
1.  Popis území stavby 

a) charakteris*ka stavebního pozemku, 
Řešený areál se nachází v k.ú. Dobroměřice č. 627356. Studie řeší parcely s číslem 77/61; 77/92; 77/172; 
77/222; 
77/223 a stavební pozemky st.362; st.363; st.364; st.365; st.366; st.404 (vše k.ú.Dobroměřice). 
Jedná se o rovinatý, zastavěný pozemek ve vlastnictví firmy Hakus a.s. se sídlem Nečišská 451, Dobroměřice, 
PSČ 44001. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.) 
Vzhledem ke stupni dokumentace nebyly prováděny pro účely této zastavovací studie žádné průzkumy. Byl 
proveden pouze vizuální stavebně-technický průzkum, který neshledal žádné překážky, které by bránily 
provedení 
zamýšlených objektů. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
SO 01 zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy. Stavba bude podléhat stavebnímu povolení v ochranném 
pásmu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Všechny objekty, mimo příjezdovou komunikaci, se nachází v záplavovém území Q100. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navržené stavební úpravy uvnitř stávajícího areálu včetně úprav zpevněných ploch nebudou mít negaavní vliv 
na okolní pozemky. Odtokové poměry se realizací stavebních objektů navýší vlivem zvětšení zpevněných a 
střešních 
ploch. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy nemají žádné požadavky na asanace. V rámci budování nových objektů budou prováděny 
demolice staveb na pozemcích st.362; st.363; st.365, st.404 (vše k.ú.Dobroměřice). 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 
Stavba nových objektů nemá žádné požadavky na zábory zemědělské půdy, ani pozemků, určených k plnění 
funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení nových objektů na technickou infrastrukturu je nebytné nově vybudovat. Bude využíváno stávající 
napojení na dopravní infrastrukturu s výjezdem na ulici 5. května. 
Existence síe byla zjištěna: 
• GasNet středotlaký plynovod 
• CETIN telekomunikační, metalický kabel 
• Čeps v areálu se nenachází žádné sítě 
• SčVK přípojka parcely č. 77/226, PVC 90 
• Telco opacký kabel 
• OÚ Dobroměřice veřejné osvětlení 
• ČEZ Distribuce sítě VN, NN, stanice 
• ČEZ ICT Services bez střetu síe 
Vyjádření k existenci síK jsou přílohou studie. Pozice připojovacích bodů jsou vyznačeny na výkresech č. 7 a 8. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související inves*ce 
Stavební úpravy vyžadují posílení trafostanice ve vlastnictví ČEZ. 
Vlastní práce, spojené s realizací záměru, budou probíhat za provozu areálu. 
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Areál HAKUS v Dobroměřicích na ulici 5. Května : 

 

2. Celkový popis staveb 

• Účel užívání staveb, základní kapacity funkčních jednotek 
V areálu budou vybudovány dvě nové skladovací haly: 

• • SO 01 je rozdělen na mrazící (skladovací) část, expediční část, nad kterou bude vybudováno zázemí 
zaměstnanců (2NP) a technologická část chlazení (3NP). Přibližná zastavěná plocha je 1 040 m2. 

• • SO 02 je rozdělen na mrazící (skladovací) část, expediční část a chladící (skladovací) část. Nad čáse 
expedice je ve 2NP vestavba pro technologickou část chlazení. Přibližná zastavěná plocha je 1 350 m2. 

• • Dieselový agregát (DA) slouží pro vykrye případných výpadků elektrické energie. Kapacitně bude 
navržen na pokrye potřeby elektrické energie obou mrazících hal (SO 01 a SO 02). 
Celkový počet zaměstnanců je 26 osob, z toho 24 pracovníků v halách a 2 administraavní pracovníci. Je 
uvažováno s dvousměnným provozem. Na denní směně bude pracovat 8 osob/halu a 4 osoby/halu při noční 
směně. Z celkového počtu skladníků je uvažováno se 4 ženami. 
ZAMĚSTNANCI CELKEM 26 ZAMĚSTNANCŮ 
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI 2 ZAMĚSTNANCI 
SO 01 SKLADNÍCI 12 ZAMĚSTNANCŮ 
SO 02 SKLADNÍCI 12 ZAMĚSTNANCŮ 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA CELKEM 2 390 m2 

