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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

Accolade CZ XXXIX s.r.o. 

2. Identifikační údaje 

Identifikační číslo:    063 36 701  

3. Sídlo (bydliště)  
 

Sídlo:   Sokolovská 394/17, 186 00 Praha – Karlín 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele   

Jméno, Příjmení, titul a funkce:   Ing. Josef Brejcha, na základě plné moci   

Společnost:    RotaGroup s.r.o. 

Adresa:   Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 Michle  

Telefon:    773 463 657 

Email:    josef.brejcha@rotagroup.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje  

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

Název:  Průmyslový park Přeštice II.  

Zařazení: Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1. kategorie II.: 

• bod 106 - Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 

stanoveného limitu – 10  tis. m2. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle Zákona 100/2001 Sb. a příslušným úřadem je 

Krajský úřad Plzeňského kraje.  

2. Kapacita (rozsah) záměru   

Kapacitní údaje  

Bilance ploch Přeštice Plocha % 

Zájmové území 60 928 m2 - 

Plocha výroby 59 045 m2 100 % 

Zastavená plocha 18 766 m2 32 % 

Zpevněná plocha 17 774 m2 30 % 

Zastavěná + zpevněná plocha 36 540 m2 62 % 

Zeleň 22 505 m2 38 % 
 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště   Jednotka Hala  

Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 169 

Počet parkovacích stání pro nákladní automobily m.j. 15 

Počet nakládacích doků m.j. 30 

Počet drive-in – vjezdových doků m.j. 2 
 

Skladování nebezpečných látek  

• Maximum       max. 40 tun  

 Jedná se zejména o oleje do náplní případně nemrznoucí kapaliny.  

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

Kraj:    Plzeňský  

Okres:    Plzeň – jih   

Obec:   Přeštice 

Katastrální území: Přeštice 735256 

   Dopravní napojení haly je ze stávající komunikace II/183 (Rokycany – Domažlice). 

Nejbližší obytné objekty od záměru se nachází: 

1. Jihovýchodním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 386/1 je umístěn 

rodinný dům s číslem popisným 358 (k. ú. Přeštice 735256). Vzdálenost od areálu je 

cca 455 m.   

2. Východním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 720 je umístěn 
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rodinný dům s číslem popisným 639 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od areálu je 

cca 135 m. 

3. Severovýchodním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 447/2 je 

umístěn rodinný dům s číslem popisným 575 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od 

areálu je cca 135 m. 

4. Severozápadním směrem od hranic záměru na parcele číslo 459 je umístěn rodinný 

dům s číslem popisným 449 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od areálu je cca 690 

m. 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Charakter záměru  

Jedná se o skladovou, případně výrobní halu s přidruženým skladem s nezbytným 

administrativním, sociálním a technickým zázemím. Objekt je koncipován jako 

nepodsklepená hala obdélníkového tvaru, ve které se nachází halová část a administrativy 

se sociálním a technickým zázemím. Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch, 

parkovacích stání, oplocení areálu, sadových úprav, vrátnice, sprinklerové stanice a 

výstavba příslušných inženýrských sítí. Výška objektu je 12,5 m po atiku. 

V plánované hale budou montovány plastové součásti pro automobilový průmysl (části 

vzduchových tlumičů, dávkovacích systémů, řízení, palivových pump, díly pohonného 

systému, elektrického ovládání oken, střešních oken, sedadel, vstřikování, brzdných 

systémů, spojek a dalších systémů), případně výroba drobných elektrických zařízení, fréz, 

vrtaček, dalšího ručního nářadí. Součástí linky je sváření, obrábění, lakování, montážní 

linka, testování a sklady olejů. 

Provozní řešení 

Provoz bude v maximálním stavu nepřetržitý, tedy 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. 

Předpokládá se maximálně třísměnný provoz ve skladech (případně výrobě) i 

administrativních provozech s tímto souvisejících (příjem a výdej zboží), ostatní provozy 

(administrativa celého parku a pomocné provozy) jsou jednosměnné. Z hlediska doby 

provozu však zejména záleží na jednotlivých pronájemcích, specifiku jejich provozu a 

jejich organizace práce. 

Výroba bude spočívat pouze v:  

• dovozu a kompletaci vstupních komponent a surovin dle výrobkové řady;  

• základní úpravy hutního materiálu – řezání, sváření broušení – jen finalizační úpravy 

v menším rozsahu;  

• montáži na montážní lince, či u větších zařízení provedení individuálního sestavení na 

jednom místě;  

• povrchové úpravy, nastříkávání speciálních barevných schémat, log dle přání 

zákazníků,  

• testování;  

• balení a distribuci.  

Možné kumulace vlivů  

Míru vlivu samotného záměru prokazuje tento dokument, z hlediska kumulativních vlivů lze 

předpokládat zejména kumulaci v dopravní zátěži a emisích, kdy analýza vlivů je provedena 

v rámci následujícího textu a přílohách.  

Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány 
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jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto 

posuzování. 

Možné kumulace vlivů  

• Severně se nachází záměr pod kódem PLK 1781 – „mondeco s.r.o. – zařízení na 

úpravu, sběr a výkup ostatních odpadů Přeštice – navýšení kapacity zařízení“ – 

zpracováno roku 2016.  

• Jižně se nachází záměr pod kódem PLK 1760 – Průmyslový park Přeštice – 

zpracováno roku 2016 – původní záměr logisitického areálu je nahrazený výrobou 

lehkou pro automotive se zpracováním plastů, to znamenalá, že záměr generuje 

zejména menší dopravu nákladní než bylo předpokládáno. Dle podkladů pak výroba 

plastů je představována vlemi málo eisními technologiemi – nyní zde je firma IAC, 

záměr je již v provozu.    

• Jižně se nachází areál firmy V.P.O. Kovo s.r.o. – výroba lehkých až střdních 

ocelových konstrukcí.  

• Jižně se nachází Betonárka Přeštice – výroba betonu.  

• Jižně se nachází firma Inaircom – prodej tlakové vzduchotechniky a montáž.  

• Severně je umístěná rozsáhlá plocha fotovoltaických panelů.  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 

respektive odmítnutí  

Zdůvodnění potřeby záměru  

Oznamovatel je podnikatelem připravujícím nové prostory pro podnikání budoucím 

partnerům. Plánovaná hala má vytvořit prostor pro podnikání v území. Oznamovatel 

prostřednictvím realizace záměru plánuje udržet a rozšířit své podnikání a realizovat 

přiměřený zisk při dodržení všech opatření k minimalizaci dopadů vlivu záměru na 

životní prostředí.  

Zdůvodnění umístění záměru  

Klíčové při výběru lokality bylo najít místo s dobrým dopravním napojením, územním 

plánem umožňujícím realizaci záměru, přístupem k inženýrským sítím. Navrhovaná 

lokalita všechny podmínky splňuje.  Navíc je zde výborná dostupnost pro zaměstnance 

okolních obcí.  

Zvažované varianty  

Jednotlivé varianty byly zvažovány v rámci projektové přípravy, do tohoto dokumentu již 

vstupuje jediná varianta technologického uspořádání. Případné drobné úpravy v dalších 

fázích budou znamenat jen málo významné změny bez zaznamenatelných posunů vlivů 

na jednotlivé složky životního prostředí.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v 
případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 

Demoliční práce  

Stavebním pracím nebude předcházet asanace ani demolice. Na zájmovém pozemku se 

nenachází vzrostlá zeleň, která by byla třeba kácet.  

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt bude umístěn v rámci již budovaného areálu. U objektu budou vytvořena parkovací 

stání pro osobní automobily spolu se zpevněnými plochami. Vjezd do areálu je řešen 

účelovou příjezdovou komunikací s napojením na stávající areálové komunikace. Pro 

vyskladňování nákladních vozidel jsou na podélné fasádě doky. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení se soustředí zejména na funkční a dispoziční řešení, jednoduché 

hmotové uspořádání a v neposlední řadě na strukturální a barevné řešení fasádního pláště. Je 

navrženo lehké kovoplastické opláštění, které je kombinováno se zasklenými plochami a pásy 

oken v prostorách administrativního vestavku a plochou střechou pro objekt haly. 

Objekt haly je koncipován jako nepodsklepená hala obdélníkového tvaru, ve které se nachází 

halová část a administrativa se sociálním a technickým zázemím. Vestavby jsou 

dvoupodlažní. Výška objektu po atiku činí 14,5 m od přilehlého terénu.  

 

Sprinklerová stanice 

Technologická místnost je umístěna v malém objektu, který sousedí se sprinklerovou nádrží. 

V těchto prostorech jsou umístěny příslušné technologie související s tímto stabilním hasicím 

zařízením.  

Oplocení 

Celý areál je oplocen jednou nepřerušovanou linií oplocení. Oplocení je tvořeno sloupky TR 

Ø44,5/4 mm ve vzdálenostech po 3 m. Sloupky se kotví do betonových základů nebo 

takovým způsobem, který zajistí jejich dostatečnou statickou stabilitu. Stabilita se dále zajistí 

vzpěrami sloupků. Vzpěry se umístí u každého čtvrtého sloupku (po 12 m). Mezi sloupky se 

napnou napínací dráty tl. 3 mm - u země, uprostřed a u vrcholu sloupků. Oplocení má výšku 

2,0 m, pletivo je poplastované o rozměrech ok 55x55mm. Plot se provede bez podhrabových 

desek. 
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Sadové úpravy 

V souvislosti s novou úpravou areálu včetně komunikací dojde k celkové změně v území – 

původní pozemky evidované jako orná půda budou účelně zastavěny. 

V rámci výstavby je žádoucí doplnit nové objekty a podél komunikací doprovodnou zelení 

k zajištění ekologické funkce zeleně v území.  

Nový návrh zeleně vychází z požadavků investora a požadavků vyplívajících z jednání 

s dotčenými orgány. 

Keřové a stromové porosty jsou v lokalitě nové, liniové ale i plošné a solitérní výsadby 

respektují nové stavební objekty a veškeré trasy inženýrských sítí. Zvláštní důraz se klade na 

osazení podél komunikací, aby nové výsadby nebránily rozhledovým trojúhelníkům a 

identifikačním prvkům výrobního areálu, dále s důrazem na liniové prvky podél komunikací a 

ostatní hranice pozemku. Tyto prvky kompozičně dělí stávající objekty a plochy od budoucí 

výstavby a nabízí tak plynulý přechod v urbanizované části intravilánu a vytváří přiměřenou 

optickou bariéru vůči volným neobsazeným plochám. 

Výsadby jsou orientovány na založení trávníkových ploch, ozelenění těžko kositelných ploch 

nízkými keři a založení stromového a keřového patra. 

Podrobně jsou sadové úpravy řešeny v samostatné příloze.  

Dieselagregát 

Pro účely haly bude umístěn jeden záložní zdroj energie – motorový dieselagregát. Jedná se o 

jednotku pro zajištění hašení a dalších nezbytných funkcí objektu a technologií  

motogenerátor G 110 CUMMINS_SILENT:  

– Palivová nádrž    Integrovaná od 200 litrů 

– Spotřeba PHM (při 75% zátěži) 17 litrů / hod. 

– Baterie     24V / 145Ah 

– Rozměry (délka x šířka x výška) 2850 x 1100 x 1680 mm 

– Hmotnost (suchá bez náplní)  1990 kg 

– Hmotnost (vč. náplní)   2250 kg  

– Maximální výkon   110 kVA 

– Jmenovitý výkon   100 kVA 

– Maximální výkon   88 kW 

– Jmenovitý výkon   80 kW 

– Frekvence    50 Hz 

– Napětí     400 / 230 V 

Vnitřní vybavení  

• Vytápění pro administrativní vestavbu 

Jako zdroj tepla pro vytápění a větrání bude sloužit plynová teplovodní nízkotlaká kotelna 

(případně místnost s plynovým spotřebičem), která bude umístěna v samostatné místnosti. 

Otopná soustava bude teplovodní, s rozdělením na samostatné topné větve dle druhů 

spotřeby tepla (VZT, TUV). Předehřev vzduchu pro větrání administrativní vestavby bude 

realizován pomocí vodní soustavy zásobované plynovou kotelnou. Vytápění a chlazení 

v administrativní vestavbě bude realizováno pomocí jednotek split (tepelné čerpadlo). 

