunikacích s 
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže 
komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů 
za hodinu". 

Hluková problematika je proto řešena pouze s ohledem na celkový dopravní provoz závodu, kde hlukové 
imise dopravy již překročí hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu. 

Modelování dopravního hluku vychází z intenzity a skladby dopravního proudu, nikoliv z hlukových emisí 
jednotlivých vozidel. Ty zde proto nejsou uváděny. 

Dále budou ve skladu provozovány tyto technologie: 
• vysokozdvižný vozík (2 ks), pohyb po ploše skladu, do LA = 82 dB/2 m 
• dopravníkový most, do LA = 85 dB/2 m 

Další případná technologická zařízení (vzduchotechnika, klimatizace, vytápění resp. jiná), určená pro 
technické zařízení budov, jsou akusticky celkově málo významná a s ohledem na umístění záměru 
zanedbatelná. Půjde o běžná typová zařízení, akusticky ošetřená tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové 
vlivy jak v pracovním prostředí, tak v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru 
nebo chráněném venkovním prostoru staveb. 

V období výstavby skladu lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy 
a stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné zdroje a 
dočasný vliv. 

Vibrace a záření 

Zdroje vibrací nejsou v rámci skladu hotové výroby uvažovány. 

Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží 
v rámci provozu záměru nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 
závažných havárií. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Navržený záměr na výstavbu skladu hotové výroby je situovaný v návaznosti na stávající areál výrobního 
závodu RAKO III severně od obce Lubná. Vlastní objekt je umístěn západně od stávajícího areálu na 
zemědělské půdě s návazností na stávající příjezdovou komunikaci k areálu. 

Plocha staveniště i okolní pozemky jsou mírně svažité se spádem k jihovýchodu. Průměrná nadmořská výška 
území je cca 930 m. n. m. 

Nejbližší obytná zástavba je situována jižně od areálu v prostoru křižovatky silnice III/22912 a účelové 
příjezdové komunikace k závodu RAKO III. 

Území obce Lubná není (dle sdělení č. 38 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005) 
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

Vlastním areálem neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm žádná vodní plocha, 
prameniště ani mokřad. 

Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné 
legislativy. 

Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. V širším okolí lokality se 
nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a 
lázeňských míst. V bezprostřední blízkosti nebyl zjištěn žádný zdroj pro zásobování pitnou popř. užitkovou 
vodou. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze dotčené území charakterizovat následujícím způsobem: 
§ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí žádného 

zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky nebo přírodní památky.  

§ Dotčené území není součástí přírodního parku. 
§ Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. 
§ Jihovýchodně od areálu protéká Černý potok, který je významným krajiným prvkem a do něhož budou 

částečně zaústěny dešťové vody ze zpevněných ploch a objektů. 
§ Na území zámněru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stablity.  

V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací 
posuzovaného záměru. 

Plocha výstavby záměru se nachází v území archeologického zájmu. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Dotčené území se nachází mimo obytné území, souvislá obytná zástavba se nachází při silnice II/22912 
procházející obcí a jižně od železniční tratě vedené podél jižního okraje areálu závodu. Několik objektů je 
situováno v blízkosti stávající křižovatky s odbočením na příjezdovou komunikaci k areálu. Celkový počet 
obyvatel obce Lubná je 435. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

V okolí hodnoceného záměru se neprovádí pravidelné měření imisí oxidu dusičitého (NO2). Nejbližší stanice 
imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1140 Beroun (vzdálená cca 30 km). Naměřené hodnoty NO2 za rok 
2005 jsou uvedeny v následující tabulce: 

Oxid dusičitý (NO2) 

 

 
 
 
 
 
 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v blízkosti hodnocené 
stanice dosahují 93 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální naměřená denní koncentrace pak cca 74 % 
limitu pro hodinové maximum(LV=200 µg.m-3). 

Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž okolí uvedené stanice označit za vyšší, přesto však s rezervou 
podlimitní.  

Stávající úroveň imisní v okolí záměru je možno odvodit z výsledků rozptylové studie Středočeského kraje 
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je znázorněno 
na následujících obrázcích: 
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace NO2 v blízkosti navrhovaného záměru 
dosahují úrovně 11 až 15 µg.m-3, tedy do 38% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3), maximální hodinové 
koncentrace v blízkosti záměru dosahují 50 až 70 µg.m-3, tedy do 35% limitu (LV1h=200 µg.m-3). 

Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT11, tedy v mírně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 Číslo oblasti MT 11 
Počet letních dnů 40 až 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 až 160 

Počet mrazových dnů 110 až 130 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 až 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 až 60 

Počet dnů zamračených 120 až 150 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Voda 

Povrchové vody 

Areál prověřovaného záměru náleží hlavnímu povodí č. 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od 
Rakovnického potoka po Litavku, dílčímu povodí č. 1-11-03-014.  

Rakovnický potok 

Rakovnický potok pramení 1,5 km jv. od Drahouše ve výšce 569 m n.m., vlévá se zleva do Berounky pod 
Křivoklátem ve výšce 235 m n.m. Plocha povodí činí 368,1 km2, délka toku zhruba 48,4 km, průměrný průtok 
u ústí činí 0,86 m3.s-1. 

Rakovnický potok protéká ve směru Z-V zhruba 2,5 km severně od lokality záměru, záměr se nachází zhruba 
na úrovni ř.km 23 toku. 

Rakovnický potok je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví 
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

Černý potok 

Černý potok pramení na severních svazích Senecké hory a vlévá se zprava do Rakovnického potoka 
v Rakovníku. Plocha povodí činí 9,349 km2, délka toku 5,8 km.  

Černý potok protéká ve směru JZ - SV zhruba 900 m jv. od pozemku uvažované výstavby. 

Černý potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (podrobněji viz příloha č. 
1.4.). 

Obrázek č. 6: Hydrologická situace 
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 12-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povrchové vody na území provozu 

Vlastním území areálu stavby neprotékají žádné vodní toky, na území uvažované stavby se nenacházejí 
žádné trvalé akumulace povrchových vod. 
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Podzemní vody 

Hydrogeologický systém na zájmovém území náleží hydrogeologickému rajónu 513 - Rakovnická pánev. 
Hlubší oběh podzemní vody v souvrství permokarbonských sedimentů rajónu je vázáno převážně na 
puklinově propustné až puklinově a průlinově propustné vrstvy slepenců, pískovců, drob a arkóz, které se 
střídají vrstvami jílovců, uhelných jílovců a prachovců. Sedimentární výplň pánve je výrazně cyklická, což 
omezuje oběh vod a způsobuje výskyt lokálních zvodnělých poloh s napjatou hladinou. Hydrogeologicky 
významnější jsou spodní šedé a spodní červené vrstvy, které obsahují vyšší podíl písčité složky, případně 
tektonicky narušené zóny. V místech těžby uhlí je původní režim podzemních vod narušen důlní činností. 