SO 01 1 040 m2 

SO 02 1 350 m2 

HRUBÝ OBJEM STAVBY m3 

SO 01 14 865 m3 

SO 02 18 767 m3 

PLOCHA PARCEL A STAVEB 13 527 m2 

č.p. 77/61 5 647 m2 

č.p. 77/92 1 141 m2 

č.p. 77/172 1 098 m2 



č.p. 77/222 591 m2 

č.p. 77/223 118 m2 

st. 362 1 141 m2 

st. 363 44 m2 

st. 364 563 m2 

st. 365 262 m2 

st. 366 2 634 m2 

st. 404 288 m2 

Všechny výše uvedené pozemky se nachází v k.ú. Dobroměřice (627356) 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Záměrem je vybudovat v areálu dvě nové skladovací haly. Nové haly jsou navrženy na místě stávajících 
objektů určených k demolici. Haly jsou navrženy podél hranic pozemku, přibližně kolmo na sebe a společně 
vytvářejí 
průjezd do zásobovacího dvora. Obdélníkový prostor zásobovacího dvoru je ze dvou stran ohraničen stávající 
objekty 
a ze zbylých dvou stran je dotvořen hmotami nových hal. 
Výšky nových objektů drží výškovou hladinu odpovídající limitu zástavby, stanovenému SÚ (viz. záznam 
z konzultace s SÚ). Maximální výška hřebene novostaveb je 13,0 m. (lokální technologie mohou tuto výšku 
překročit) 
Stavby jsou umístěny minimálně 2 m od hranice se sousedním pozemkem. Podél silnice I/28 je pás ochranné 
zeleně, na kterém není možné stavby hal umísat. Limitující je zejména parcela č. 77/172. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o jednoduché hmoty skladových hal. Hmotové řešení je děleno na tři základní čása: sokl, hlavní 
hmota a střecha. 
• Šedě omítnutý sokl staveb mírně ustupuje pod hlavní tělo stavby. Úroveň vnitřních prostor je 1,3 až 
1,5 m nad upraveným terénem. Ze soklu staveb vystupují předložená, ocelová schodiště 
s podstupnicemi z pororoštu. Schodiště budou žárově zinkována. 
• Hlavní hmota stavby má jednoduchý kvádrový tvar. Fasáda je navržena z velkoformátových plechových 
dílců s bílou povrchovou úpravou. Na fasádě budou umístěna loga firmy. Z hmoty objektů vystupují 
nákladové rampy, markýzy vstupů, nákladové rampy a schodiště. Okenní otvory budou pouze v místě 
zázemí zaměstnanců. 
• Střecha je od hlavní hmoty oddělena nadstřešními žlaby a změnou materiálu. Střechy mají sedlový 
tvar se klonem 7,94° a 8,12°. 
Ualitární vzhled budov se podřizuje jejich funkci mrazících a chladících hal. Celkový vzhled zapadá do areálu a 
okolní zástavby. 

• Celkové provozní řešení, technologie výroby 
a) Celkové provozní řešení: 
Obě skladovací haly jsou přístupné ze společného zásobovacího dvora. Zásobování bude řešeno pomocí 
nákladních automobilů. Ty budou najíždět do zásobovacího dvora, kde budou buď vyloženy nebo naloženy 
materiálem 
na paletách. Nákladní automobily budou využívat stávající příjezdovou komunikaci z ulice 5. května. 
Médiem pro chlazení hal je zvolen freon. Každá skladová hala má vlastní strojovnu chlazení. V SO 01 je 
strojovna chlazení umístěna ve 3.NP nad zázemím zaměstnanců. V SO 02 je strojovna chladu umístěná ve 
vestavbě 
nad čáse prostoru expedice. Na střechách hal jsou osazeny venkovní prvky chlazení (kondenzátory). 
Východně od SO 01 je navržen dieselový agregát, který pokryje případné výpadky elektrického proudu. 
Konkrétní výkon DA bude stanoven až v dalších fázích PD. 
V obou objektech je uvažováno s pevnými regály na palety, skladovanými v pěa úrovních nad sebou. 
Na střeše objektů bude muset být instalován záchytný systém pro bezpečný pohyb pracovníků. 