Jako vlastní zdroje tepla pro administrativní vestaveky jsou navrženy plynové kondenzační 
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kotle, s plynulou regulací (modulováním) při teplotním spádu 70/60°C. Kotle jsou 

v provedení turbo, s nuceným odvodem spalin do komína a přívodem spalovacího vzduchu 

vestavěným ventilátorem. Administrativní vestavby budou vytápěny na 20°C. 

• Vytápění pro prostor haly 

Krytí tepelné ztráty prostoru haly v zimním období zajistí vzduchotechnické jednotky 

s plynovým ohřevem v kombinaci s plynovými infrazářiči. Budou instalovány 

teplovzdušné a tmavé plynové infrazářiče zavěšené pod stropem haly. Předpokládaná 

teplota v hale je 17°C. 

• Větrání haly 

Vzduchotechnika neslouží k vytápění, vlhkost se neudržuje. Vzduchotechnika bude sloužit 

k zajištění minimální výměny vzduchu, provětrání haly a odvodu tepelných zisků. Hala 

bude řídce obsazena osobami. Přívod vzduchu bude v letních měsících zajištěn přirozeně 

infiltrací, v zimě nuceně s dohřevem pomocí teplovzdušných jednotek. Odvod vzduchu 

bude pod tlakem vytvořeným odvodními střešními ventilátory. Ventilátory budou spínané 

obsluhou dle aktuální potřeby a situace v hale. 

• Větrání administrativy 

Kanceláře umístěné na fasádě budou větrané přirozeně otevíratelnými okny. 

Vzduchotechnika v šatnách, zasedacích místnostech, toaletách a v kuchyňkách bude sloužit 

k zajištění minimální výměny vzduchu a odvodu pachů, vlhkosti a škodlivin z místností. 

Kotelna bude větrána nuceně podtlakově odvodním ventilátorem sloužícím k odvodu 

tepelných zisků a k provětrání kotelny tak, aby byla zajištěna minimální výměna vzduchu. 

Kanceláře v administrativních vestavcích budou vybaveny chlazením pomocí 

samostatných kazetových a nástěnných jednotek. 

• Osvětlení 

Předpokládá se použití co nejmenšího počtu druhů a velikostí světelných zdrojů k zajištění 

jednoduché údržby. Pro minimalizaci světelného smogu budou svítidla natočená vůči 

objektu.  

Napojení na dopravní systém 

Dopravní napojení haly je ze stávající komunikace II/183 (Rokycany – Domažlice). 
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Napojení na technickou infrastrukturu 

• Kanalizace dešťová 

V areálu haly je navrženo oddělené odvádění čistých dešťových vod ze střech a dešťových 

vod, které mohou být znečištěny únikem ropných látek z parkovišť. Veškeré dešťové vody 

jsou svedeny do nové retenční nádrže. Dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch 

budou před zaústěním do retenční nádrže přečištěny v odlučovači ropných látek, který je 

osazen na stoce znečištěné dešťové kanalizace před zaústěním do stoky čisté dešťové 

kanalizace. ORL je navržen jako havarijní. Dešťová voda je z retenční nádrže odváděna 

gravitačně do stoky dešťové kanalizace s regulovaným odtokem – odvod dešťové vody 

bude výtlačným potrubím v koordinaci spolu s výstavbou cyklostezky a obchvatu města 

Přeštice. Zaústění je jihozápadně od areálu do bezejmenného přítoku Úhlavy.  

Parkoviště a zpevněné plochy  

Odvod vod ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť bude proveden přes uliční vpusti 

a štěrbinové žlaby potrubím do gravitační stoky kontaminované kanalizace a následně do 

odlučovače ropných látek, kde bude voda od ropných látek vyčištěna. Dále je dešťová voda 

vedena do stoky čisté dešťové kanalizace a poté do centrální retenční nádrže. 

Voda z odstavných ploch pro NA a OA a manipulačních ploch pro NA je uvažována jako 

kontaminovaná, z toho důvodu je navržen odlučovač ropných látek.  

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vyspádováním od uličních vpustí. Prostor se 

zpevněnými plochami u přístavby haly je vyspádován do štěrbinových žlabů. 

Plochy střech  

Dešťové vody ze střechy haly budou jímány střešními vpusťmi a odváděny podtlakovým a 

poté gravitačním systémem. Odpadní potrubí bude vedeno pod vazníky pod úžlabím 

střechy a svedeno při krajních řadách sloupů. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na 

beztlaké kanalizační svody. Voda je vedena přímo do retenční nádrže.  

Retenční nádrž je umístěna východně od haly, její akumulační objem činí 996 m3.  

Svahy retenční nádrže budou provedeny ve sklonu 1:2, budou ohumusovány a osety 

s nutností pravidelného kosení vegetačního opevnění. Vtokový a výtokový objekt bude 

proveden jako zavazovací betonová stěna s kamenným obkladem a skluzem. Na dně 

retenční nádrže bude štěrková vrstva o mocnosti 15 cm pro umožnění vsakování v 

maximální možné míře.  

Regulovaný odtok 18 l/s bude zajištěn pomocí škrtícího potrubí nebo vírového ventilu 

v odtokové šachtě.  

• Kanalizace splašková 

Splaškové vody v areálu haly vznikají pouze v sociálních zázemích administrativních 

vestavků. Odpadní vody budou vedeny v zemi částečně gravitačním a částečně výtlačným 

potrubím. Výtlačné potrubí bude zaústěno přes uklidňovací šachtu do jednotné kanalizace. 

Tato jednotná kanalizace ústí do stávající kanalizace ČOV Přeštice, provozovatelem je 

ČEVAK.   

• Vodovod pitný 

Dodávka pitné vody do haly je zajištěna nově navrženým vodovodním řadem, dodavatelem 

vody je firma ČEVAK. 
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• Vodovod požární 

Vodovod požární povede ze strojovny SHZ a bude zaokruhován kolem celého areálu.  

• Plynovod 

Plynovod provozuje GridServices (Innogy), STL plynovodní řad je jižně od nově 

realizované haly IAC (Průmyslový Park Přeštice). 

• Silnoproud a slaboproud  

Napojení na silnoproudé rozvody bude z rozvodů ČEZ.  

Obsazenost objektu       

Zaměstnanci Jednotka Hala 

1. směna - výroba/sklad osob 100 

1. směna - administrativa osob 20 

2. směna - výroba/sklad osob 100 

2. směna - administrativa osob 20 

3. směna - výroba/sklad osob 100 

3. směna - administrativa osob 0 

Celkem - výroba/sklad osob 300 

Celkem - administrativa osob 40 

Celkem areál osob 340 

Předpokládaná pracovní doba v týdnu dny 7 

Předpokládaný počet pracovních dnů dny/rok 365 

Pozn. - předpokládá se 60% ženy a 40% muži       

Provoz parku je v maximálním stavu nepřetržitý, tedy 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. 

Předpokládá se maximálně třísměnný provoz v hale i administrativních provozech s tímto 

souvisejících (příjem a výdej), ostatní provozy (administrativa celého parku a pomocné 

provozy) jsou jednosměnné. Z hlediska doby provozu však zejména záleží na jednotlivých 

pronájemcích, specifiku jejich provozu výroby a jejich organizace práce. 
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Technologické a provozní řešení 

Průmyslový park je určen pro lehkou a nebo skladování výrobu. Předpokládá se výroba 

drobných elektrických zařízení, montážní linka, která vyrábí frézy, vrtačky, další ruční nářadí. 

Součástí linky je sváření, obrábění, montážní linka, lakovna, testování a sklady olejů. 

Skladování hotových výrobku a vstupního materiálu se uvažuje ve skladové části v regálech. 

Předpokládá se využití plochy pro skladování ze 70-ti%, 30% budou trvale volné komunikace 

a manipulační plochy. 

Popis výrobního procesu  

Výroba se skládá z následujících kroků:  

• Příjem jednotlivých dílů, surovin do haly s naskladněním do hlavního skladu;  

• Předvýrobní příprava jednotlivých dílů do příručního skladu;   

• Úprava hutního materiálu – řezání, broušení;  

• Svařování -  poloautomatické;  

• Montáž na montážní lince, či u velkých zařízení provedení individuálního sestavení na 

jednom místě; 

• Nátěry, dostřiky chybějících nátěrů (je možné i v jiných fázích); 

• Naplnění provozními kapalinami; 

• Testování zařízení;  

• Finální zabalení a distribuce – nalepení štítků, doplnění dokumentace, balení.   

• Distribuce hotových výrobků.  

Z hlediska výrobkových řad se předpokládá montáž:  

Využívané komponenty:  

• elektrické motorky,  

• prefabrikované výrobky,  

• hutní materiál,  

• plechy;  

• hadice,  

• spojky,  

• filtry 

• tlakové nádoby,  

• ovládací panely,  

• ventily,  

• kola, 

• podvozky,  

• tažné tyče,  

• plastové komponenty.  

Vstupní komponenty se přijímají, kontrolují, ukládají ve skladu. Před zahájením výroby jsou 

vstupní komponenty převedeny do příručního skladu u montážní linky pro snadnou 
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přístupnost.  

Komponenty a produkty jsou přemisťovány v provozovně pomocí dopravníků, vozíků a 

elektrických vysokozdvižných vozíků.  

Po montáži zařízení jsou zařízení dopraveny k testování.  

Formování profilů  

V procesu formování dochází k úpravě základního tvaru profilu do požadovaných rozměrů a 

tvarů skrze řezání na požadovanou délku, broušení a frézování.  

Svařování  

Profily vytvarované do požadovaného tvaru a rozměrů jsou odebírány ze skladu formování a 

pomocí transportních vozíků přepraveny k poloautomatickým svařovacím centrům. Svařovací 

operace budou zajišťovány zejména MIG/MAG svařovacími agregáty s ochranným plynem 

Argonem nebo mixem Argon+CO2. Plyny budou z tlakových láhví.  

Lakovací box   

Lakování není prováděno denně. Obecně komponenty dorazí od dodavatele připravené 

k použití včetně povrchových úprav. Lakovna bude použita příležitostně k opravení 

komponent poškozených během montáže, případně dle speciálních požadavků zákazníků při 

barevných změnách oproti běžnému standardu.  

Předpokládané technologické prvky lakovny:  

• Sklad barev – zabezpečený, samostatný prostor – skladované objemy 

jednotlivých barev budou v rozsahu maximálně desítek litrů.  

• Míchárna barev a přípravna, součástí je i myčka stříkacích pistolí s destilačním 

zařízením se zajištěnou výměnou vzduchu. Mytí detergenty bez obsahu VOC, 

přípravky s nízkým obsahem VOC.     

• Kombinovaná lakovací a vysoušecí kabina. Nástřik bude prováděn běžnými 

ručními stříkacími pistolemi.  

Distribuce 

Hotové výrobky budou baleny a dodávány zákazníkům kamionem. Hotový výrobek bude 

obecně balen na dřevěných paletách a chráněn lepenkou s přetažením plechovou páskou.  

Výrobky určené pro vývoz do zámoří budou uloženy v dřevěných bednách. 

K manipulaci s materiály jsou využívány elektrické vysokozdvižné vozíky různých typů.  

Skladování – alternativní využití  

Hala bude určená pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v ČR s 

výškou skladování do 10,0 m nebo bude určená pro lehkou výrobu. Předpokládá se výroba 

drobných elektrických zařízení, montážní linka, která vyrábí frézy, vrtačky, další ruční nářadí. 

Součástí linky je sváření, obrábění, montážní linka, lakovna, testování a sklady olejů. 

Skladování hotových výrobku a vstupního materiálu se uvažuje ve skladové části v regálech. 

Předpokládá se využití plochy pro skladování ze 70-ti%, 30% budou trvale volné komunikace 

a manipulační plochy. 

Skladování kapalin  

Látky s nebezpečnými vlastnostmi budou skladovány v k tomu určených zabezpečených 

skladech odděleně dle své povahy tak, aby bylo minimalizováno riziko jakékoliv havárie i 

nestandardního stavu. Nádrže budou v záchytných vanách, případně dvouplášťové, vybavené 

kontrolním systémem. Nakládání bude upřesněno dle havarijního plánu zařízení.    
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Technická a organizační opatření, která jsou součástí záměru  

Opatření jsou rozdělena do třech základních částí, a to na územně plánovací a předprojektová 

opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz. 