Vody rajónu jsou kalcium-magnézium-bikarbonátového typu, středně až velmi tvrdé, neutrální reakce. 

V širším okolí zájmového území je předpokládáno významnější mělké zvodnění v prostředí kvartérních 
deluviofluviálních sedimentů v údolí Černého a Rakovnického potoka. Záměr se nachází ve vyšších partiích 
údolního svahu, v blízkosti hydrologického rozvodí Černého a Petrovického potoka. Z tohoto důvodu není 
významnější výskyt mělkého zvodnění v prostředí svahových sedimentů kvartérního stáří případně v 
prostředí přechodové zóny na rozhraní paleozoikum – kvartér předpokládán. Inženýrsko geologickým 
průzkumem staveniště (Fojtík 2002) byla podzemní voda zjištěna pouze u dvou vrtů a to ve formě slabých 
průsaků v zóně přechodu do zvětralinového pláště. Směr proudění podzemní vody v případě občasných 
výskytů v době srážek je předpokládán k jihu a jihozápadu, konformně se spádem terénu. 

Zátopová území 

Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků. 

Vodní zdroje 

Území stavby se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. 

C.II.4. Půda a horninové prostředí 

Půda 

V dotčeném území jsou zastoupeny hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy. Jsou 
středně těžké až lehčí a mírně štěrkovité. Mají většinou příznivé vláhové poměry. 

Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (dočasný a trvalý zábor) a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa (trvalé odnětí). 

Část dotčených pozemků je podle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda, část jako ostatní nebo 
zastavěná plocha.  

Parcely 934/25, 934/26, 2704/2, 566, 934/2, 934/22 a 927  jsou v současné době v celé své výměře součástí 
zemědělského půdního fondu (ZPF), bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 4.30.01, 4.15.10, 4.11.00 
a 4.11.10. Pozemky, které budou zasaženy terénními zásahy (přeložky inženýrských sítí), patří převážně 
k ostatním plochám. Částečně budou výkopy prováděny na parcelách řazených k ZPF, bez dalšího vlivu na 
jejich využití.  

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou tyto půdy zařazena do 
I. II. a III. třídy ochrany. 

Parcely      Kód BPEJ   Třída ochrany 

934/2,934/22, 
934/25,934/26,566   4.30.01   III. třída ochrany ZPF 

2704/2      4.11.00   I. třída ochrany ZPF 
         4.11.10   I. třída ochrany ZPF 

927       4.15.10   II. třída ochrany ZPF 

Pozn.: Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, 
a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy 
ochrany zemědělské půdy jsou situovány půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční 
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schopnost. Ve vztahu k zemědělské půdě se jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a podmíněně zastavitelné (s 
ohledem na územní plánování). Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu. 

Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny hnědých půd, hnědých půd kyselých a jejich slabě oglejených 
forem převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách (hlavní půdní jednotka 30). 
Půdy jsou většinou těžké až lehčí, mírně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry. 

Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Podle morfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území následujícím morfologickým 
jednotkám: 

− provincie Česká vysočina 
− subprovincie Poberounská soustava 
− oblast Plzeňská pahorkatina 
− celek Rakovnická pahorkatina 
− podcelek Kněževská pahorkatina 
− okrsek Rakovnická kotlina 

Rakovnická pahorkatina tvoří severní část Plzeňská pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu o střední 
výšce 439,6 m n.m. a středním sklonu 3°50’. Kněževeská pahorkatina je sv. částí Rakovnické pahorkatiny. 
Jedná se o tektonickou sníženinu na sedimentech permokarbonské kladensko-rakovnické pánve. Střední 
výška činí 377,6 m, střední sklon 3°26’.  

Rakovnická kotlina je tektonickou a strukturní sníženinou s jednotvárným mírně zvlněným denudačním 
povrchem se spádem k jihovýchodu. Do hlavního údolí Rakovnického potoka vybíhají široká údolí vodní sítě 
přítoků. Okrajové části jednotky jsou narušeny antropogenními tvary (pískovny a haldy hlušiny z těžby uhlí). 

Záměr je lokalizován na hřbetu mezi údolními svahy Černého potoka na jihovýchodě a levostranného přítoku 
Černého potoka na severu. Terén je v okolí areálu výstavby svažitý, nadmořská výška zájmového území se 
pohybuje mezi 390 a 395 m n.m. 

Původní charakter terénu je v okolí záměru narušen průmyslovou a městskou zástavbou, v širším okolí pak 
povrchovou a hlubinou těžbou. 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území paleozoiku středočeské oblasti, kladensko - 
rakovnické pánvi permokarbonského stáří. Sedimentární výplň této limnické pánve je členěna do čtyř 
souvrství, z nichž zejména spodní šedé vrstvy jsou uhlonosné. 

Přechodová zóna mezi skalním podložím a kvartérním souvrstvím je tvořena štěrkovitým, písčitým případně 
jílovitým eluviem dle charakteru hornin předkvartérního podkladu (slepence, pískovce, prachovce, jílovce). 
Kvartérní sedimenty jsou na území budovány převážně deluviálními sedimenty, v údolích drobných toků pak 
deluviofluviálními sedimenty. 

Inženýrsko geologickým průzkumem staveniště (Fojtík 2002) byly v horizontu kvartéru ověřeny písčitojílovité 
hlíny, většinou do hloubky  0,7 - 1,1 m, místy však i 1,8 - 2,3 m. Zeminy jsou většinou tuhé až pevné 
konzistence s rostoucí hloubkou přecházejí v hlinitý písek s proměnlivou příměsí dobře opracovaného štěrku 
či úlomků zvětrávající mateční horniny. Horizont přechodové zóny byl ověřen poměrně v různorodém složení. 
Místy se byl zjištěn hlinitý písek jinde k němu přistupuje drobný nebo hrubší štěrk většinou ve formě valouny 
rozkládajících se slepenců. Místy pak pozvolna přechází do povrchových vrstev zvětralinového pláště. Bázi 
prověřovaného profilu tvoří v celém zájmovém prostor skalní či poloskalní podloží budované prachovcem či 
pískovcem karbonského stáří. 
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Nerostné zdroje 

Záměr se nachází v oblasti ložiskových akumulací černého uhlí kladensko rakovnické pánve. Lokalita záměru 
se nachází na území chráněného ložiskového území (CHLÚ) ložiska černého uhlí č. 711320000 Lubná u 
Rakovníka určeného k případnému dobývání důlní (podpovrchovou) těžbou. 