Provozní řešení SO 01: 
Expedice: 
V expedičním prostoru je navrženo místo pro vychystání 70 palet (kapacita palet 2 automobilů TIR). Je zde 
zároveň uvažováno stání pro retrak, který bude manipulovat s paletami. 
Dále se v expedici nachází nakládací rampa s portálem, který s fasádou skladovací haly svírá úhel cca 450. 
Dále je zde vstup pro zaměstnance, vjezd pro retraky do mrazícího skladu (tepelně izolační vrata) a samostatný 
vstup do mrazícího skladu pro zaměstnance. 
Mrazící sklad: 
Skladový prostor s teplotou -25°C. Zboží bude skladováno na paletách, které budou uloženy v systémovém 
regálu v pěa vrstvách palet nad sebou. S paletami bude manipulovat zaměstnanec pomocí retraku. Mrazící 
sklad má 
požární úniky ve dvou směrech, každý na jedné straně skladu. V regálech je navržena úniková cesta vynecháním 

palet v regálech. Palety je zakázáno skladovat v těsné blízkosa výparníků chladu. - riziko kolize při manipulaci 
s paletou. Viz B.2.2 – Technologie chlazení. 
Zázemí zaměstnanců: 
Zázemí se nachází v 2.NP nad expedicí a je přístupné po venkovním schodiša. Schodiště je navrženo jako 
ocelové se stupnicemi z pororoštu. Schodiště je kryté markýzou. 
Zázemí je dispozičně děleno na dvě kanceláře pro jednu osobu, denní místnost a toalety pro administraavní 
pracovníky. Dále jsou zde navrženy oddělené šatny pro ženy a muže - každá šatna s vlastní umývárnou a 
toaletami. 
Zázemí zaměstnanců je kapacitně navrženo pro 26 zaměstnanců. 
Strojovna chlazení: 
Technologie chlazení je umístěna ve 3.NP nad zázemím zaměstnanců. Jako chladící médium byl investorem 
zvolen freon. Vstup do strojovny je z 2.NP po přímém, vnitřním schodiša. Manipulační otvor pro nastěhování 
technologie je přístupný z prostoru mrazícího skladu. 
Provozní řešení SO 02 
Expedice: 
Expediční prostor je rozdělen na dvě čása. Zvlášť pro chladící a mrazící část. Je zde navrženo místo pro 
vychystání celkem 140 palet (kapacita 4 automobilů TIR). Pro každou část expedice 70 palet. Je zde zároveň 
uvažováno stání pro 2 retraky (1 pro každou část expedice), které budou manipulovat s paletami. 
Dále se v expedici nachází dvě nakládací rampy s portály tak, aby nákladní automobily stály v úhlu cca 450 od 
fasády skladovací haly. Dále je zde vstup pro zaměstnance s předloženým schodištěm, vjezdy pro retraky do 
mrazícího a chladícího skladu (tepelně izolační vrata) a samostatný vstup pro zaměstnance do chladícího a 
mrazícího skladu. 
Chladící sklad: 
Skladový prostor s teplotou 5°C. Zboží bude skladováno na paletách, které budou uskladněny v systémovém 
regálu v pěa vrstvách palet nad sebou. S paletami bude manipulovat zaměstnanec pomocí retraku. Chladící 
sklad má 
požární úniky ve dvou směrech, každý na jedné straně skladu. V regálech je navržena úniková cesta vynecháním 
palet v regálech. 
Palety je zakázáno skladovat v těsné blízkosa výparníků chladu. Riziko kolize při manipulaci s paletou. Viz 
B.2.2 – Technologie chlazení. 
Mrazící sklad: 
Skladový prostor s teplotou -25°C. Zboží bude skladováno na paletách, které budou uskladněny v systémovém 
regálu v pěa vrstvách palet nad sebou. S paletami bude manipulovat zaměstnanec pomocí retraku. Mrazící 
sklad má 
požární úniky ve dvou směrech, každý na jedné straně skladu. V regálech je navržena úniková cesta vynecháním 
palet v regálech. 
Palety je zakázáno skladovat v těsné blízkosa výparníků chladu. Riziko kolize při manipulaci s paletou. Viz 
B.2.2 – Technologie chlazení. 
Strojovna chlazení: 