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření  

• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro záměr zcela dostatečný.  

b) fáze výstavby 

• V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost 

vzniká. 

• Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci.  

• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro záměr zcela dostatečný.  

c) fáze provozu stavby 

• Z důvodu bránění sekundární prašnosti bude areál pravidelně uklízen a udržován 

v čistotě. Jakékoliv kupení prachu na komunikacích je nepřípustné.  

• Ošetřovat nově vysázenou zeleň.  

• V době noční minimalizovat provoz nákladních vozidel a směrovat dopravu do doby 

denní.   

• Během provozu lakovny zjistit, zda není zdrojem obtěžování zápachem, pokud by tomu 

tak bylo, je nezbytné zlepšit systém filtrace.  

• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro záměr zcela dostatečný. 

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 

přichází v úvahu v případě mimořádné události.  V případě uvedených havarijních situací 

menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farm Projekt 

  Farm Projekt 

Průmyslový park Přeštice  Strana 16/73 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení stavby:      2019 až 2025 

Dokončení stavby:     2019 až 2025 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku 

Kraj:       Plzeňský  

Okres:       Plzeň – Jih  

Obec:      Přeštice  

Katastrální území:     Přeštice 735256 

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které budou 

tato  rozhodnutí vydávat.  

Územní rozhodnutí podle stavebního zákona -  Městský úřad Přeštice 

Stavební povolení podle stavebního zákona –  Městský úřad Přeštice 

Kolaudace stavby –  Městský úřad Přeštice 

Schválení provozního řádu ORL    Městský úřad Přeštice 

a retenční nádrže      

Povolení provozu vyjmenovaného zdroje -             Krajský úřad Plzeňského kraje  
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda  
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Přeštice.    

Pozemky dotčené realizací záměru: 

Číslo 

pozemku 

Výměra 

[m2] 
Druh pozemku Vlastník 

486/2 4 124 Ostatní plocha 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 

Přeštice 

486/3 10 105 orná půda 
Tutor Bohemia, a.s., Na výšině 1487/9, Modřany, 

143 00 Praha 4 

486/4 3 945 orná půda 

Siegl Milan, Nerudova 1172, 334 01 Přeštice, 

Tolarová Hana, Husova 1041, 334 01 Přeštice, 

Velíšková Michaela Ing., č.p. 32, 332 04 Nebílovy 

497/9 1 446 orná půda 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 

Přeštice 

500/1 34 965 orná půda 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 

Přeštice 

501 4 840 orná půda 
Tutor Bohemia, a.s., Na výšině 1487/9, Modřany, 

143 00 Praha 4 

502 3 830 orná půda 
Hladílek Petr, Heyrovského náměstí 804/6, Břevnov, 

162 00 Praha 6 

504/4 198 zahrada 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 

Přeštice 

1274 1 643 Ostatní plocha 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 

Přeštice 

 

Pozemky dle BPEJ  - celková revize  

 

Katastrální 

číslo pozemku 

BPEJ Plocha celkem 

(m2) 

Plocha 

k vynětí (m2) 

Třída ochrany 

486/3 4 11 00 10 105 10 105 I. 

486/4 4 11 00 3 945 3 945 I. 

497/9 
4 42 00 191 191 II. 

4 11 00 1 255 1 255 I. 

500/1 
4 42 00 10 725 10 725 II. 

4 11 00 24 240 24 240 I. 

501 4 11 00 4 840 4 840 I. 

502 4 11 00 3 830 3 830 I. 

 4 11 00 198 198 I. 
Celkem k vynětí     

 I. 4 11 00 48 413 - 

 II. 4 42 00 10 916 - 
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Pro hodnocení jednotlivých druhů půdy ovlivněných změnami je vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.  

Charakter a vlastnosti půdy zařazené do ZPF se v praxi vyjadřují v číselném kódu bonitované 

půdně-ekologické jednotky (BPEJ). První číslice kódu BPEJ udává klimatický region, druhé 

dvě číslice označují hlavní půdní jednotku, čtvrtá číslice udává kombinaci sklonitosti a 

expozice, poslední číslo dává informace o skeletovitosti a hloubce půdy. 

Dle BPEJ se jedná o region: 

 

 
 

Charakteristika půdy  

BPEJ 

(2 a 3 číslo)  

Charakteristika 

11 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a 

soliflukčních hlínách s převahou sprašového materiálu (prachovicích), 

středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, ojediněle slabě skeletovité, 

převážně s příznivými vlhkostními poměry. 

42 Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), 

soliflukčních hlínách s převahou sprašového materiálu, spraších, středně 

těžké, převážně bez skeletu, méně až slabě skeletovité, se sklonem k 

dočasnému převlhčení. 

Třída ochrany půd 

Třídy ochrany ZPF stanovuje Vyhláška 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. 

Třídy ochrany půd: 

třída 

ochrany 

charakteristika 

I. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v 

jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen 

mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 

pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 

stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci 

jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 

k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 

zastavitelné.  

III. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 

průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 

územním plánováním využití pro event. výstavbu.  
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IV. 4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 

využitelné i pro výstavbu.  

V. 5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické 

jednotky (dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou 

produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 

štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 

předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 

stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 

území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

Vynětí bude provedeno pro celou plochu pozemku. Záměr je v souladu s územím plánem, což 

znamená, že vynětí je možné provést při dodržení všech dostupných opatření.  

V rámci vyjmutí ze ZPF je nutno provést oddělenou skrývku ornice a podorničí z ploch, které 

budou trvale zastavěny a využít kulturní vrstvu ke zlepšení půdních vlastností na jiných 

zemědělských pozemcích horší kvality, kde dojde k navýšení mocnosti orniční vrstvy. Využití 

kulturní vrstvy se předpokládá v rámci okolních zemědělských pozemků, část bude využita i 

pro sadové úpravy.  

Skrytá ornice a podorničí bude odvezena na pozemky k přímému využití, případně bude 

dočasně uloženo na deponii a využita mimo vegetační dobu. V dalším stupni projektové 

dokumentace bude řešeno konkrétní využití kulturní vrstvy se specifikací vhodných pozemků. 

O prováděné skrývce, jejím přemístění a zpětném využití bude veden protokol (pracovní 

deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany ZPF, který bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování 

podmínek souhlasu.  Investor zajistí ochranu ornice na deponii před znehodnocením a 

ztrátami a její řádné ošetřování až do doby jejího využití.  

Dotčení lesních pozemků  

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr je mimo ochranné pásmo lesa. 
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2. Voda 

Vodovod  

Zdrojem pitné vody vodovodní řad realizovaný v rámci výstavby nové haly pro IAC (bývalý 

Průmyslový Park Přeštice), dodavatelem vody bude ČEVAK.  

Výpočet potřeby pitné vody - Pro výpočet potřeby vody byla použita směrná roční čísla dle 

vyhlášky dle vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění pozdějších změn. 

Bilance pitné vody       

  Jednotka Hala 

Zaměstnanci (výroba/sklad) osob 300 

Zaměstnanci administrativa osob 40 

Počet strávníků strávníků 240 

Potřeba vody pro výrobu/sklad (70 l/OS) l/den 21000 

Potřeba vody pro administrativu (40 l/OS) l/den 1600 

Potřeba vody pro stravování (33l/strávník) l/den 7920 

Potřeba pitné vody celkem m3/den 30,5 

Potřeba vody pro technologii m3/den 5 

Potřeba vody celkem m3/den 35,5 

Maximální potřeba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 53,3 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - 4,0 

Hodinová potřeba vody l/hod 8880 

Potřeba vody l/s 2,5 

Potřeba vody pro výrobu/sklad (26 m3/OS) m3/rok 7800 

Potřeba vody pro administrativu (14 m3/OS) m3/rok 560 

Potřeba vody pro stravování (12 m3/strávník) m3/rok 2880 

Potřeba pitné vody celkem m3/rok 11240 

Potřeba vody pro technologii m3/rok 1825 

Potřeba vody celkem m3/rok 13065 

Zaměstnanci (výroba/sklad) osob 300 

Jedná se o vody pro zaměstnance.  
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Fáze realizace  

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů. 

Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném množství z hlediska vlivů na životní 

prostředí.   

Fáze provozu  

Energetická bilance – předpoklad (odhad) 

Skupina spotřebičů Pi [kW] ß Pp [kW] 

Stavební elektroinstalace 767,3 0,86 659,9 

Technologie 191,8 0,9 172,6 

Nabíječky vozíků 161,6 0,8 129,3 

Rezerva 57,5 0,7 40,3 

Celkem 1178,2   1002,0 

Vytápění  

Vytápění pro administrativní vestavbu: 

Jako zdroj tepla pro vytápění a větrání bude sloužit plynová teplovodní nízkotlaká kotelna 

(případně místnost s plynovým spotřebičem), která bude umístěna v samostatné místnosti. 

Otopná soustava bude teplovodní, s rozdělením na samostatné topné větve dle druhů spotřeby 

tepla (VZT, TUV). Předehřev vzduchu pro větrání administrativní vestavby bude realizován 

pomocí vodní soustavy zásobované plynovou kotelnou. Vytápění a chlazení v administrativní 

vestavbě bude realizováno pomocí jednotek split (tepelné čerpadlo). 

Jako vlastní zdroje tepla pro administrativní vestaveky jsou navrženy plynové kondenzační 

kotle s plynulou regulací (modulováním) při teplotním spádu 70/60°C. Kotle jsou v provedení 

turbo, s nuceným odvodem spalin do komína a přívodem spalovacího vzduchu vestavěným 

ventilátorem. Administrativní vestavby budou vytápěny na 20°C. 

Vytápění pro prostor haly:  

Krytí tepelné ztráty prostoru haly v zimním období zajistí vzduchotechnické jednotky 

s plynovým ohřevem v kombinaci s plynovými infrazářiči. Budou instalovány teplovzdušné a 

tmavé plynové infrazářiče zavěšené pod stropem haly. Předpokládaná teplota v hale je 17°C. 
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Bilance vytápění       

  Jednotka Hala 

Plynový kond. kotel 35 kW (3,53 m3/h) ks 4 

Vytápěcí plyn. jednotka 24,0 kW (2,86 m3/h) ks 4 

Tmavý plynový zářič 48,0 kW (4,81 m3/h) ks 12 

Ztráty objektu kW 669 

Celkový topný výkon kW 812 

Maximální hodinový průtok plynu na vytápění m3/h 83,3 

Denní spotřeba plynu na vytápění m3/den 1332 

Spotřeba energie na vytápění MWh/rok 1 775 

Spotřeba plynu na technologii m3/h 20 

Denní spotřeba plynu technologii m3/den 80 

Spotřeba energie na technologii MWh/rok 231 

Spotřeba plynu celkem za hodinu m3/h 103,3 

Spotřeba plynu celkem za den m3/den 1412,5 

Spotřeba energie celkem MWh/rok 2 006 

Předpokládaný letní odběr energie MWh 648 

Předpokládaný zimní odběr energie MWh 1 358 

Spotřeba plynu m3/rok 190 118 

Surovinové zdroje  

Využívané komponenty:  

• elektrické motorky,  

• prefabrikované výrobky,  

• hutní materiál,  

• plechy;  

• hadice,  

• spojky,  

• filtry 

• tlakové nádoby,  

• ovládací panely,  

• ventily,  

• kola, 

• podvozky,  

• tažné tyče,  

• plastové komponenty.  

Vstupní komponenty se přijímají, kontrolují, ukládají ve skladu. Před zahájením výroby jsou 

vstupní komponenty převedeny do příručního skladu u montážní linky pro snadnou 

přístupnost. 
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Spotřeba provozních medií maximum  

Provozní medium 

Maximální 

okamžitý 

skladovaný 

objem 

Způsob 

uložení 

Množství za 

rok 
Jednotka Komentář 

Hydraulické oleje 5 000 l 

200 l barely 

nebo   

5000 l 

skladovací 

nádrž 

40 000 Kg/rok 
Provozní medium do 

zařízení  

Motorový olej 5 000 l 

200 l barely 

nebo   

5000 l 

skladovací 

nádrž 

20 000 Kg/rok Provozní medium motorů 

Diesel 10 000 l 

10 000 l 

skladovací 

nádrž 

20 000 l/rok Pohonné hmoty 

Nemrznoucí směsi  2 000 l 50 l barely 10 000 l/rok 
Přídavek do provozních 

medií.   