V širším okolí záměru se nachází CHLÚ ložisek Lubná a Senec (vše nerostná paliva). 

V zájmovém území je umístěn registrovaný prognózní zdroj jílu žáruvzdorných na ostřivo P9 409100 
Senomaty. Zhruba 1,3 km jv. od lokality záměru se nachází hranice dobývacího prostoru ložiska 
žáruvzdorných jílů a jílovců Lubná II. 

Stabilita území, seismicita 

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové 
pohyby. Vlastní území záměru není poddolováno, v širším okolí je časté poddolování těžbou uhlí. 

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem 
zátěže do 6° M.C.S. 

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická charakteristika území 

Lokalita výstavby je součástí Rakovnické pahorkatiny, která je charakterizována jako mírně teplá a mírně 
suchá oblast. V území katastru převažuje zemědělská půda, louky a lesy mají plošně malé zastoupení.  

Vzhledem k převaze agrárního využití území je omezen i výskyt přirozených biotopů.  

Fauna a flóra 

Záměr bude realizován částečně na zpevněných plochách (stávající skladová plocha) a částečně na plochách 
zemědělských (orná půda). Na plochách určených pro výstavbu se nevyskytuje žádný souvislý přirozený 
porost, ani dřeviny roustoucí mimo les. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebylo prováděno biologické 
šetření.  

Na dotčených plochách lze očekávat běžné zástupce živočichů vyskytujících se na obdělávané zemědělské 
půdě. 

Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu. V dotčeném 
území nebyly zaznamenány (v minulosti) či registrovány chráněné druhy rostlin a živočichů (podle zákona 
114/1992 Sb.) a ani je nelze příliš očekávat. 

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000 

Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické 
stability. Na území katastru nejsou situovány žádné prvky nadregionální a regionální úrovně ÚSES. 

Nejbližším prvkem sítě územního systému ekologické stability je lokální bikoridor č. 19 (částečně funkční), 
vycházející z navrženého lokální biocentra č. 12 (sv. od závodu RAKO III) západním směrem. 

Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě 
blízké ekosystémy. Záměr zasahuje pouze na zastavěné a zemědělské plochy. 

Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP). Východně a 
jihovýchodně od katastru obce prochází hranice CHKO Křivoklátsko. Na území obce není vymezeno žádné 
maloplošné zvláště chráněné území. Nejbližším je PR Tankodrom sz. od Rakovníka. 

V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný ani obecně chráněný významný krajinný prvek. VKP 
ze zákona je vodní tok Černý potok, který slouží jako recipient části srážkových vod z areálu. 

Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.  

Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality. V širším okolí je vymezena EVL Rakovník 
– za koupalištěm (CZ0213063) východně od města. 
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Krajina 

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a 
přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru 
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické a 
identifikující. 

Krajina je využívána především pro zemědělskou produkci. Přírodní a přírodě blízké biotopy jsou vázány na 
lesní prosty a vodní toky, které zaujímají jen malou část území. 

Na území obce nezasahuje území žádného přírodního parku. Západně od katastru obce prochází hranice 
přírodního parku Jesenicko.  

Lokalita je poměrně značně vizuálně exponována z různých směrů – jednak z jihozápadu a jihu (i z větších 
vzdáleností), a současně i z jihovýchodu. 

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území 

Osídlení (historie, využití území) 

Lubná je převážně zemědělskou obcí ležící cca 3 km jižně od města Rakovník a západně od CHKO 
Křivoklátsko. 

Zájmové území není vzhledem k současnému funkčnímu využití (zemědělské plochy) rekreačně využíváno.  

Okolní krajina byla kultivována již v době bronzové a starší době železné, tj. v období kolem r.2000 př.n.l. 
Nejvýznamnějším archeologickým objevem byl nález prvního paleolitického sídliště v Čechách na sprašových 
svazích při Černém potoce Trvalá slovanská sídla vznikla na počátku přemyslovské kolonizace před r.1000. O 
obci jsou první zmínky již z roku 1057. Převážnou většinu své historie patřila obec pod královské panství. 

Nejvýznamnější historickou stavbou, která se dosud v obci dochovala, je nemovitá kulturní památka - kostel 
zasvěcený sv. Jiří (rejstř.č. 2676/94). 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž 
nenachází žádná drobná solitérní architektura.  

Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány, jejich výskyt však s ohledem na charakter 
území nelze vyloučit.  

Hluk 

Záměr se nachází v prostoru navazujícím na stávající závod RAKO III u Lubné u Rakovníka. Hluková situace 
je zde dána zejména provozem závodu, jiné zdroje se v území nenacházejí. Subjektivně hluková situace 
nečiní problém. 

Nejbližším resp. nejvíce dotčeným chráněným venkovním prostorem nebo chráněným venkovním prostorem 
staveb je venkovní prostor domů, nacházejících se v křižovatce příjezdové komunikace do závodu a silnice 
III/22912 severozápadně obce Lubná u Rakovníka. Vzdálenost od záměru je cca 500 metrů. Domy se 
nacházejí cca 5 až 10 metrů od hrany komunikace (s výjimkou nového domu severně křižovatky, který se 
nachází cca 20 až 25 metrů od hrany komunikace). Hluková situace je zde s ohledem na celkově nízké 
intenzity dopravy subjektivně příznivá. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravního hluku v okolí pozemních komunikací v 
denní době je pro obytnou zástavbu uvažována hodnotami LAeq,T = 55 dB pro denní dobu, LAeq,T = 45 dB pro 
noční dobu. 

Pro hluk z technologie jsou limitní hodnoty uvažovány hodnotami LAeq,T = 50 dB pro denní dobu, 
LAeq,T = 40 dB pro noční dobu. 