Technologie chlazení je v SO 02 umístěna ve vestavbě nad čáse prostoru expedice. Vstup pro údržbu je 
vnějším dvouramenným schodištěm. Manipulační otvor pro nastěhování technologie je z prostoru expedice. 
b) Technologie chlazení: 
Zdroj chladu je potřeba instalovat do každé haly. Vybudování jen jednoho zdroje pro celý areál je 
neekonomické. Důvodem je podstatný nárůst tlakových ztrát se vzrůstající délkou potrubí. Pro zdroj chladu 
(strojovnu) v hale SO.01 bude využit prostor nad navrhovanými prostorami zaměstnanců. Pro zdroj chladu 
(strojovnu) 
v hale SO.02 bude využit prostor nad expedicí. Jako médium pro zdroj chladu byl zvolen freon. 
Každá ze strojoven musí být přístupná pomocí schodiště (lze i venkovním), vybavena montážním otvorem a 
musí mít zajištěno provozní i havarijní větrání. 
Rozvody chladu mohou být vedeny v prostoru střešních nosníků (tj. mimo chlazené prostory). Výparníky budou 
umístěny v chlazeném prostoru, přisazeny přímo ke stropu. 
• Typ výparníku bude upřesněn až na základě vypočítaného výkonu. 
• Hmotnost výparníků cca. 0,5 tuny/ks. 
• Výška výparníku cca. 1,2 m. 
• Od stěny musí být výparník min. 0,8 m. 
Pod konstrukcí, ke které budou výparníky upevněny, musí být min. 0,4 m volného prostoru (pro potřeby 
připojení výparníků na rozvody chladu). Výparníky budou umístěny „do uliček“. V jejich blízkosa nelze uvažovat 
s využiem horní úrovně regálů pro skladování zboží (riziko poškození výparníku při manipulaci s paletou). 
Od každého výparníku musí být zajištěn odvod kondenzátu (gravitačně). 
Pro každý ze skladových oddílů bude muset být na střeše objektu instalován suchý kondenzátor (nutno 
uvažovat i s plochami pro servis zařízení). Instalace na zpevněné ploše dvora není v tomto případě vhodná. 
Odpadní teplo ze zdroje chladu zajise vytápění podloží hal. Zároveň zajise i předehřev TUV v sociálním 
zázemí zaměstnanců (vyžaduje instalaci akumulačních nádob). 
V případě výpadku napájení a přijmue patřičných provozních opatření (omezení přístupu do skladových 
prostor) lze udržet potřebnou teplotu v mrazírně po dobu max. 48 hodin. V chladírně se jedná o dobu kratší. 
Z tohoto důvodu je vhodné napojit zdroj chladu na záložní systém napájení (např. DA). S ohledem na 
uvažovanou instalaci 2 zdrojů chladu, je ekonomické osadit pouze jeden DA, který by řešil zálohování obou 
zdrojů 
chladu, které by fungovaly v „nouzovém“ (utlumeném) provozním režimu. 
Předpokládaná potřeba chladu (přibližný odhad) při výšce skladového prostoru 9 m je cca. 
• 180 kW pro objekt SO.01 
• 140 kW pro objekt SO.02 
Zdroje chladu jsou v provedení se „so�“ startem. Vyžadují jištění pomocí deonů s „C“ charakterisakou. 
Pro podrobnou dokumentaci bude potřeba poskytnout data z hlukové studie, které určí, jak moc je potřeba 
technologii (kondenzátor na střeše) utlumit. 
Hluková studie bude zpracována až v dalších stupních PD. 

• Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Haly jsou navrženy jako jednopodlažní sklady s plochou do 1000 m2 (čistá plocha skladového oddílu). Z toho 
vyplývá, že v objektech nemusí být instalováno EPS, SHZ a OTK. Haly nemusí umožnit objezd vozidly HZS. 
Nosná konstrukce a střecha musí splňovat požadavek REI 30. Pokud do prostoru některé z navrhovaných hal 
zasahuje požárně nebezpečný prostor, je potřeba v takovém prostoru použít k opláštění panely s jádrem 
z minerálních vláken (DP1). 
U SO 01 bude požárně oddělena expedice se zázemím zaměstnanců od mrazícího skladu. Oddělení nutno řešit 
konstrukcí DP1 (zděná, popř. SDK konstrukce). Bude-li v objektu instalován zdroj chladu, musí být tento zdroj 
řešen 
jako samostatný PÚ. 
Z každého skladového oddílu je potřeba dvou únikových východů. 1. východ vedle požární rolety (lze unikat 
přes prostor expedice). K 2. východu nutno vybudovat „koridor“ regálovým systémem. Tento východ musí být 
ve 
vzdálenosa max. 10 m od místa, kde lze odstavit zásahové vozidlo HZS. 