Kompresorový olej 5 000 l 10 000 l tank 30 000 l/rok Provozní medium  

Syntetický olej 5 000 l 

200 l barely 

nebo 5000 l 

skladovací 

nádrž 

40 000 l/rok 
Provozní medium do 

zařízení.  

Skladování nebezpečných látek – včetně skladů pro údržbu zařízení  

• Maximum       max. 40 tun  

 Jedná se zejména o oleje do náplní případně nemrznoucí kapaliny.  

Projektovaná spotřeba látek s obsahem VOC pro lakovnu maximum   

Surovina  Hlavní reprezentant  Balení Jednotka Množství  Jednotka  

Lak na bázi 

rozpouštědel 

Isolack EFB LS 146, 

dodavatel: Lechler 8 l/balení 7 000 kg/rok 

Tužidlo  

Isolack ESP, dodavatel:: 

Lechler 2 l/balení 2 000 kg/rok 

Ředidlová 

rozpouštědla  

Reinigungsverdünnung 0140, 

dodavatel: Rickert 3 l/balení 3 000 kg/rok  

 

Pol. Název Spotřeba 

kg/rok 

Složení přípravků Obsah těkavých složek 

VOC kg/rok 

Čistící rozpouštědla používaná při montáži výrobků 

1. Čistící a odmašťovací 

rozpouštědlové přípravky 

(různé druhy ve sprejích 

nebo lahvičkách) 

1800 propanol, alkoholy, 

trietanolamin 

do 30% hmotnostních 

540  kg/rok  

 

Pohonné hmoty 

Spotřeba pohonných hmot se bude lišit na základě použitého dopravního prostředku, 

vzdálenosti a dalších faktorů. Vyčíslit absolutně takovou spotřebu je jak v této fázi, tak 

provozu v podstatě nemožné – vzdálenosti jsou proměnné dle odběratelů.  
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunikační napojení  

 

Měřené úseky dle sčítání dopravy 2016 dle ŘSD 
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Tabulky dostupných dopravních intenzit v okolí záměru 

Úsek 3-3790 Komunikace Hlávkova II/183  

 
Úsek 3-2102 Komunikace I/27 – směr Plzeň 

 
Úsek 3-0628 Komunikace I/27 - směr Lužany 
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Legenda 

 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  

Dopravní napojení haly je ze stávající komunikace II/183 (Rokycany – Domažlice). 

Doprava spojená s výstavbou 

V rámci realizace výstavby bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa 

výroby na místo určení. Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to s ohledem 

na pracovní operace, které se budou provádět. Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb 

bude četnost dopravy ve špičkách cca 2-4 nákladní automobily za hodinu v denní době od 

7:00 do 18:00. Takto vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na 

několik týdnů v denní době, kdy bude odvážena zemina a naváženy objemné stavební 

materiály. Nákladní doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu na hlavní komunikační síť 

v území.   
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Doprava a její směrovost  

Doprava vyvolaná záměrem     

  Jednotka Celkem 

Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 169 

Počet parkovacích stání pro nákladní automobily m.j. 15 

Počet nakládacích doků m.j. 30 

Počet drive-in – vjezdových doků m.j. 2 

Doprava nákladní celkem vozidel/den 120 

     Doprava nákladní den vozidel/den 100 

     Doprava nákladní noc vozidel/den 20 

Doprava osobní celkem vozidel/den 240 

     Doprava osobní den vozidel/den 160 

     Doprava osobní noc vozidel/den 80 

Distribuce dopravy  

 

Pozn. - Jedno vozidlo přijíždějící a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd 

vyvolaných záměrem je tedy dvojnásobný.  

V rámci modelů je předpokládáno, že všechna doprava je vedena směrem na hlavní 

komunikační síť. Reálně malá část dopravy bude i dalšími směry, jedná se o zaměstnanecké 

cesty, nicméně lze tvrdit, že se jedná o objem nevýznamný, který je navíc kompenzovaný při 

stávající zaměstnanosti zánikem.  

Ostatní 

Hala bude napojena na stávající rozvody inženýrských sítí – vodovod, plynovod, kanalizace, 

elektřina atd. V areálu bude vystavěna nová trafostanice, která bude napojena na stávající 

veřejné elektrické vedení. Detailnější informace jsou v rámci jednotlivých kapitol.  

Nákladní (120) 

•   100 den  

•   20 noc  

Osobní (240) 

•   160 den  

•   80 noc  

Nákladní (0) 

•   0 den  

•   0 noc  

Osobní (24) 

•   16 den  

•   8 noc 

 

Nákladní (60) 

•   50 den  

•   10 noc  

Osobní (144) 

•   96 den  

•   48 noc  

Nákladní (60) 

•   50 den  

•   10 noc  

Osobní (72) 

•   48 den  

•   24 noc  

Nákladní (120) 

•   100 den  

•   20 noc  

Osobní (216) 

•   144 den  

•   72 noc  
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5. Biologická rozmanitost  

Metodický pokyn MŽP MZP/2017/710/1985:  

Při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb. 

je nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které 

je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů 

včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, 

jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. 

Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu 

uvnitř a mezi nimi. 

V rámci procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy 

týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč. 

jejich vnitřních funkčních vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity 

ekosystémů. 

Účelem výše uvedeného je přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti. 

Udržitelné využívání přírodních zdrojů  

Jedná se o výstavbu v rámci zemědělské půdy, územní plán toto umožňuje. Za předpokladu 

využití dostupných opatření k ochraně sejmuté ornice a podorničí je záměr akceptovatelným 

využitím dle návrhu územního plánu.   

Ovlivnění druhů a ekosystémů, jejich zábor (resp. zábor jejich stanovišť v případě druhů) 

nebo znečišťování záměrem 

Ekosystémy nebudou dotčené, jedná se o rozvoj stávajícího antropogenního charakteru území 

v širších vztazích. Migrační koridory jsou zejména podél místních vodotečí, ty nejsou dotčené 

záměrem.    

Opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. propojující prvky a plochy 

zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování a zasakování nebo 

využívání srážkové vody, aj.), příp. další opatření k podpoře biodiverzity. 

Vzniká retenční nádrž, která bude ozeleněná dále v rámci areálu proběhnou sadové úpravy, 

systém zeleně je řešen zejména s cílem zkvalitnit prostředí zaměstnancům, zvýšit záchyt 

prachu v území, vytvoření zelené pohledové clony.  

Údaje o rozložení zastižených či jinak zjištěných rostlinných a živočišných druhů a vazeb mezi 

nimi vč. jejich role v zajišťování biologické rozmanitosti v zájmovém území včetně identifikace 

nepůvodních invazních druhů a cest jejich šíření, údaje o trendech výskytu těchto druhů (např. 

zánik druhů, stanoviště), stavu dotčené chráněné části životního prostředí (např. významného 

krajinného prvku, územního systému ekologické stability krajiny, zvláště chráněných území, 

přírodních parků, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí aj.), příp. další. A to v rozsahu 

odpovídajícím dostupnosti a relevanci těchto údajů s ohledem na předpokládané vlivy 

posuzovaného záměru. 

ČOV je využita veřejná, zoologicky ani floristicky se jedná o území málo významné.   
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Emise v etapě stavebních prací 

Při výstavbě bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. 

Jedná se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude 

převládat suché počasí a vyšší teploty.  Tato prašnost bude pouze po omezenou dobu a je 

možno ji eliminovat zkrápěním materiálů, se kterými bude manipulováno.  

Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace, rozsah stavby a 

vzdálenost od obydlí, dostupnost vody lze považovat za málo významnou. 

Jiné významné vlivy na ovzduší se s ohledem na jednoduchost konstrukcí neočekávají. 

Emise z provozu  

I. Vytápění  

Vytápění je zajištěné zemním plynem. 

Kategorizace  

Vytápění dle specifikace dále nepatří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší, jedná se dle přílohy č. 2 o: 

• Kotle administrativy mají příkon v palivu nižší než 0,3 MW, bude se jednat o 

nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Pokud by byly v budoucnu instalovány 

kotle o vyšším příkonu než 300 kW, jednalo by se o bod 1.1.  Spalování paliv v kotlích 

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.  

• Infrazářiče, přímotopy – jsou souborem nevyjmenovaných zdrojů.   

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uvádí v §4:   

„(7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních 

zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné 

příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích 

stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem 

podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých 

dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným 

výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u 

stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce 

spalovacího stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako 

podíl jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, případně výpočtem 

z jiných dostupných parametrů.“ 

METODICKÝ POKYN  

ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných 

kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší 

uvádí:  

3.2.1 Sčítání spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně 

ovzduší V příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší jsou kotle, plynové turbíny, pístové spalovací 

motory a teplovzdušné přímotopné spalovací zdroje uvedeny po d různými kódy. To znamená, 

že se jmenovité tepelné příkony mezi těmito různými typy spalovacích stacionárních zdrojů 
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nesčítají. Důvodem je to, že jejich svedení do společného komína a společné odlučování 

znečišťujících látek není s ohledem na jejich specifika a odlišné vlastnosti odpadního plynu 

technicky snadné a v některých případech ani možné, což vyplývá z bezpečnostních předpisů a 

technických norem, jakož i z pokynů výrobců těchto spalovacích stacionárních zdrojů. V 

případě zářičů (spalujících zpravidla zemní plyn), které předávají teplo do vytápěného 

prostoru, ať už sáláním nebo přímo horkými spalinami, je možnost svedení spalin do 

společného komína, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloučena, a proto se 

jejich jmenovité tepelné příkony také nesčítají. 

Bilance vytápění       

  Jednotka Hala 

Plynový kond. kotel 35 kW (3,53 m3/h) ks 4 

Vytápěcí plyn. jednotka 24,0 kW (2,86 m3/h) ks 4 

Tmavý plynový zářič 48,0 kW (4,81 m3/h) ks 12 

Ztráty objektu kW 669 

Celkový topný výkon kW 812 

Maximální hodinový průtok plynu na vytápění m3/h 83,3 

Denní spotřeba plynu na vytápění m3/den 1332 

Spotřeba energie na vytápění MWh/rok 1 775 

Spotřeba plynu na technologii m3/h 20 

Denní spotřeba plynu technologii m3/den 80 

Spotřeba energie na technologii MWh/rok 231 

Spotřeba plynu celkem za hodinu m3/h 103,3 

Spotřeba plynu celkem za den m3/den 1412,5 

Spotřeba energie celkem MWh/rok 2 006 

Předpokládaný letní odběr energie MWh 648 

Předpokládaný zimní odběr energie MWh 1 358 

Spotřeba plynu m3/rok 190118 

K výpočtu bylo využito sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory 

podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečisťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

 

Celkem emise z vytápění z haly  

Vypočtené emise  VOC NO2 NOx CO Jednotka  

Roční produkce emisí  540 1,07E+01 214,8 9,1 Kg/rok 

Emise za hodinu (maximální)  169,0 5,84E+00 116,7 5,0 g/h 

Emise za sekundu (maximální)  0,04695 1,62E-03 0,03242 0,00138 g/s 
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II. Výroba  

A. Kategorizace zdroje I. – lakování   

Dle specifikace dále patří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, jedná se dle přílohy č. 2 o: 

Použití organických rozpouštědel 

• 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod 

činnosti uvedené v bodech 9. 9. až 9. 14., s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel 0,6 t/rok nebo větší  

Emisní limity   

dle Vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší:  

§ 21 Obecná ustanovení k nakládání s těkavými organickými látkami. Pro účely této 

vyhlášky se těkavé organické látky dělí na: 

a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a 

toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, 

H350i, H360D nebo H360F, nebo které musí být těmito větami označovány, s výjimkou 

benzinu, 

b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o 

nebezpečnosti H341 nebo H351, nebo které musí být těmito větami označovány, 

c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b). 