Tyto limitní hladiny jsou v daném případě prakticky dodrženy (viz výpočet, prezentovaný v části D tohoto 
oznámení). 
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V úvahu dále přichází možnost korekce limitu pro tzv. starou hlukovou zátěž (LAeq,T = 70/60 dB den/noc), a 
to proto, že dopravní zátěž na komunikační síti je v převážné většině historicky vzniklá, stejně tak, jako 
umístění objektů a trasování komunikací. Souhrnně lze říci, že hluková situace v území je běžná, 
nevymykající se obvyklému stavu kdekoli na území ČR a/nebo při obdobně zatížených komunikacích. 

Dopravní infrastruktura 

Záměr je umisťován do prostoru stávajícího výrobního závodu RAKO III u obce Lubná u Rakovníka a využívá 
jeho dopravní napojení. 

Hlavní příjezdová komunikace do závodu vychází ze silnice III/22912 severozápadně obce Lubná. 
Komunikace má celkově kvalitní asfaltobetonový povrch, šířku v koruně cca 8 metrů, vyhovující. Nejde pouze 
o příjezdovou účelovou komunikaci do závodu, jejím prostřednictvím jsou dopravně obslouženy i přilehlé 
zemědělské cesty a pozemky. 

Silnice III/22912 vede z obce Lubná do Rakovníka, kde se napojuje na vybudovaný jihozápadní segment 
obchvatu města a dále na komunikační systém města. Komunikace má asfaltobetonový povrch s občasnými 
výtluky, šířku v koruně cca 7 metrů, podmínečně vyhovující. 

Jihozápadní segment obchvatu města byl dokončen cca v roce 2003 a převádí těžkou nákladní dopravu ze 
silnice III/22912 na silnici II/229. Tím vylučuje málo vhodný průjezd po silnici III/22912 centrem města. 
Průjezd centrální částí města však zůstává zachován po silnici II/229 resp. II/237. Úplné vyloučení průjezdu 
centrem bude možné až po dokončení jihovýchodního segmentu obchvatu města, časový horizont realizace 
však není znám. 

Celkově stav komunikační sítě z dopravního hlediska provoz záměru umožňuje, a to i s ohledem na 
skutečnost, že nedochází k významnému nárůstu intenzit dopravy oproti současnému stavu. 

Schéma komunikační sítě dotčeného území (včetně rozvojových záměrů), umístění a dopravní napojení 
záměru a čísla sčítacích profilů jsou zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek č. 7: Schéma komunikační sítě dotčeného území 

 

Stávající (pozaďové) intenzity dopravy (tzv. roční průměr denních intenzit dopravy) na komunikační síti 
dotčeného území uvádí následující tabulka. 
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Tab.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území [vozidel/24 h] (ŘSD ČR, 2005) 

Silnice Profil Těžká Osobní Motocykly Celkem 

III/22912 1-6230 166 897 19 1082 

1-2940 384 2026 14 2424 

1-2953 1512 9912 57 11481 

1-2960 1140 7452 30 8622 

II/227 

1-2961 1140 7452 30 8622 

1-1320 691 3019 19 3729 

1-1340 1261 3048 16 4325 

1-1350 1231 5656 45 6932 

1-1354 1231 5656 45 6932 

II/229 

1-3590 561 1424 18 2003 

II/237 1-1360 1632 6690 60 8382 

Územní plánování 

Na řešené území se vztahují následující územně plánovací dokumentace: 

1 Územní plán Velkého územního celku Rakovnicko U-24, Praha Návrh zpracován 06/2006 

2 Územní plán obce Lubná AUA, Praha Schválen 24.3.2005 

 Územní plán obce Lubná – změna č. 1 AUA, Praha Návrh 08/2006 

Záměr není v rozporu se záměru ÚP VÚC Rakovnicko. Záměr nezasahuje do žádné plochy vymezené tímto 
tímto územním plánem za účelem rozvoje či ochrany území. 

Záměr není v rozporu s původním územním plánem obce Lubná. Plocha pro výrobu, sklady a služby byla 
tímto územním plánem vymezena v menším rozsahu než představuje navrhovaný záměr. Rozsah záměru na 
podkladu původního územního plánu je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. příloha č. 1.5.). 

Obrázek č. 8: Situace záměru na podkladu územního plánu obce Lubná (2005) 
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V současné době je zpracována a projednávána změna č. 1 územního plánu obce Lubná, která zahrnuje 
rozšíření plochy pro výrobu, sklady a služby v návaznosti na výrobní areál závodu RAKO III. Rozsah změny je 
patrný z přílohy č. 1.5. 

V rámci zpracovaného návrhu změny č. 1 je uvedeno: 

„Změna č.1 plně respektuje urbanistickou koncepci schváleného územního plánu obce Lubná.  

Plochy Z1/2 a Z1/3 doplňují urbanistický půdorys obce v jižním sektoru obce a plynule navazují a doplňují 
současně zastavěné území obce. 

Plocha Z1/1 je navrhována z důvodu potřeby rozvoje výrobního areálu firmy Lasselsberger, a.s.. Tato 
nově navrhovaná plocha nezasáhne významným způsobem do krajinného rázu  a je lokalizována v této 
oblasti nejenom z důvodu vnitropodnikové dopravy, ale i z důvodu vhodného dopravního napojení na 
nadřazenou komunikační síť. 

Rozvojová plocha Z1/1 zasahuje do chráněného ložiskového území Lubná u Rakovníka, které má ve 
správě Česká geologická služba – Geofond.  

V rámci Změny č.1 jsou navrhovány tyto funkční plochy: 

Plochy výroby, skladů a služeb 

Plochy výroby slouží pro komplexní areály s výrobními a skladovacími halami. 

Na těchto plochách jsou:  

přípustné – výrobní, skladové objekty, manipulační plochy, parkoviště sloužící funkční potřebě území, 
nezbytná technická infrastruktura 

podmíněně přípustné – objekty doplňkových a komerčních služeb 

nepřípustné – vše ostatní.“ 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady 

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší,  
- se zvýšenou hlukovou zátěží, 
- se znečištěním vody a půdy, 
- se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),  
- s psychickou zátěží.  

Vlastní provoz skladu hotové výroby neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly 
přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z 
toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné 
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů: 

§ Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné navýšení stávající imisní zátěže v 
blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem 
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány. 

§ Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké. Vlivem provozu 
skladu nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné 
zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký. 

§ Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž 
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo 
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit. 

§ Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za málo významné, v širším měřítku je pak 
prakticky zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude 
významně zvýšeno ani sníženo. 

§ Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (zemědělská půda) v jehož okolí 
nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení, rekreace 
apod.). Narušení psychické pohody není předpokládáno.  

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistů. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při 
spalování zemního plynu při vytápění a přípravě TUV a také při provozu spalovacích motorů vozidel 
přijíždějících do areálu. 
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S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin nebyla pro účely posouzení zpracovávána 
rozptylová studie. Na základě řešení jiných obdobných záměrů lze příspěvek maximální hodinové 
koncentrace NO2 způsobené provozem záměru odhadovat řádově v jednotkách µg.m-3, u průměrných 
ročních koncentrací pak v řádu setin až desetin µg.m-3. Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými 
znečišťujícími látkami očekáváme příspěvek ještě výrazně nižší – v rámci záměru nebudou provozovány 
žádné podstatnější zdroje prašných emisí. 

V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných 
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního 
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz areálu 
nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.  

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu areálu není předpokládáno. 

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném 
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. Vzdálenost záměru od nejbližšího (resp. 
nejvíce dotčeného) chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb je cca 
500 m, což je vzdálenost více než dostatečná pro eliminaci jakýchkoli v úvahu připadajících negativních 
hlukových vlivů. Hluková problematika není v daném případě kritická. 

Vlastní obslužná doprava záměru je zdrojem dopravního hluku, který je však na pozadí ostatní dopravy 
celkově málo významný. Na následujícím obrázku je znázorněn průběh limitní izofony LAeq,16h = 55 dB, platné 
pro denní dobu (v noční době není záměr provozován): 

Obr.: Očekávané hladiny dopravního hluku po realizaci záměru, průběh limitní izofony LAeq,16h = 55 dB (den) 
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Je zřejmé, že limitní hladiny hluku LAeq,16h = 55 dB jsou dodrženy na fasádách všech dotčených objektů, 
nacházejících se v křižovatce příjezdové komunikace do závodu a silnice III/22912 severně obce Lubná u 
Rakovníka. Výjimkou jsou ojedinělé objekty, nacházející se bezprostředně u komunikace. Zde přichází v 
úvahu korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, takto stanovený limit LAeq,16h = 70 dB je spolehlivě splněn. 

Hladiny dopravního hluku po realizaci záměru prakticky odpovídají stávajícímu stavu, nedochází k akusticky 
významnému nárůstu hlukových hladin v území, nedojde ani ke vzniku nových nadlimitních stavů. 

Pozn.: Hladiny dopravního hluku jsou spočteny pouze pro denní dobu, v noční době nebude doprava 
související se záměrem provozována. 

Pokud jde o hluk ze stavební činnosti, půjde o vliv dočasný a relativně krátkodobý. Na dobu provádění 
stavebních prací se přitom vztahuje zvyšující korekce k základním limitům hluku ve venkovním prostoru, 
takto stanovený limit je prakticky splnitelný. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na povrchové vody 

vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik  

Výstavbou objektu skladu budou dotčeny povrchové toky z titulu vypouštění srážkových vod zachycených na 
střechách budov a zpevněných plochách (zastřešené skladovací plochy, budova skladu, manipulační a 
dopravní plochy). Zachycené srážkové vody budou odvedeny do dešťové zdrže, která je částečně řešena 
jako zasakovací nádrž s přepadem do areálové kanalizace. Konečným recipientem srážkových vod je tok 
Černého potoka. 

V důsledku vybudování nových zpevněných ploch v areálu dojde k navýšení povrchového odtoku na úkor 
odparu a evapotranspirace. Jak je uvedeno v části B oznámení bude odtok srážkových vod činit v 
průměrném klimatickém roce 12 986,87 m3 ročně, což odpovídá průměrnému ročnímu odtoku ve výši 0,412 
l.s-1. Na území staveniště je v současné době zpevněná plocha zapojená do stávajícího odtoku srážkových 
vod. Navýšení odtoku (příspěvek nové stavby) v porovnání se současným stavem pak činí v průměru 10 430 
m3 ročně (0,331 l.s-1). Toto množství je z hlediska bilance povodí Černého potoka málo významné. Zátěž 
toku v případě přívalových nebo dlouhotrvajících srážek bude utlumena dešťovou zdrží s částečným 
zasakováním srážkových vod do podloží. 

vlivy na jakost povrchových vod 

Z hlediska kvality je možné předpokládat slabou zátěž srážkových vod z manipulačních ploch některými 
škodlivinami (ropné látky, zvýšená mineralizace) na úrovni běžného znečistění silničních komunikací. 
Případné znečistění z povrchu komunikací bude před výstupem z nového provozu významně naředěno 
souběžným odtokem srážkových vod ze střech objektů, které činí zhruba 75 % odtoku srážkových vod z 
provozu. 

V důsledku realizace záměru dojde dále k navýšení produkce odpadních vod splaškových o zhruba 1 400 m3 

ročně. Toto množství odpovídá průměrnému odtoku 0,045 l.s-1. Splaškové vody budou čištěny na stávající 
podnikové ČOV a vypouštěny do povrchového toku. Z hlediska stávajícího využití ČOV se jedná o málo 
významné množství, které nepřekročí rámec stávajícího vodoprávního povolení. 

Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody. 

Vlivy na podzemní vody 

vlivy na hydrogeologické charakteristiky 

S ohledem na charakter záměru je ovlivnění podzemních vod možné z titulů zakládání stavby, zástavby, 
zasakování srážkových vod a odběru podzemní vody pro přípravu pitné vody. 
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V souvislosti s výkopovými pracemi při zakládání staveb je zasažení hladiny podzemní vody 
nepravděpodobné. Záměr se nachází v blízkosti hydrologického rozvodí Petrovického a Černého potoka, a v 
oblasti hřbetu mezi údolími Černého potoka a jeho levostranného přítoku. Během inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu staveniště (Fojtík 2002) nebyla podzemní voda naražena v žádném z vrtů, 
pouze ve dvou z vrtů byly po vyvrtání zjištěny slabé průsaky v oblasti eluvia skalního podkladu. Z tohoto 
důvodu není předpokládán výskyt souvislého nebo trvalého zvodnění v podloží stavby a není očekáváno 
narušení hladiny podzemní vody během výstavby nebo nutnost založení drenáže v podloží stavby. 