Venkovní hydrant musí být instalován na potrubí DN125 a musí se nacházet ve vzdálenosa max. 150 m od 
každého z objektů. Další hydrant musí být od tohoto vzdálen max.300, přičemž tato vzdálenost se měří po trase 
vozidla (nikoliv „vzdušnou čarou“). 
Nástupní plocha HZS není požadována. K přístupu na střechu instalovat žebříky, jedním z jejich štěřínů musí 
být suchovod. Vzdálenost mezi žebříky max. 200 m (měřeno po obvodu objektu). 
V případě uzavření areálu, je potřeba pro zásah HZS instalovat poblíž vjezdových vrat „tlačítko“, pomocí 
kterého bude možné odblokovat pohon vrat a tyto otevřít manuálně. 
V objektu bude muset být instalován TOTAL STOP, který odpojí i zdroj chladu a fotovoltaiku (bude-li 
vybudována). CENTRAL STOP není vyžadován. 

• Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Při výstavbě 
Vlivy na půdu, charakter území a geologické podmínky v posuzovaném území se nepředpokládají, stejně jako 
vliv provozních zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních). 
Realizace stavebních úprav a budoucí provoz nebudou mít negaavní vliv na zdraví obyvatel v lokalitě. 
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem (§ 11 zákona o odpadech), stavební odpady budou v maximální 
míře nabídnuty ke zpětnému využie provozovatelům, kteří mají souhlas k využívání těchto odpadů (recyklace 
stavebních odpadů na recyklačních linkách). Pouze již dále nerecyklovatelný stavební odpad je možné odvézt na 
skládku. 
V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude zástupcům dotčených orgánů doloženo množství a specifikace 
odpadů, vzniklých v procesu stavby včetně způsobů jejich využie či odstranění, respekave předání oprávněné 
osobě, 
tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo využívání odpadů respekave 
k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. 
Při provozu 
Ochrana zdraví při užívání provozních souborů a technického vybavení objektu bude zajištěna seznámením 
pracovníků s návody k použie jednotlivých provozních souborů a technického vybavení a jejich pravidelnými 
kontrolami, revizemi a odbornými opravami. Pro provoz v objektu bude vypracován provozní řád. Veškeré tyto 
práce 
bude zajišťovat specializovaná firma, která vlastní k těmto činnostem oprávnění. 
a) Denní osvětlení, umělé osvětlení 
Všechny místnosa, které mají povahu trvalého pracoviště nebo pobytu jsou dispozičně umístěny u fasády, aby 
bylo zajištěno u těchto místnose denní osvětlení. Umělé osvětlení bude řešeno s ohledem na ČSN EN 12464-1, 
ČSN 
EN 12193 a ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Budou použita převážně LED svíadla. 
b) Zásady ochrany před šířením hluku a vibrací 
Návrh stavby a její technické provedení bude zajišťovat odolnost stavby proa škodlivému působení vlivu hluku 
a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem. 
Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace (například čerpadla, spínače, vzduchotechnická 
zařízení apod.) budou v budově umístěny a instalovány tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 
konstrukce a jejich šíření. 
Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do akusacky chráněných místnose hluk 
způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 