Zařízení spadá pod bod c.  

4. Aplikace nátěrových hmot (kód 9.8 - 9.14. přílohy č. 2 k zákonu) 

Aplikací nátěrových hmot se rozumí jakákoliv činnost zahrnující jednoduchou nebo 

vícenásobnou aplikaci spojitého filmu nátěrových hmot na různé typy povrchů včetně 

souvisejících procesů vytěkání, sušení a vypalování. 

Pokud aplikace nátěrových hmot zahrnuje operaci, při které je tentýž výrobek potiskován 

jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská operace považována za součást natírání. 

Samostatné tiskařské činnosti však do těchto činností zahrnuty nejsou. 

Nátěrovou hmotou se rozumí jakákoliv směs, včetně transparentních laků a všech 

organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro 

její správné použití, k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním 

účinkem na určitém povrchu. 

4.1. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti 

uvedené v podbodech 4.2.až 4.7., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 

0,6 t/rok 

 

 Emisní limity se uplatňují za normálních podmínek ve vlhkém plynu. 
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Vysvětlivky: 

1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové 

velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet 

aplikovaných nátěrů. 

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanoveného hodnoty emisního limitu v 

g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být 

překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z 

jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalování. 

3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel. 

Projektovaná spotřeba látek s obsahem VOC pro lakovnu – maximální  

Surovina  Hlavní reprezentant  Balení Jednotka Množství  Jednotka  

Lak na bázi 

rozpouštědel 

Isolack EFB LS 146, 

dodavatel: Lechler průměrný 

obsah cca 25% VOC  8 l/balení 7 000 kg/rok 

Tužidlo  

Isolack ESP, dodavatel: 

Lechler cca 50% VOC  2 l/balení 2 000 kg/rok 

Ředidlová 

rozpouštědla  

Reinigungsverdünnung 0140, 

dodavatel: Rickert až 100% 

VOC 3 l/balení 3000 kg/rok  

Celkem 6000 Kg/rok  

Celkem VOC:  

• 7000 kg/rok * 0,25 + 2000 kg/rok * 0,5 + 3000 kg/rok = 5 750 kg VOC/rok  

Lakovna bude vybavena filtrem s aktivním uhlím s obvyklou minimální účinností 60%, 

potom by emise byly: 5750*0,4 = 2 300 kg VOC / rok.  

Emise pro zařízení vzhledem k povaze záměru budou 50 mg TOC na m3.  

Bude rovněž nutné prokázat splnění fugitivních emisí.  

Důležité, běžně mezi 20-30 % z VOC zůstává v odpadech.  
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Složení emitovaných VOC – hlavní zástupci:  

Barvy  

 

Tužidlo  
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Rozpouštědla  

 

 

B. Kategorizace zdroje II. – čištění a odmašťování během celého výrobního procesu  

Pol. Název Spotřeba 

kg/rok 

Složení přípravků Obsah těkavých složek 

VOC kg/rok 

Čistící rozpouštědla používaná při montáži výrobků 

1. Čistící a odmašťovací 

rozpouštědlové přípravky 

(různé druhy ve sprejích 

nebo lahvičkách) 

1800 propanol, alkoholy, 

trietanolamin 

do 30% hmotnostních 

540  kg/rok  

Vzhledem k tomu, že není dosaženo 0,6 t/rok, jedná se o nevyjmenovaný zdroj, který je 

podlimitní k:  

POUŽITI ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL 

• 9.6 Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 

které nejsou uvedeny pod kódem 9.5, s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 

Výše uvedená je spotřeba VOC, nikoliv jejich produkce do ovzduší, ta bude podstatně nižší, 

neboť část bude odvedena v odpadech.  

Nejčastější bude využití sprejů pro očistu hotových kompletů v místech, kde došlo ke 

kontaminaci mastnými látkami. Bude využito zejména odmašťovacích sprejů. 
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C. Kategorizace zdroje III. - Obrábění kovů  

Dle specifikace dále nepatří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, je podlimitní dle přílohy č. 2 k: 

• 4.13 Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW 

(zde 50 kW)  

Odsávání je zajištěno odsavači přímo u jednotlivých pracovních zařízení, pracovišť s tím, že 

po odsátí je po vyčištění vzduch vracen zpět do pracovního prostoru. Zbylé prachové částice 

jsou odvedeny do venkovního prostředí klimatizační jednotkou během výměny vzduchu 

v pracovním prostředí. Zařízení tedy bude vybaveno vnitřními filtračními jednotkami a 

pracovní prostor musí splnit předepsané hygienické limity, nevyfiltrovaný prach se bude do 

ovzduší dostávat klimatizační jednotkou.  

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, určuje 

v příloze 3 maximální koncentraci prachu, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení.  

Přípustný expoziční limit PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu:  

Přehled prachů v rámci provozu i pro další body  

• Prach ze železa a jeho slitin, oxidů železa, umělého brusiva   10,0 mg/m3 

• Garantované emise TZL za filtry maximum  5,0 mg/m3 

D. Kategorizace zdroje IV. - Sváření  

Dle specifikace dále nepatří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, je podlimitní dle přílohy č. 2 k: 

VÝROBA A ZPRACOVANÍ KOVU A PLASTU 

• 4.14 Svařování kovových materiálů, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo 

vyšší než 1000 kVA 

Instalovaný výkon je do 100 kW, nejedná se o vyjmenovaný zdroj.  

Emise jsou z hlediska objemů nevýznamné.  

Záložní zdroj 

Jedná se nevyjmenovaný zdroj, příkon je nižší než 300 kW, emise primárně nejsou, jejich 

provoz má předcházet závažnějším situacím a jejich provoz je krátkodobý do desítek minut za 

rok za standardní situace.  

Poznámka: kalkulováno bylo s výhřevností nafty 11,84 kW na Kg, měrná hmotnost nafty je 

820 g/kg, to znamená cca 9,71 kW na litr = příkon je 165 kW.  

Liniové a plošné zdroje znečištění - Emise z dopravy  

Četnost dopravy spojená s provozem záměru je uvedena v kapitole: „Nároky na dopravní a 

jinou infrastrukturu.“  
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2. Odpadní vody 

     SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  

Splaškové vody v areálu haly vznikají pouze v sociálních zázemích administrativních 

vestavků. Odpadní vody budou vedeny v zemi částečně gravitačním a částečně výtlačným 

potrubím. Výtlačné potrubí bude zaústěno přes uklidňovací šachtu do stávající jednotné 

kanalizace. Tato jednotná kanalizace ústí do stávající ČOV v Přešticích.   

Pro výpočet potřeby vody respektive množství splašků byly použity směrná roční čísla dle 

vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění pozdějších změn. 

Bilance odpadních vod       

  Jednotka Hala 

Zaměstnanci (výroba/sklad) osob 300 

Zaměstnanci administrativa osob 40 

Počet strávníků strávníků 240 

Potřeba vody pro výrobu/sklad (70 l/OS) l/den 21000 

Potřeba vody pro administrativu (40 l/OS) l/den 1600 

Potřeba vody pro stravování (33 l/strávník) l/den 7920 

Množství splaškových vod m3/den 30,5 

Množství splaškových vod z technologie m3/den 5 

Množství splaškových vod celkem m3/den 35,5 

Potřeba vody pro výrobu/sklad (26 m3/OS) m3/rok 7800 

Potřeba vody pro administrativu (14 m3/OS) m3/rok 560 

Potřeba vody pro stravování (12 m3/strávník) m3/rok 2880 

Množství splaškových vod m3/rok 11240 

Množství splaškových vod z technologie m3/rok 1825 

Množství splaškových vod celkem m3/rok 13065 

Přepočet na ekvivalentní osoby (1EO = 35 m3/rok) EO 373 

 

Charakter je běžných komunálních vod.  
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Dešťová kanalizace 

V areálu haly je navrženo oddělené odvádění čistých dešťových vod ze střech a dešťových 

vod, které mohou být znečištěny únikem ropných látek z parkovišť. Veškeré dešťové vody 

jsou svedeny do nové retenční nádrže. Dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch 

budou před zaústěním do retenční nádrže přečištěny v odlučovači ropných látek, který je 

osazen na stoce znečištěné dešťové kanalizace před zaústěním do stoky čisté dešťové 

kanalizace. ORL je navržen jako havarijní. Dešťová voda je z retenční nádrže odváděna 

gravitačně do stoky dešťové kanalizace s regulovaným odtokem – odvod dešťové vody 

bude výtlačným potrubím v koordinaci spolu s výstavbou cyklostezky a obchvatu města 

Přeštice. Zaústění je jihozápadně od areálu do bezejmenného přítoku Úhlavy.  

Parkoviště a zpevněné plochy  

Odvod vod ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť bude proveden přes uliční vpusti 

a štěrbinové žlaby potrubím do gravitační stoky kontaminované kanalizace a následně do 

odlučovače ropných látek, kde bude voda od ropných látek vyčištěna. Dále je dešťová voda 

vedena do stoky čisté dešťové kanalizace a poté do centrální retenční nádrže. 

Voda z odstavných ploch pro NA a OA a manipulačních ploch pro NA je uvažována jako 

kontaminovaná, z toho důvodu je navržen odlučovač ropných látek.  

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vyspádováním od uličních vpustí. Prostor se 

zpevněnými plochami u přístavby haly je vyspádován do štěrbinových žlabů.  

Plochy střech  

Dešťové vody ze střechy haly budou jímány střešními vpusťmi a odváděny podtlakovým a 

poté gravitačním systémem. Odpadní potrubí bude vedeno pod vazníky pod úžlabím 

střechy a svedeno při krajních řadách sloupů. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na 

beztlaké kanalizační svody. Voda je vedena přímo do retenční nádrže.  

Retenční nádrž je umístěna východně od haly, její akumulační objem činí 996 m3.  

Svahy retenční nádrže budou provedeny ve sklonu 1:2, budou ohumusovány a osety 

s nutností pravidelného kosení vegetačního opevnění. Vtokový a výtokový objekt bude 

proveden jako zavazovací betonová stěna s kamenným obkladem a skluzem. Na dně 

retenční nádrže bude štěrková vrstva o mocnosti 15 cm pro umožnění vsakování v 

maximální možné míře.  

Regulovaný odtok 18 l/s bude zajištěn pomocí škrtícího potrubí nebo vírového ventilu 

v odtokové šachtě.  
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Výpočet retenčního objemu pro areál haly Přeštice 

Bilance dešťových vod – stávající stav       

Plocha pro odvod dešťové vody AE = 60927,5 m2 

Součinitel odtoku (zatravněné plochy, pole – spád 1-5%)   = 0,125 - 

Redukovaná plocha Ared = 7616 m2 

Lokalita   Přeštice    

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,015 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod Qr = i ∙ Ae ∙  = 114 l / s 

Specifický přípustný odtok z území dle TNV 75 9011 qc = 3 l / (s.ha) 

Maximální možný regulovaný odtok z území Qo = 18,3 l / s 

Bilance dešťových vod - navržený stav       

Druh plochy Výměra [m2] 
Součinitel 

odtoku 
Redukovaná 
plocha [m2] 

Areál haly 

Zastavěné plochy do 10 000 m2 18766,0 0,9 16889 

Účelové a manipulační plochy 17774,0 0,7 12442 

Plochy zeleně 24388,0 0,1 2439 

Celkem 60928,0 0,52 31770 

Plocha pro odvod dešťové vody AE = 60928 m2 

Součinitel odtoku (průměr pro areál)   = 0,52 - 

Redukovaná plocha Ared = 31770 m2 

Lokalita   Přeštice    

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,015 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod Qr = i ∙ Ae ∙  = 477 l / s 

Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: 11   

Místo   Plzeň - Doudlevce 

Nadmořská výška H = 311 m.n.m 

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

        

Navrhovaný regulovaný odtok z území Qo = 18 l / s 

Součinitel bezpečnosti vsaku/retence f = 2   

Koeficient propustnosti zeminy kf = 0,00E-00 m/s 

Navržená vsakovací plocha: Avsak = 0 m2 

Plocha nádrže včetně svahů Avz = 0 m2 

Vsakovaný odtok Qvsak = 0,0000 l/s 

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (intenzity dle ČSN 75 9010) 

tc [min] hd [mm] Vvz [m3] Tpr [h] 

5 11,9 372,7 5,8 

10 17,5 545,2 8,4 

15 20,7 641,4 9,9 

20 22,7 699,6 10,8 

30 25,2 768,2 11,9 

40 27,1 817,8 12,6 
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60 29,7 878,8 13,6 

120 34,3 960,1 14,8 

240 39,5 995,7 15,4 

360 42,3 955,1 14,7 

450 44,3 921,4 14,2 

600 45,9 810,2 12,5 

720 47,6 734,7 11,3 

1080 50,3 431,6 6,7 

1440 51,8 90,5 1,4 

2880 66,6 -994,5 -15,3 

4320 73,9 -2317,8 -35,8 

Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 Vvz max=  996 m3 

Doba prázdnění nádrže Tpr max=  15 hod 
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3. Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech 

nakládaní s odpady v platném znění.  