Výstavbou nových zpevněných ploch dojde k navýšení přímého odtoku z plochy cca 2,7 ha (oproti 
současným 0,54 ha) na úkor odparu, evapotranspirace, hypodermického odtoku a zasakování do podzemí. 
S ohledem na hydrologickou pozici záměru v oblasti rozvodí a s ohledem na hydrogeologické charakteristiky 
kvartérního souvrství se jedná o málo významný dopad.  

Srážkové vody zachycené na zastřešených a zpevněných plochách budou do stávající areálové komunikace 
odvedeny přes dešťovou zdrž, která bude řešena rovněž jako zasakovací jímka. V místě zdrže pak bude 
docházet ke zvýšené dotaci horninového prostředí srážkovou vodou, nástupu hladiny podzemní vody oproti 
současnému stavu (zvodnění nezjištěno), s dalším postupem podzemních vod do nižších poloh v údolí 
Černého potoka. Tento vliv lze označit za málo významný, lokálně významný, bez předpokládaných 
negativních dopadů. Odtok srážkové vody z nového provozu bude činit v průměrném klimatickém roce 0,412 
l.s-1, s ohledem na slabší propustnost převážně hlinitých sedimentů kvartérního souvrství, možnost odtoku do 
podnikové kanalizace a odpar lze očekávat nižší podíl průsaku do podloží. Srážková voda odvedená ze střech 
nebude vykazovat změněnou kvalitu. Srážková voda odvedená z manipulačních a dopravních ploch může 
vykazovat slabou nebo nárazovou zátěž např. v ukazatelích NEL nebo chloridy. 

Pro zajištění potřeby pitné vody závodu RAKO Lubná je odebírána a upravována důlní voda. V důsledku 
realizace záměru dojde k navýšení potřeby pitné vody o zhruba 0,045 l.s-1, z hlediska objemu čerpání jde o 
nevýznamné množství. O ovlivnění přirozeného režimu nelze v této souvislosti uvažovat, vody jsou čerpány z 
důlního díla, kterým byl zasažen původní hydrogeologický systém a narušen přirozený pohyb spodních vod. 

vlivy na kvalitu podzemních vod 

Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Během provozu 
stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení kvality 
podzemních vod je však nízké. Případný únik na zpevněné ploše je bez možnosti průniku do podzemí.  

Provoz nepředstavuje riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu nakládáno s 
nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek 
z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční dopravy. 

Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na podzemní vody. 

Vlivy na vodní zdroje 

Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody. 

D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje 

Vliv na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), 
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích 
zařazených převážně do III. třídy ochrany půdy (minimálně cca 95% pozemků ZPF), část dotčených 
pozemků patří do I. a II. třídy ochrany (maximálně do 5%). Před výstavbou bude provedeno jejich trvalé 
vynětí. Kvalitní ornice (skrytý půdní profil cca 20 cm) bude použita pro ozelenění a k projektovaným 
parkovým úpravám. Předpokládá se přebytková bilance zemních prací. Její následné využití bude řešeno v 
dalších stupních projektové přípravy záměru. 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Záměr bude realizován v prostoru, který je územním plánem vyčleněn pro zastavění. 
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Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě 
objektů nepředpokládá negativní vliv. 

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Vybudování jednotlivých stavebních objektů bude spojeno s terénními úpravami v nevýznamném rozsahu. 
Výkopovými pracemi pro založení objektů budou zasaženy přípovrchové vrstvy kvartérního souvrství bez 
dalších dopadů na geologické poměry. 

Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko 
pro kvalitu půdy a horninového prostředí ani v případě mimořádného stavu. 

Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry. 

Vlivy na nerostné zdroje 

Stavba není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Záměr je umístěn mimo území ložisek určených k 
dobývání povrchovou těžbou. Záměr se nachází na chráněném ložiskovém území ložiska nerostných paliv, 
které jsou dobývány důlní těžbou. 

Realizace záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. 

Vlivy na jiné přírodní zdroje 

Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku 
prostředí nejsou očekávány. 

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

D.I.6. Vlivy na živé složky přírody 

Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. V lokalitě není zaznamenán výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.), nebyl zjištěn potenciální výskyt 
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období 
roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně 
poškozeny přírodě blízké biotopy. 

Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. 

V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném výstavbou) 
se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými 
prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odvádění 
srážkových odpadních vod do Černého potoka nebude mít podstatný vliv na tento VKP. Není rovněž dotčen 
žádný registrovaný významný krajinný prvek. 

Záměr nemá přímý ani nepřímý vliv na žádné zvláště chráněné území. Vliv na evropsky význemné lokality a 
ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. 
Krajský úřad SK, odbor životního prostředí svým Stanoviskem ze dne 15.9.2006 vyloučil možnost jejich 
významného ovlivnění (viz přílohy oznámení). 

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru 
charakter krajiny významně nezmění. V prostoru je nutno uplatňovat spíše architektonické a urbanistické 
měřítko s požadavkem na začlenění nových objektů do krajiny. 

Za účelem posouzení možného dopadu na krajinu byla zpracována vizualizace navrženého objektu a 
proveden zákres do pořízené fotodokumentace. Vizualizace stavby je předmětem přílohy č. 3 tohoto 
oznámení. 

Na základě provedeného modelu lze konstatovat, že stavby skladu krajinný ráz území zásadním negativním 
neovlivní a nezpůsobí změnu charakteru území. Dojde k rozšíření průmyslových a komerčních ploch na úkor 
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plochy zemedělsky využívané. Poměrně příznovým faktem je zapouštění objektu do terénu, což snižuje jeho 
vizuální exponovat a působení v krajině. 

D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a 
odjíždějících vozidel. Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy zajíždějící a odjíždějící ze závodu 
RAKO III. Jestliže v současné době zajíždí do závodu denně cca 75 osobních vozidel, 13 lehkých nákladních 
vozidel a 25 těžkých nákladních vozidel (a stejný počet odjíždí), je nárůst příjezdů v úrovni 5 osobních 
vozidel a 5 těžkých nákladních vozidel (a stejný počet odjezdů) celkově malý a z dopravního hlediska 
nevýznamný. 

Zatížení komunikační sítě je dotčeného území je běžné a komunikace dotčeného území jsou schopny 
očekávané intenzity dopravy přenést bez dalších opatření. 

Nejsou vyvolány nároky na stavbu nových komunikací, nejsou omezeny stávající pěší nebo jiné trasy v 
území. 

Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný a 
etapový. 

Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Infrastrukturní sítě budou využity 
pouze pro vlastní potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp. správci. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice 

V prostoru záměru nejsou s vyjímkou stávajícího skladu žádné jiné objekty či nemovitý majetek. 

Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu 
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.  

Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné 
události, místo spojené s významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací 
nelze na nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný 
archeologický dozor. 

D.I.10. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a 
ovlivněním vybraných složek životního prostředí. 

Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit zábor ZPF, vlivy na povrchové a podzemní vody a vliv na krajinu. Ve 
všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako přijatelné a 
prakticky málo významné. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny 
jako velmi nízké až nulové. 

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 
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D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní 
hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření: 

Ñ při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 

− omezování emise tuhých látek, 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků 

s možností ohrožení kvality vod, 
− budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin, 
− stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek. 

Ñ srážkové vody ze střech objektů a venkovní manipulační plochy budou sváděny do areálové kanalizace 
se zasakovací jímkou, objem jímky bude navýšen o cca 100 m3; předad bude odváděn do Černého 
potoka; celkový objem zasakovací a retenční jímky, přípustný odtok a přípustná kvalita vypouštěných 
srážkových vod budou stanoveny podle požadavků správce dotčeného vodního toku a vodoprávního 
úřadu v dalších fázích přípravy stavby; 

Ñ odpadní vody splaškové budou odváděny areálovou kanalizací na nastávající ČOV;  

Ñ skrývku ornice a podorničí bude využita v rámci zemědělského hospodaření a finálních terénních 
úpravách v areálu; 

Ñ jako součást stavby navrhnout výsadbu zeleně; pro nové výsadby je vhodné navrhnout domácí druhy 
odpovídající místním klimatickým podmínkám a přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; zajistit 
řádnou péči o veškerou zeleň v areálu včetně provedení případných dosadeb za uhynulé jedince; 

Ñ architektonické ztvárnění objektu (výška, barevné řešení) by mělo vycházet z charakteru okolí stavby a 
pohledové exponovanosti prostoru stavby; nové objekty by neměly vytvářet výrazné dominanty na 
stávajícím pozadí lokality; 

Ñ v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum; 

Ñ během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské 
části stavby. 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 
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Charakter záměru (sklad hotové výroby) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování 
životního prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům na veřejné zdraví.  

Umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné 
zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (zpevněná plocha, zemědělská půda) není mimořádně 
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí 
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly 
identifikovány. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

E.I.1. Varianty lokalizace stavby 

Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochy pozemků 
vymezených v projektové dokumentaci a v oznámení. 

Významnou skutečností pro umístění v dané lokalitě je využití již části zpevněné plochy a návaznost na 
výrobní areál RAKO III. Záměr proto nebyl řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních variantách. 

Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování. 

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení 
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující 
nerealizaci stavby.  

Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a s vyjímkou ochrany zemědělské půdy nepožívá 
žádné zvýšené ochrany; využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr 
není v rozporu s územním plánem obce Lubná. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako málo 
významnou až nízkou bez zásadních negativních dopadů. 

Za předpokladu respektování zákonných podmínek a doporučených opatření lze variantu realizace 
prověřovaného záměru považovat z hlediska možných vlivů na životní prostředí za přijatelný způsob využití a 
rozvoje území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Hydrologická situace 
1.5. Zákres stavby do územního plánu obce 
1.6. Fotodokumentace 

2. Situace stavby 

3. Vizualizace stavby 

3.1. Vizualizace – situace pohledů 
3.2. Vizualizace – pohled P1 
3.3. Vizualizace – pohled P2 
3.4. Vizualizace – pohled P3 
3.5. Vizualizace – pohled P4 

4. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko obce k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- stanovisko České geologické služby - Geofond 
- autorizace zpracovatele oznámení 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Záměr na výstavbu skladu hotové výroby byl zpracován a posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 244/1992 Sb. a ukončen vydáním souhlasného stanoviska podle § 11 zákona č. 244/1992 
Sb. dne 5.4.2001. Příslušným úřadem státní správy byl Okresní úřad Rakovník. Celková plocha skladu byla 
navržena na 6.600 m2.  

Záměr nebyl realizován a oznamovatel předložil nový záměr, jehož rozsah je podstatně větší než původně 
navrhovaná a projednaná stavba (jde o cca trojnásobek původního návrhu). Z tohoto důvodu nelze původní 
souhlasné stanovisko uplatnit a je nezbytné nový záměr posoudit v režimu zákona č. 100/2001 Sb. , o 
posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  zákona č. 
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu 
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-
ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude 
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.2. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba objektu skladu v návaznosti na výrobní areálu 
RAKO III:  

LASSELSBERGER, RAKO III – SKLAD HOTOVÉ VÝROBY 

Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném 
znění) zařadit do následujícího bodu: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a záměr podléhá posuzování podle 
zákona, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že může mít významný vliv na životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Záměr je umístěn na severozápadním okraji obce Lubná v návaznosti na stávající výrobní areál RAKO III. 

kraj:  Středočeský 
okres:  Rakovník; 3212 
obec:  Lubná; 542032 
katastrální území: Lubná u Rakovníka; 688002 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů). 
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nové skladové haly. Navrhovaná stavba skladu 
těsně navazuje na  stávající výrobní areál závodu RAKO III firmy Lasselsberger v obci Lubná u Rakovníka. 
Sklad je polohově umístěn v severozápadní části areálu.  

Sklad nebude mít vliv na stávající výrobní produkci závodu RAKO III, která zůstává na současné úrovni 
s kapacitou 91 500 t/rok. Reálná výroba této kapacity většinou nedosahuje a např. za rok 2005 byla 
produkce 82 000 t.  

Sklad bude využíván zejména pro výrobu závodu RAKO III a nahradí tak stávající kapacitně i technicky 
nevyhovující sladování na volné ploše. Částečně bude sklad využíván i pro výrobu závodů RAKO I a RAKO II, 
a to pro odběratele, kteří požadují v jedné zásilce širší sortiment výrobků. Vytížení pro produkci mimo závodu 
RAKO III se odhaduje na 10 až (max) 20 % celkové kapacity skladu.  

Nový sklad nahradí technicky a kapacitně nevyhovující stávající řešení skladování na volné zpevněné 
venkovní ploše. Moderní logistická hala umožní optimální průběh manipulace a skladování zboží. 
V administrativní části vzniknou kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců, odpovídající současným 
standardům.  