3. Ochrana stavby před negaavními účinky vnějšího prostředí 



a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
• Název a kód obce: Dobroměřice [546861] 
• Název a kód čása obce: Dobroměřice [27359] 
• Obec s rozšířenou působnose: Louny 
• Horninový typ čása obce: 
písek, štěrk 
vápnité jílovce, slínovce, méně jílovité vápence 
• Radonový index geologického podloží: 1 - nízký 
• Převažující radon. index geologického podloží v centroidu čása obce: 
kvartér, hlubší podloží nízký 
• Průměrný dávkový příkon gama záření hornin - rozsah hodnot v ČR je od 5 do 210nGy.h-1: 
55 nGy.h-1 
• Průměrná objemová akavita radonu v ovzduší ve stavbách: 
132,8 Bq.m-3 
• Průměr maxim objemové akavity radonu v ovzduší ve stavbách: 
158,3 Bq.m-3 
• Průměr objemové akavity radonu v geologickém podloží: 
17,6 kBq.m-3 
• Průměr maxim objemové akavity radonu v geologickém podloží: 
32,6kBq.m-3 
• Průměr výsledků měření objemové akavity radonu v ovzduší ve stavbách: 
0 Bq.m-3 
• Pravděpodobnost překročení směrné hodnoty objemové akavity radonu v ovzduší ve stavbách (200 Bq.m-3): 
0,19 
S ohledem na vlastnosa podloží, které lze s ohledem na jeho složení klasifikovat jako propustné až velmi 
propustné (charakterisacké pro střední radonový index) je nezbytné, aby součáse dalšího stupně projektové 
dokumentace byl i podrobný radonový průzkum. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem ke stupni dokumentace neřešeno. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem ke stupni dokumentace neřešeno. 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem ke stupni dokumentace neřešeno. 
e) pro*povodňová opatření 
Vzhledem k charakteru navrhovaných, stavebních úprav nedojde ke změně stávajícího. 
Úroveň podlahy skladovacích hal je cca 1,4 m nad upraveným terénem. 

4. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod: 
Nová přípojka na vodovodní řad je uvažována ze západní strany areálu, v blízkosa jižní stěny objektu na 
pozemku st.364 (k.ú. Dobroměřice). Přípojka je označena ve výkresu č. 8, ÚP – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. 
El. energie: 
Připojení je uvažováno v místně stávající trafostanice, která je ve vlastnictví společnosa ČEZ. Trafostanice 
bude muset být rozšířena dle nároků technologií. Bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 
Trafostanice je označena ve výkresu č. 7, ÚP – ENERGETIKA A SPOJE 
Pro potřeby zálohování napájení zdroje chladu je uvažováno s instalací DA ve venkovním provedení. 
Předpokládaná pozice DA je vyznačena na výkresu č. C.03, KOORDINAČNÍ VÝKRES. Výkon DA bude stanoven na 



základě projektu zdrojů chladu v dalším stupni projektové dokumentace. 
Kanalizace - splašková: 
Vzhledem k neexistenci stávající splaškové kanalizace je doporučeno vybudování čisačky odpadních vod (ČOV). 
Kapacitu ČOV lze navrhnou tak, aby umožňovala i připojení MBB technik, spol. s.r.o. (v současné době jsou 
odpadní 
vody shromažďovány v bezodtoké jímce a vyváženy). Přečištěná šedá voda bude odváděna stávající dešťovou 
kanalizací do řeky Ohře. Vybudování ČOV vyžaduje vodoprávní řízení. 
Variantní řešení: splaškové vody mohou být shromažďovány v záchytné jímce (žumpě) a následně 
vyváženy/likvidovány k tomu oprávněnou firmou/osobou. 
Kanalizace - dešťová: 
Dle SÚ (viz zápis konzultace) likvidace dešťových vod může být i nadále řešena vypouštěním do řeky Ohře. 

Dešťové vody ze střech objektů budou shromažďovány v záchytné nádrži opatřené odtokovým venalem 
zajišťujícím řízený odtok do řeky Ohře. Předpokládá se využie stávající dešťové kanalizace. Vyžaduje provedení 
kamerového průzkumu (v dalším stupni projektové dokumentace). 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stejné nádrže přes odlučovač ropných látek. 

5. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Areálem prochází manipulační komunikace, která je před areálem za oplocením ze severovýchodní strany areálu 
napojena na stávající dopravní infrastrukturu (ulice 5. května). Manipulační komunikace se mezi halami rozšiřuje 
na 
zásobovací dvůr. 
b) doprava v klidu 
V areálu je v současné době 35 zaměstnanců a novou výstavbou bude navýšeno na počet 61 zaměstnanců. 
Výpočet dle ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací: 
• Počet obyvatel v obci 1398 
• Počet registrovaných vozidel 716 
• Stupeň automobilizace: 512 
• Součinitel vlivu stupně automobilizace 1,28 
• Charakter území A 
• Součinitel redukce počtu stání 1 
• Druh stavby sklad/výrobní hala 
• Účelová jednotka zaměstnanec 
• Počet úč. jednotek na 1 stání 4 
• Počet úč. jednotek 61 
• Požadovaný počet parkovacích stání 16 
V areálu je navrženo 50 automobilových stání. 