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 

17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z 

rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených s 

realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  

Odpady z fáze realizace výstavby  

Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů uvedených v následující tabulce.  

Kód Název odpadu Kategorie 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N 

15 02 02 

 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plast O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

S nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a 

bude okamžitě odvezen k na příslušné místo k dalšímu nakládání oprávněnou osobou.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, 

živičné lepenky,…) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s 

odpady, kovové části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál 

(cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy zpevněných ploch, zbytek bude 

odvezen na skládku. 
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Odpady z provozu  

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat: 

Kód Název odpadu Kategorie Původ 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N Výroba 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N Údržba, výroba 

13 02 05  
Nechlorované minerální motorové, 

převodové a mazací oleje 

N Údržba, výroba 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 

N Údržba, výroba 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 
N Odlučovač ropných 

látek 

13 01 10  Nechlorované hydraulické minerální oleje N Údržba, výroba 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N Údržba, výroba 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skladování, výroba 

15 01 02 Plastové obaly O Skladování, výroba 

15 01 03 Dřevěné obaly  O Skladování, výroba 

15 01 04 Kovové obaly O Skladování, výroba 

15 01 06  Směsné obaly O Skladování, výroba 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N Skladování, výroba 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N Skladování, výroba 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N Údržba 

16 02 13 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné 

složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 

02 12 

N Údržba 

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 

09 až 16 02 13 

O Údržba 

16 01 17 Železné kovy O Skladování, výroba 

16 01 18  Neželezné kovy O  Skladování, výroba 

16 01 19  Plasty  O  Skladování, výroba 

16 01 20  Sklo O Skladování, výroba 

20 01 01 Papír a lepenka  
O Administrativa, 

balení 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Údržba 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O Úklid  

20 03 01 Směsný komunální odpad O Úklid 

20 03 03 Uliční smetky O/N Úklid 
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Cílem je výroba lehká a skladování běžných komodit, nepředpokládá se vznik 

problematických odpadů.  

Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále zacházeno podle 

jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich 

co nejvyššího využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či 

obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do 

okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou 

předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle 

předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné 

odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 

zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o 

oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.  

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto 

odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona 

185/2001.    

Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem číslo 

185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení 

projektové dokumentace. 

Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby 

Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je 

uvedena při stavebních úpravách.  

O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, 

proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik 

nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické. 
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4. Hluk, vibrace, záření 

Hluk z výstavby  

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb 

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění:  

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 

rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor 

do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 

zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro 

předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i 

funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové 

místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 

funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle 

věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo 

podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem 

nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory  

• Jihovýchodním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 386/1 je umístěn 

rodinný dům s číslem popisným 358 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od areálu je 

cca 455 m.   

• Východním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 720 je umístěn 

rodinný dům s číslem popisným 639 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od areálu je 

cca 135 m. 

• Severovýchodním směrem od hranic záměru na stavební parcele číslo 447/2 je 

umístěn rodinný dům s číslem popisným 575 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od 

areálu je cca 135 m. 

• Severozápadním směrem od hranic záměru na parcele číslo 459 je umístěn rodinný 

dům s číslem popisným 449 (k. ú. Přeštice 735256)). Vzdálenost od areálu je cca 690 

m. 

Hluková zátěž  - etapa výstavby 

Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 

v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, která 

bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.  

Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdálenosti 1 m. 

Hluk nákladních vozidel je 75 - 90 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku se bude měnit 

v závislosti s nasazením stavebních mechanismů, jejich interakci, době a místě jejich 

působení.  

Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 

Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. 

(pro chráněný venkovní prostor) je:  
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Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost k nejbližším využívaným chráněným 

prostorům je možné dle obecných postupů vypočíst z:  

L2 = L1 – 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,  

L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,  

L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,  

Kodr. Je koeficient respektující odrazivost okolních ploch, v tomto případě app. 2 dB   

Hladina hluku při použití jednoho stroje na staveništi: 

Akustický tlak v 1 m 

dB (A) 

Vzdálenost od zdroje  

m 

Akustický tlak v bodě  

dB (A) 

95 dB  10 77,0 

95 dB  20 71,0 

95 dB  30 67,5 

95 dB  40 65,0 

95 dB  50 63,0 

95 dB  60 61,5 

95 dB  70 60,0 

95 dB  80 69,0 

95 dB  90 58,0 

95 dB  100 57,0 

95 dB  150 53,5 

Jedná se o demonstrativní výpočet poklesu akustického tlaku se vzdáleností. Jak je patrné pro 

zde uvedený stroj, by bylo možné pracovat bez přerušení od 7 do 21 hodin až ve vzdálenosti 

40 m a vyšší. Při souběhu dvou strojů by byl příspěvek o 3 dB vyšší a na útlum by bylo třeba 

cca 60 metrů. To lze během výstavby plnit s rezervou.  

Výpočet byl proveden za předpokladu, že by se oba stroje pohybovaly zároveň na okraji 

areálu nejblíže k posuzovanému chráněnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejméně příznivé 

situace. Výpočet zde provedený vychází z předpokladu šíření hluku ve volném prostoru, tedy 

za nejméně vhodných okolností. Záměr bude bezpečně plnit hygienické limity.  

Dočasný nárůst četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy, bude 

vzhledem k rozsahu úprav středně významný a bude znamenat nejvýznamnější složku hluku 

při výstavbě. Maximální četnosti dopravy lze předpokládat na úrovni cca 2-4 NV za hodinu 

v době od 8 do 15 hodin po několik dní až týdnů, doprava bude orientovaná mimo obytnou 

zástavbu. 

S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, lze předpokládat, že nebudou 

překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak při výstavbě samotné tak při dopravě 

materiálu. Při výstavbě je však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl vypracován časový 

harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava spojená s výstavbou, výkopové a 

stavební práce za pomoci těžké techniky byly vyloučeny ve večerních hodinách a dnech klidu, 

či po dobu delší než určují hygienické limity.  
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Hluk z provozu – je komplexně řešen v samostatné hlukové studii, který je součástí příloh.  

Vibrace 

Vibrace může představovat průjezd dopravních prostředků zásobujících stavbu. Dále je 

možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní 

práce. Výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do 

nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od případných zdrojů vibrací 

nepředpokládá. 

Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Intenzita provozu ze záměru v 

žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní prostředí a 

zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  

Záření radioaktivní a elektromagnetické 

Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření, pouze 

v průběhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Ultrafialové 

záření se bude vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí,  či  technologií   při  

svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné 

pomůcky. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření 

daly očekávat. Sváření během provozu bude automatické v ochranné atmosféře.  

 

5. Rizika havárií  

Rizika havárií jsou v tomto případě omezena pouze na:  

• Běžnou havárii dopravního, manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin, 

v takovém případě lze předpokládat zásah profesionálů z řad HZS.  

• Požár objektu – je nezbytné aplikovat všechny zásady protipožární ochrany. 

Skladované oleje jsou hořlavinami nižších tříd, to však nesnižuje důležitost opatření 

vedoucích k minimalizaci rizik.  

• Rozlití maziv, hořlavin a podobně – riziko je zejména kontaminace povrchových a 

podzemních vod, vzhledem k povaze podlah a předpokládaným objemům se jedná o 

riziko v objemech jednoho malého balení do 20 litrů při údržbě VZV, zakládacích 

systémů.  

• Riziko exploze rozvodů zemního plynu – riziko je velmi nízké, plynovodní potrubí 

jsou kontrolována dle platných norem, z hlediska rizika je nejvyšší zranění osob 

nacházející se v blízkosti zařízení.  

• Provoz jako takový bude zabezpečen vůči všem rizikům a lze jej s minimálními riziky 

v území bez problémů provozovat při dodržení všech dostupných opatření.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

I. Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik 
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou 
citlivost 

Záměr je navrhován na orné půdě v rámci vznikající průmyslové zóny, území je již 

dotčené stavebními činnostmi.  

 

Chráněná území, ochranná pásma 

- Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV).   

- Záměr je umístěn v ochranných pásmech vodních zdrojů – III stupně.  

- Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného 

pásma lesa.  

- Záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES.  

- Záměr znamená zábor ze zemědělského půdního fondu, ten je odůvodněný v územním 

plánu.  

 

Zvláště chráněná území 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území 

(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

Evropsky významné lokality dle § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do 

národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo 

vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není v 

interakci.  

Chráněná území dle zákona 44/1988  o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.   

Území historického, kulturního nebo archeologického významu - pravěké nálezy na území 

nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit. 
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

1. Ovzduší a klima 

Klimatické faktory 

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme 

podle klasifikace E.Quitta zařadit do oblasti MT11 – charakteristické pro tuto oblast je 

dlouhé, teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem. 

Zima je pak krátká, mírně teplá suchá až velmi suchá s krátkou dobou sněhové pokrývky.      

Klimatické ukazatele oblasti MT11 Průměrné hodnoty za rok 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 

Počet mrazivých dnů 110-130 

Počet lednových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2 °C až -3 °C 

Průměrná teplota v červenci 17 °C až 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu 7 °C až 8 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7 °C až 8 °C 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 90-100 [mm] 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 [mm] 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 [mm] 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet zamračených dnů v roce 120-150 

Počet jasných dnů v roce 40-50 

 

 

Emisní pozadí  

Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2013 - 2017 

NO2 [µg.m-3] 
roční průměrná koncentrace 

SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové 

průměrné koncentrace v kalendářním roce 
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PM10 [µg.m-3] 
roční průměrná koncentrace 

PM10_M36 [µg.m-3] 
36. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné 

koncentrace v kalendářním roce 

  
PM2,5 [µg.m-3] 

roční průměrná koncentrace 
Benzen [µg.m-3] 

roční průměrná koncentrace 

  
Benzo[a]pyren [mg.m-3] 
roční průměrná koncentrace  

  

Dle podkladů se jedná o lokalitu průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR.  
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2. Voda 

Povrchové vody – západní část 

Název povodí: Labe 

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03 

Název povodí: Úhlava 

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0720-0-00 

Název toku: Úhlava 

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu: 38,74 km2 

Povrchové vody – východní část 

Název povodí: Labe 

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03 

Název povodí: Úhlava 

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0760-0-00 

Název toku: Úhlava 

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu: 17,45 km2 

Podzemní vody 

Útvary podzemních vod základní vrstvy 

ID útvaru: 62223  

Název útvaru: 
Krystalinikum a proterozoikum dolního 

toku Úhlavy  

Plocha útvaru, km2: 272,999  

ID hydrogeologického rajonu: 6222  

Název hydrogeologického rajonu: 
Krystalinikum a proterozoikum v povodí 

Úhlavy a dolního toku Radbuzy  

Vrstva: základní vrstva  

Horizont: 2  

Dílčí povodí ČR: Berounka  

Oblast povodí: Labe  

Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik 

Plánovanou realizací nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě při dodržení 

dostupných opatření.  

3. Půda  

Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Hnědozemě luvické.  

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedná o Albic Luvisols. 

Záměr znamená zábor ze zemědělského půdního fondu, viz příslušná kapitola.   