Sklad je členěn stavebně technicky a logisticky na tři části.  

Střední část tvoří skladovací a expediční jednopodlažní hala. Na střední halu navazují z obou stran boční 
zastřešené skladovací zpevněné plochy. U východní boční haly bude výustění dopravníkového můstku. Tento 
dopravníkový můstek bude zabezpečovat přesun vyrobeného zboží na paletách ze stávající výrobní haly ke 
skladům.  

Před střední halou v návaznosti na expediční můstky bude provedena manipulační zpevněná plocha. Příjezd 
do areálu je řešen odbočkou ze stávající areálové komunikace.  

Navrženým záměrem dochází částečně ke změně ve využití vlastního dotčeného území ze zemědělské 
produkce na výrobní a skladovací plochy, částečně jde o využití stávající skladovací plochy. Podle platných 
územně plánovacích podkladů nejsou v řešeném území uvažovány jiné záměry, které by vedly k významné 
kumulaci vlivů v dotčeném území. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic 
s výjimkou inženýrských sítí a komunikací uvedených v rámci popisu záměru. 

Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. Lokalizace záměru nevyvolává 
zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady provozu ani z hlediska ochrany 
životního prostředí. 
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Účel a funkce stavby 

→ Stavba nové skladovací a logistické haly nahradí technicky a kapacitně nevyhovující stávající řešení 
skladování na volné zpevněné venkovní ploše. 

→ Moderní logistická hala umožní optimální průběh manipulace a skladování zboží. V administrativní části 
vzniknou kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců, odpovídající současným standardům.   

→ Areál bude oplocen.  

→ Inženýrské objekty – sítě – vnitroareálový vodovod, plynovod, oddílná kanalizace, NN přípojka, telefonní 
přípojka. 

→ Komunikace – napojení na stávající příjezdnou komunikaci, provedení zpevněné manipulační plochy. 

→ Hrubé terénní úpravy, sadové úpravy, POV. 

Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení vychází z následujících zásad: 

§ Vytvoření jednotného zásobovacího dvora, dostatečných dimenzí, pro obsluhu skladu  

§ Napojení na stávající příjezdovou cestu do areálu. 

§ Vytvoření optimálního osazení ±0,000 novostavby za respektování základních podmínek-snížení v místě 
zásobovacích vrat –1,2m, gravitační odvod dešťových vod, minimalizace násypů HTÚ pod skladem. 

Architektonické a stavební řešení 

Cílem architektonického řešení je vytvořit moderní skladový objekt jednoduchého a účelného vzhledu. Tomu 
je podřízeno tvarové a materiálové řešení. Sklad jednoznačně vyjadřuje svoji funkci, v místě skladové plochy 
je okolí uzavřen, v místě napojení na zásobovací plochu jsou zásobovací vrata v potřebném počtu a 
rozmístění, v místě administrativy a sociálního zázemí jsou nezbytné okenní a dveřní otvory. Ve střeše jsou 
umístěny prosvětlující světlíky ve  střední hale.  

Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru. 

Obrázek č. 3: Situace okolí záměru (1:10 000) 
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G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a 
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, 
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů 
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení. 

Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a 
nepovedou k poškozování životního prostředí. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako 
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově 
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v 
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy 
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 
nebo rizik. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz skladu 
nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.  

Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlastní obslužná doprava záměru není zdrojem 
významného dopravního hluku. Případná technologická zařízení stavby (kotelna, dopravníkový most) budou 
umístěna a ošetřena tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové vlivy v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) 
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění hydrologických parametrů oblasti. Zástavbou dojde k 
navýšení povrchového odtoku na úkor evapotranspirace a odparu, případně vsaku. Znečistění odváděných 
srážkových vod není předpokládáno. 

Produkované splaškové vody budou čištěny na podnikové ČOV, nedojde k významnému nárůstu produkce 
těchto vod. 

Z hlediska geologických poměrů dojde k nevýznamnému zásahu do přípovrchových vrstev v souvislosti se 
založením objektů. Hydrogeologický režim může být lokálně ovlivněn v důsledku zasakování části srážkových 
vod, negativní dopady nejsou předpokládány.  

Vliv na půdu lze hodnotit jako nízký, dotčené pozemky jsou z 95 % zařazeny do III. třídy ochrany půdy.  

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy. 

V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž 
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. Záměr nevyžaduje zásah do 
stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les). V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho 
bezprostředním okolí se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s 
významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami 
nebo ptačími oblastmi (Natura 2000). 

Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být 
záměrem negativně ovlivněny.  

Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Navýšení v rozsahu 10 osobních a 10 
nákladních vozidel denně (uvažováno v obou směrech) je z dopravního hlediska zcela nevýznamné.  

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Lasselsberger, RAKO III - 
sklad hotové výroby“ v návaznosti na stávající výrobní areál RAKO III v obci Lubná přijatelně nízké. Záměr 
proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území. 
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Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit 
pro dané území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru 
únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou 
aktivitou, využití území není v rozporu se schváleným Územním plánem obce Lubná. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí 
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace (č.j.: 
Výst. 3612/2006/Va ze dne 25.9.2006) je uvedeno v příloze č. 4 (Doklady): 

 „Stavba je navrhována v katastránlím území Lubná u Rakovníka. Tato obce má schválený územní plán 
obce. V současné době je schváleno zadání změny č. 1 tohoto územního plánu, přičemž právě probíhá 
veřejné vystavení návrhu a je stanovena lhůta pro podání námitek. Územní plán řeší část avrhovaných 
jako plochy nezastavitelné (neurbanizované). Změna územního plánu č. 1 již tyto plochy navrhované 
investorem k zastavění „skladem hotové výroby“ řeší jako plochy pro výrobu. Přičemž druh navrhované 
stavby není v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce k závazným částem územního plánu obce.“ 

Stanovisko obce LubnáMilovice ze dne 30.10.2006 je uvedeno v příloze č. 4 (Doklady): 

„Obec Lubná souhlasí s výstavbou Skladu hotové výroby pro závod RAKO III v k.ú. Lubná. Tako stavba 
je v souladu s projednávanou změnou Územního plánu č. 1. “ 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (č.j.: 124794/2006/KUSK-
OŽP/Rj ze dne 15.9.2006) je uvedeno v příloze č. 4 (Doklady): 

„… sdělujeme, že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými 
projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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