6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Po dokončení stavebních prací je počítáno s dorovnáním terénu a výsadbou trávníku a keřů. 
b) použité vegetační prvky 
Veškeré volné plochy v areálu budou ohumusovány v tl. 100 až 150 mm a osety travním semenem. 
Úprava pláně a vegetační nosné vrstvy půdy na rostlém terénu 
Navážka ornice, úprava pláně a příprava vegetační vrstvy půdy bude provedena dle ČSN 83 9011 (Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou). 



Nejdříve bude provedena skrývka travního drnu, která bude provedena v tl. 100 mm v rámci přípravy území a 
bude 
odvezena na skládku. Poté bude provedeno rozprostření ornice. 
• Pro trávníky na nových plochách - tloušťka vrstvy 10 cm 
• Pro plochy k výsadbě keřů– tloušťka vrstvy 30 cm 
Pro výsadbu a založení trávníku bude dodržen následující technologický postup zpracování půdy před 
zakládáním 
jmenovaných vegetačních prvků. 
• Před rozprostřením ornice bude stavební základ (spodina) urovnán a následně nakypřen do hloubky 10-15 
cm. Z pláně je nutno vysbírat případné kameny, veškeré odpady a těžko tlející čása rostlin. 
• Ornice bude na zkypřený podklad navezena v předepsané mocnosa ve zkypřeném stavu a následně 
urovnána. Po slehnue ornice bude s časovým odstupem na případné plevelné rostliny provedena aplikace 
neselekavního herbicidu postřikem naširoko. 
• Poté budou vegetační plochy vyčištěny a urovnány hrabáním. 
Technologie – výsadba keřů 
Plochy keřů budou osázeny kontejnerovanými rostlinami v počtu 3-5 ks/m2 (dle konečné velikosa rostlin). Po 
výsadbě bude provedena intenzivní zálivka – 5 l/kus a aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním živin 
1tabl/1keř. Výsadby keřů budou prováděny do černého úhoru a budou mulčovány 10 cm vrstvou borky. 
Technologie – trávník 
Trávník bude založen po jemných terénních úpravách ručním výsevem. Výsev travního osiva bude proveden po 
předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy včetně aplikace totálního herbicidu. Před 
založením trávníku bude do půdy zapravena startovací dávka hnojiva 20g/m2. Po založení trávníku bude plocha 
zavlažena v množství 20l/m2. 
Navržené výsevní množství je 30g/m2. U trávníku bude v rámci dokončovací péče provedeno první kosení při 
výšce trávníku 6-10cm. 

7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
Šíření hluku z budovy podrobně řeší příloha E.2. Akusacká studie. Hodnoty hluku v chráněném venkovním 
prostředí 
a chráněném venkovním prostoru stavby nepřekročí povolené hodnoty z nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Provoz objektu bude produkovat běžný komunální odpad. Odpady budou v rámci budovy tříděny na 
recyklovatelný 
(plast, sklo, plast) a komunální odpad. Tyto odpady budou shromažďovány v odpadových nádobách, 
kontejnerech ve 
vyhrazených prostorách objektu odkud budou odváženy nasmlouvanou organizací. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Na dotčeném pozemku nejsou žádné dřeviny, chráněné rostliny popř. živočichové, které by byly stavbou 
negaavně 
dotčeny. 
Nepředpokládá se negaavní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady 
ochrany 
vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 

8. Postup výstavby 

r.2020 – projektová příprava 
• Dokumentace bouracích prací 



• Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
• Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
• Dokumentaci pro realizaci stavby (DPS) 
r.2021 – vydání stavebního povolení a realizace stavby (doba realizace stavby 12 měsíců). 

9.  Předpokládané invesační náklady (počítané přes m3) 
Demolice: 8,9 mil. Kč bez DPH 
SO 01: 53,5 mil. Kč bez DPH 
SO 02: 69,7 mil. Kč bez DPH 
Diesel agregát: 1,2 mil. Kč bez DPH 
Zpevněné plochy: 13,8 mil Kč bez DPH 
Celkem: 147,1 mil. Kč bez DPH 

Výkres č.1 

 

Vizualizace: 