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do ochranného pásma 

lesa.     
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4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:  

Systém:     Hercynský  

Provincie:                     Česká vysočina  

Subproviencie:               Poberounská soustava  

Oblast:                          Plzeňská pahorkatina 

Celek:                           Švihovská vrchovina 

Podcelek:   Merklínská pahorkatina 

Okrsek:    Roupovská pahorkatina 

Švihovská vrchovina je geomorfologický celek, tvořící jižní část Plzeňské pahorkatiny. 

Rozkládá se na jihozápadě Čech, kde zaujímá převážnou část okresu Plzeň-jih a přilehlé 

oblasti okresů okolních (jihozápad okresu Rokycany, jihovýchodní polovici okresu Plzeň-

město, severozápad okresu Klatovy a východní okraj okresu Domažlice. Nejvyšší vrchol tvoří 

hora Koráb u Kdyně.  

Na území Švihovské vrchoviny leží dvě středně velká města, Klatovy a Rokycany, z dalších 

menších sídel např. Přeštice (při hranici s Plaskou pahorkatinou), Holýšov, Nýrsko, Janovice 

nad Úhlavou, Starý Plzenec, Blovice, Spálené Poříčí, Mirošov a Hrádek.  

Švihovská vrchovina jako celek spadá do povodí řeky Berounky, která však sama protéká 

mimo popisované území. V rámci celku se vodní toky obecně sbíhají k jeho severnímu okraji, 

za nímž leží Plzeňská kotlina; vyčleňují se tak tři významnější dílčí povodí: Největší v 

jihozápadní a centrální části Švihovské vrchoviny vytváří řeka Radbuza se svými pravými 

přítoky Merklínkou a Úhlavou). Z jihovýchodu území sbírá vody řeka Úslava a 

severovýchodní okraj Švihovské vrchoviny odvodňuje říčka Klabava.  

 [http://cs.wikipedia.org/wiki/Plaská_pahorkatina]  

Radioaktivita  

Převažující kategorie radonového rizika z geologického podlaží v oblasti je přechodná.     

5. Fauna a flóra 

Biota 

Zastoupení živočišných a rostlinných druhů v území odpovídá geografickým i místním 

poměrům, kdy se jedná dominantě o zemědělskou půdu, to neposkytuje možnosti pro 

druhovou pestrost jak říše živočišné, tak říše rostlinné.  

Flóra 

Plocha určená pro realizaci záměru je zemědělsky využívaná orná půda. Biotop je 

z floristického hlediska bez významu. Především se zde vyskytují společenstva polních 

plevelů, měnících se v závislosti na plodině a na roční době. Výrazná jsou zde společenstva 

sešlapávaných cest, ruderální rostlinná společenstva okolí silnic, příkopů a okrajů vesnic. 

Fauna  

Fauna řešeného území je odrazem vegetačních poměrů území. Plocha určená pro realizaci 

záměru je zemědělsky využívaná orná půda. Biotop je z hlediska fauny bez významu.  Z větší 

části se jedná o krajinu kulturní, využívanou převážně k zemědělskému hospodaření. 

Převážná část populace živočichů se soustřeďuje do oblastí pobytově příznivějších, jako jsou 

lesní porosty, nivy toků, rybníky a jejich litorální zóny a rozptýlená krajinná zeleň, to však 

zde není.   
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Nálezy během místního šetření ať rostlin či živočichů nepatří mezi zvláště chráněné druhy (ve 

smyslu prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 

Sb.). Vzhledem k tomu, že se jedná o území opakovaně ovlivňované kombinacemi různých 

lidských aktivit, ani přítomnost chráněných druhů živočichů není předpokládána do 

budoucna.    

6. Ekosystémy a chráněná území  

Maloplošná, velkoplošná chráněná území  

Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu Národní 

přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, Přírodní rezervace, 

Chráněné krajinné oblasti, Národního parku.   

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  

Zájmové území posuzované rekonstrukce není v přímém kontaktu ani v územní kolizi s 

některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která je 

zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 318/2013 

Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   

Územní systémy ekologické stability   

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších 

částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle 

rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 

prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, 

maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a 

společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 

uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 

ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Záměr není interakci s registrovanými prvky ÚSES. 

7. Krajina 

Zařazení krajiny dle typologické klasifikace:  
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Dle typologické klasifikace krajiny leží posuzovaný záměr:   

I. Typologická řada podle charakteru osídlení krajiny  

(členění vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená) 

3 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika (42,3 % území ČR) 

II. Typologická řada podle využití krajiny  

(členění vychází z charakteristik současného využívání území)  

Z – Zemědělské krajiny (tvoří 21,32 % ploch ČR) 

III. Typologická řada podle reliéfu krajiny 

(členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu) 

 2 – Krajiny běžných pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % území ČR) 

Krajina již vykazuje silný antropogenní charakter.  

Vzácnost typů krajin v ČR (Typologie České krajiny MŽP)  

Všechny typy krajiny mají přírodní, kulturní nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze 

apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky přijatelné je 

členění typů krajin z hlediska jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci ČR a střední Evropy 

na:  

• Typ unikátní, který je potřeba chránit přísně ve všech aspektech, 

• typ význačný, který je potřeba chránit přísně ve všech zachovaných aspektech, 

• typ běžný, který je potřeba chránit alespoň v jedné reprezentativní lokalitě v ČR  

 

Lokalitu a její okolí lze zařadit mezi běžné typy krajin, neboť nepatří mezi vyjmenované 

unikátní a význačné krajinné typy.  

Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot 

jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti zbytku 

krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumí, 

definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její 

typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, které 

zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,… Posuzovaný záměr není v přímé 

interakci s VKP.  

8. Obyvatelstvo  

Nejbližší obytná zástavba od záměru diskutována v kapitolách dříve, kde je i analyzován vliv 

na jednotlivé složky životního prostředí.  

Přeštice (německy Přestitz, v letech 1939–1945 Pschestitz) jsou město v okrese Plzeň-jih v 

Plzeňském kraji, 20 km jižně od Plzně, na řece Úhlavě. Žije zde přibližně 7 100 obyvatel.  

Pamětihodnosti 

• Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v 

Přešticích. 

• Dům historie Přešticka – muzeum vybudované v roce 2000 se stálou expozicí historie 

řemesel a obchodu v regionu na počátku 20. století 
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• Kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní stavba z let 1750–1775 navržená Kiliánem 

Ignácem Dientzenhoferem pro kladrubské benediktiny na místě staršího gotického 

kostela 

• Kostel svatého Ambrože na Vícově je původně románský kostel postavený kolem 

roku 1250. Věž a západní stěna lodi je původní a patří tak mezi nejstarší kostely v 

Čechách. Kolem roku 1300 proběhla raně gotická přestavba. Za husitských válek byl 

kostel i se vsí Vícov vypálen. Poslední přestavba byla provedena v 18. století. V 

barokním interiéru jsou dvě pozdně gotické nástěnné malby zobrazující výjevy ze 

života sv. Ambrože. Je jediným katolickým kostelem v Čechách zasvěcený svatému 

Ambroži. (Pouze v Hradci Králové je novodobý kostel sv. Amborže Církve 

československé husitské. 

• Kaple Povýšení sv. Kříže je hřbitovní kaple z roku 1862 

• Hrobka Josefa Hlávky z roku 1887 je novogotická rodinná hrobka přeštického rodáka 

a mecenáše Josefa Hlávky. V interiéru jsou mariánské výjevy od vídeňského malíře a 

Hlávkova přítele Karla Jobsta. 

• Rodný dům Josefa Hlávky s pamětní deskou je chráněn jako kulturní památka 

• Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí před radnicí. Sochu nechal v roce 1707 

němčický farář Jakub Xaver Hlávka 

• Socha svatého Kiliána na náměstí. Kopie původní sochy patrona města z roku 1784 se 

znakem Přeštic. Dříve zde býval latinský nápis: Sv. Kilián v nebezpečenství ohně 

města Přeštic ustavičný zástupce a ochránce. 

• Sousoší svatého Benedikta 

• Židovský hřbitov, asi 50 dochovaných náhrobků na hřbitově založeném v roce 1890 

• Pomník Jakuba Jana Ryby parčíku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na místě domu, 

ve kterém Jakub Jan Ryba prvních pět let žil. Pomník nechal postavit místní pěvecký 

spolek Skála v roce 1935. 

• Pomník KSČ „Pod kaštany“ 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Přeštice]  

Stav obyvatel dle ČSÚ – Přeštice:  

 

9. Hmotný majetek 

Pozemky jsou v majetku třetích osob, to znamená, že realizace záměru je podmíněná jejích 

souhlasem. 

10. Kulturní památky  

V rámci drobných zemních prací se nepředpokládají archeologické nálezy. Pokud by se při 

zemních pracích objevily, je povinností provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat 

pracovníky archeologického ústavu. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 

prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 

v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 

životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 

antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalšími faktory jsou diskutovány 

v příslušných kapitolách dále.  

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace vytvoří řadu 

stabilních pracovních míst, to je významný pozitivní sociálněekonomický dopad. Přes 

vysokou zaměstnanost v ČR zvyšuje nabídková křivka potenciál růstu mezd v území.  

Narušení faktoru pohody nelze předpokládat. Turistických tras se záměr přímo nedotýká.  

Záměr rozvijí průmyslovou charakteristiku území.  

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Emise z výstavby 

Jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze 

stavebních prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která 

bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Působení těchto vlivů 

potrvá maximálně několik týdnů během hrubých stavebních prací. Vzhledem k vysoké 

účinnosti možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vliv málo 

významný.  

Emise spojené provozem dopravních prostředků při výstavbě lze považovat za málo 

významný vliv.   

Emise z provozu 

Spalování zemního plynu  

Z hlediska příspěvků záměru k imisním limitům lze pokládat příspěvky provozu záměru 

za málo významné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému 

zhoršení situace v oblasti, či dokonce k překročení imisního limitu. Roční emise 

v absolutních číslech dosahují plně akceptovatelných hodnot.  

Emise z lakovny  

Jedná se o malé objemy emisí VOC rozložené do celého roku. Lakovna bude vybavena 

filtry s aktivním uhlím.  

Obrábění a svařování  

Jedná se o nevýznamné objemy emisí, které jsou odfiltrovány již v objektu. Mimo objekt 
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pak již unikají v zanedbatelných objemech.  

Doprava  

Záměr vytváří dopravní zatížení spojené s dopravou výrobků, surovin i zaměstnanců. 

Emise z dopravy jsou akceptovatelné v území.  

Změna klimatu  

Při výkladu pojmu „změna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je třeba vycházet z 

definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, 

podle které se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo 

nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené 

variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovněž vycházet z definice 

používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o 

jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako 

důsledek lidské činnosti. 

Vlivy z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu 

Předpokládané změny klimatu nebudou mít na záměr vliv v horizontu několika desítek 

let.  

Skleníkové plyny  

Záměr produkuje CO2 ze spalování zemního plynu při vytápění, jedná se o obvyklé 

objemy.  

U dopravy nelze predikovat, že dojde ke globálnímu nárůstu vlivem realizace záměru, 

potřeba dopravy existuje již nyní, jen může dojít k jiné diverzifikaci dopravy, či dokonce 

zkrácení délek dopravních cest ve světovém měřítku.  

Výskyt extrémů a přírodních katastrof  

Jedná se o stabilizované území bez významnějších povětrnostních vlivů, seizmicity, 

rizika povodní.  

Vliv záměru na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu) 

Záměr je prioritně podnikatelským záměrem, jedná se o lokální provoz. Retence vod 

v území, výsadba ochranné zeleně jsou tak jedinými lokálními kompenzačními 

opatřeními.   

Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu) 

Technologie mají životnost cca 20 - 30 let, v takovém případě se neočekává, že by záměr 

musel reagovat na změny klimatu před technologickou obměnou například změnou zdrojů 

energie.  

Zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu 

Záměr je koncipován jako podnikatelský záměr, změny klimatu ve výhledu 50 let 

nebudou mít na záměr vliv a naopak.  
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické 

charakteristiky      

 Znázorněné prahové hodnoty vycházejí z hlukových směrnic WHO z roku 1999 a 2009 

a platí obecně bez specifikace zdroje hluku.  

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h) 

Nepříznivý účinek 

dB (A) 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

65 

65-

70 

70+ 

Sluchové postižení *        

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí        

Ischemická choroba srdeční vč. IM        

Zhoršená komunikace řečí        

Silné obtěžování         

Mírné obtěžování        
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod) 

  

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 - 6h)  

Prokázané účinky hluku v noci Indikátor 
Prahová 

hodnota 

Biologické 

účinky 

EEG změny (probouzení) 

První pohyby 

Změny ve fázích spánku 

LAmax(v interiéru) 

LAmax(v interiéru) 

LAmax(v interiéru) 

35 dB 

32 dB 

35 dB 

Kvalita 

spánku 

Buzení se během noci nebo brzy 

ráno 

Zvýšený pohyb, převalování se 

LAmax(v interiéru) 

Ln(venku) 

42 dB 

42 dB 

Pohoda 
Subjektivní rušení spánku 

Užívání léků na spaní 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

42 dB  

40 dB 

Lékařská 

diagnóza 
Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB 

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod), LAmax je 

maximální hladina akustického tlaku A v noční době. 

Účinky hluku v noci s omezenými důkazy Indikátor 
Prahová 

hodnota 

Pohoda Stížnosti Ln(venku) 35 dB 

Lékařská 

diagnóza 

Hypertense (zvýšený krevní tlak) 

Infarkt myokardu (srdeční příhoda) 

Psychické poruchy 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

50 dB 

50 dB 

60 dB 
Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod) 

Z tabulek vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50 pro dobu denní 40 dB pro 

dobu noční se nepředpokládá vznik zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze 

ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě hluku 

se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený vibracemi, hluk obsahující nízké 

frekvenční složky, hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky, 

pokud však má hluk tónovou složku je  limit o 5 dB nižší.   
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Hluk z výstavby  

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze tvrdit, že 

nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu samotného, tak 

z dopravy na pozemních komunikacích.  

Hluk z provozu záměru  

Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše 

uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor 

překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy. Lze tvrditt, že provoz 

bude pod běžným pozadím u obytné zástavby. Doprava je akceptovatelnou zátěží 

v území.  

Zaměstnanci z okolních vesnic budou jezdit do zaměstnaní v obvyklé míře, lze 

předpokládat, že v celé řadě případů může dokonce dojít ke zkrácení dopravní cesty. 

Nákladní doprava bude vedena výhradně na hlavní síť.   

Vibrace 

Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo 

nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka 

(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné 

frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a 

kinetózou. Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při 

frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 

20 – 400 Hz mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením 

prstů (vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit 

nervy, vibrace přenášené zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu. 

Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů 

ručního nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….   

Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními 

ochrannými prostředky. 

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované 

technologie v areálu neprojeví.  

V pracovním prostředí bude nezbytné zaměstnance vybavit odpovídajícími ochrannými 

pomůckami.  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Dešťové vody  

Nakládání s dešťovými vodami – vybudována je retence s částečným zásakem v území 

s tím, že odvod vody z území je maximálně 3 l/s/ha ve svém maximu, to znamená, že 

nedojde ke zhoršení oproti stávajícímu stavu, kdy i z polí voda v přívalovém dešti odtéká.   

Odpadní vody splaškové a technologické  

Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace a následně do veřejné ČOV. 

Produkované splaškové vody jsou standardního charakteru komunálních vod.  

Vody na vstupu  

Napojení je na stávající zdroj s dostatečnou kapacitou.  

Obecné   

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí 

opatření, které by mohly způsobit kontaminaci ropnými látkami z vozidel při přepravě při 
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havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit.  

Za dodržení všech opatření je záměr v území nekonfliktním z hlediska ochrany vod.  

5. Vlivy na půdu 

Záměr znamená zábor půdy ve vyšší třídě ochrany. V rámci územního plánování byla 

prověřená vhodnost plochy k zástavbě. Při dodržení všech zásad k zabránění ztráty ornice 

je záměr ze Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu přípustný.  

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Nedojde k ovlivnění horninového prostředí.  

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vzhledem k umístění nelze předpokládat významné vlivy na faunu a flóru v oblasti.  

Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem 

provozu se nevyskytnou. 

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou 

narušeny ani ohroženy.  

Migrační území zvěře rovněž nebude dotčeno nad míru stávající.  

8. Vlivy na krajinu 

Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v  širších pohledových 

vztazích, jedná se o průmyslovou zónu, záměr je v souladu s územním plánem. Jsou 

navrženy komplexní sadové úpravy.  

Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a 

vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen. 

Turistických aktivit se vlastní místo výstavby ve svém okolí nedotýká a ani je 

neovlivňuje. 

Většina znaků přírodní charakteristiky je v současné době poznamenána zemědělskou 

velkovýrobou a průmyslovou zástavbou. Území je tedy pozměněné dopady kolektivizace 

a výstavbou průmyslových hal. Přírodní znaky tak nemají vysoké krajinářské hodnoty, 

jedná se o pozměněnou krajinu. Stavba se nedotkne ani žádného významného krajinného 

prvku. Dojde k ozelenění areálu nad úroveň ozelenění stávajících hal v území.  

Ovlivnění horizontální struktury – mozaiky krajiny se očekává u každé plošně rozsáhlé 

stavby. S tím, ale územní plán počítá a takové stavby zde budou tolerovány.  

Vertikální struktura krajiny ovšem nebude narušená. Jedná se o očekávanou průmyslovou 

zónu, kde je ideální dopravní napojení na hlavní komunikační síť.  

Z hlediska dálkových pohledů je záměr v zákrytu se stávající halou a nepřináší do území 

hodnotitelnou změnu.  

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. 

Archeologické nálezy však nelze vyloučit, jedná se však o málo pravděpodobnou situaci.  

Realizace záměru je podmíněna souhlasem majitelů pozemků s realizací.  
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10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 

Záměr je umístěn v území s vyřešenou dopravní infrastrukturou i ostatními sítěmi.  

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci     

Nároky na vstupy 

Z hlediska energetického bude záměr vyžadovat elektrickou energii, zemní plyn, pohonné 

hmoty. Z hlediska surovin bude třeba zejména vstupních výrobků k montáži, provozních 

kapalin a barev.  

Výstupy  

Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování zplodin z provozu dopravních 

prostředků, spalování zemního plynu. Těkavé organické látky z provozu lakovny budou 

rozložené do celého roku s tím, že díky naředění nebudou obtěžovat zápachem. 

Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o vody ze sociálního zařízení, to je řešené 

napojením na veřejnou ČOV.  

Z hlediska odpadů během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů. Ty nemohou mít 

při správném nakládání žádné negativní dopady na složky ŽP.  

Emise hluku – nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu v okolí nad 

rámec daný platnými hygienickými předpisy.  

Shrnutí  

Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 

v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude 

ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr 

je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 

 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 

Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy 

vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.  

Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti 

nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechny opatření vedoucí 

k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. V této kapitole tak není třeba 

stanovovat žádná další opatření.  
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů 
záměru na životní prostředí 

V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných 

metod a ukazatelů. 

Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají 

do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména 

nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a 

výpočtů a především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na 

průměrný stav ale na maximální kapacitu zařízení. 

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 

• sběr vstupních dat a informací,  

• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,  

• analýza vstupů, 

• modelové výpočty, 

• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy, 

• zpracování oznámení.  

V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek 

životního prostředí.   

Použité podklady pro zpracování dokumentace: 

• Místní šetření,  

• Informace od oznamovatele,  

• Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.o. 

• Zákony, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,  

• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického 

ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu 

vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky kraje, internetové stránky 

www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz,  www.irz.cz, www.mapy.cz, 

google.com , Google Earth  a dalších,   

• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.  

Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní 

posouzení záměru. 

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

\Jedná se o fázi předprojektové a projektové přípravy, je nepochybné, že bude docházet 

k dalšímu zpřesňování údajů, hodnoty byly v rámci projektu vždy nastavovány na horní 

hranici očekávání jako limitní.  

 

 

 

http://www.portal.gov/
http://www.mapy.cz/
http://www.irz.cz/
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY)  

Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena 

investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování 

investice. Do tohoto dokumentu již vstupovala jediná varianta.  

  

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

Viz kapitola H. příloha, kde jsou obrazové a jiné přílohy.    

2. Další podstatné informace oznamovatele  

Všechny podstatné informace jsou součástí příslušných kapitol.   
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Název:  Průmyslový park Přeštice II.  

Zařazení:  Dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr podle přílohy č. 1. 

Kategorie II.: 

• bod 106 - Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou 

od stanoveného limitu – 10  tis. m2. 

 Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle Zákona 100/2001 Sb. a příslušným 

úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje.  

 Umístění záměru:  

 Kraj:    Plzeňský  

 Okres:    Plzeň – jih 

 Obec:   Přeštice 

 Katastrální území: Přeštice 735256 

Bilance ploch  

Bilance ploch Přeštice Plocha % 

Zájmové území 60 928 m2 - 

Plocha výroby 59 045 m2 100 % 

Zastavená plocha 18 766 m2 32 % 

Zpevněná plocha 17 774 m2 30 % 

Zastavěná + zpevněná plocha 36 540 m2 62 % 

Zeleň 22 505 m2 38 % 

 

Parkoviště   Jednotka Hala  

Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 169 

Počet parkovacích stání pro nákladní automobily m.j. 15 

Počet nakládacích doků m.j. 30 

Počet drive-in – vjezdových doků m.j. 2 

 

Charakter záměru  

Jedná se o skladovou, případně výrobní halu s přidruženým skladem s nezbytným 

administrativním, sociálním a technickým zázemím. Objekt je koncipován jako 

nepodsklepená hala obdélníkového tvaru, ve které se nachází halová část a administrativy 

se sociálním a technickým zázemím. Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch, 

parkovacích stání, oplocení areálu, sadových úprav, vrátnice, sprinklerové stanice a 

výstavba příslušných inženýrských sítí. Výška objektu je 12,5 m po atiku. 

V plánované hale budou montovány plastové součásti pro automobilový průmysl (části 

vzduchových tlumičů, dávkovacích systémů, řízení, palivových pump, díly pohonného 

systému, elektrického ovládání oken, střešních oken, sedadel, vstřikování, brzdných 

systémů, spojek a dalších systémů), případně výroba drobných elektrických zařízení, fréz, 

vrtaček, dalšího ručního nářadí. Součástí linky je sváření, obrábění, lakování, montážní 

linka, testování a sklady olejů. 
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Provozní řešení  

Provoz bude v maximálním stavu nepřetržitý, tedy 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. 

Předpokládá se maximálně třísměnný provoz ve skladech (případně výrobě) i 

administrativních provozech s tímto souvisejících (příjem a výdej zboží), ostatní provozy 

(administrativa celého parku a pomocné provozy) jsou jednosměnné. Z hlediska doby 

provozu však zejména záleží na jednotlivých pronájemcích, specifiku jejich provozu a 

jejich organizace práce. 

Výroba bude spočívat pouze v:  

• dovozu a kompletaci vstupních komponent a surovin dle výrobkové řady;  

• základní úpravy hutního materiálu – řezání, sváření broušení – jen finalizační úpravy 

v menším rozsahu;  

• montáži na montážní lince, či u větších zařízení provedení individuálního sestavení na 

jednom místě;  

• testování;  

• povrchové úpravy, nastříkávání speciálních barevných schémat, log dle přání 

zákazníků,  

• balení a distribuci.  

Závěr  

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly 

prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude 

splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí. 

Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo 

nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a 

technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika 

bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.  

 

Datum zpracování dokumentace:  07/2019 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 

Ing. Vraný Miroslav  

Farm Projekt 

Jindřišská 1748 

530 02 Pardubice  

tel.: 466 675 509, 602 434 897 

 
 

Na oznámení spolupracovali:     

Ing. Martin Vraný  
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace  
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2. Stanovisko krajského úřadu dle §45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny  
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3. Umístění záměru – širší vztahy  

 

4. Umístění záměru – fotomapa  
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5. Záměr 
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6. Snímek z územního plánu  
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7. Území s archeologickými nálezy 
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8. Ochranné pásmo vodních zdrojů 

 

 



Farm Projekt 

Průmyslový park Přeštice  Strana 72/73 

9. Územní systém ekologické stability 
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10. Ložisková území 

 

 

 


