
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: Přesun areálu f. INTEGRA, Machnín u Liberce
                               
Druh stavby: novostavba

Číslo zakázky: 14-044

Investor: INTEGRA stavby, a.s.

                                     adresa: Hrádecká 158, Liberec - Machnín

Umístění:

Katastrální území: Machnín 689823
                                       
Obec: Liberec 563889
                                        
Kraj: Liberecký

Zpracovatelé studie:  JAP projekt, s.r.o.

adresa: Generála Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13

tel./fax: 485 106 274

info: www.projektjap.cz

IČO: 273 44 444

DIČ: CZ27344444

Zodpovědný projektant: Jaroslav Pivrnec
 JAP Projekt, s. r. o.

ČKAIT – 0500985, autorizace pro dopravní stavby – specializace nekolejová doprava

Stupeň: koncepční technická studie – posouzení možností

Datum zpracování: 07 2014 až 07-2015

                                                                                                                                            str. 1 z celkem 6



2. ZÁKLADNÍ POPIS

2.A CÍLE STUDIE

Cílem studie je provedení prvotního technického návrhu nového areálu firmy INTEGRA stavby a.s.

V  Liberci  –  Machníně  v  novém  prostoru,  mimo  stávající  areál  umístěný  v  centru  Machnína.

Obsahem studie je návrh technicko – provozního řešení nového areálu odpovídajícího potřebám

firmy na pozemcích investora v dotčeném katastru s prvotním vykreslením řešení vč. zákresu do

katastrální mapy.

Studie řeší návrh přesunu areálu v technicko – provozní rovině k potřebám mmj. prvotních jednání

o změnách územního plánu a koncepčním změnám přesunu areálu. Na základě požadavků třetích

oprávněných stran je v případě prvotního odsouhlasení přesunu areálu předpokládáno zpracování

navazující  doplněné  studie,  případně  již  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  obsahující

zapracování a řešení všech oprávněných požadavků.

2.B PROJEKTOVÉ PODKLADY

/1/  Informace o parcelách KN  ………….............…. (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

/2/  Mapový podklad........................................... (www.google.cz, www.mapy.cz)

/3/  Rekognoskace a fotodokumentace stávajícího stavu

/4/  Příslušné ČSN, TP a jiné oborové předpisy

2.C POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající areál firmy

Stávající areál firmy je umísten v intravilánu Machnína, konkrétně ve středové části. Jedná se o

areál  stavební  firmy  o  celkové  rozloze  cca  12  100  m2  s  napojením  na  stávající  krajskou

komunikaci, sil. III/27250.

Stávající prostor firmy je využíván k běžnému technickému i administrativnímu provozu stavební

společnosti  –  mimo  administrativní  část  se  jedná  zejména  o  mezisklady  materiálů  a  parking

stavebních vozidel. S ohledem na obecný růst dochází zejména v posledních letech k potřebám

částečného rozšíření firmy, které je v současné době limitováno intravilánovou okolní zástavbou

areálu. Samotný okolní prostor je využíván zejména pro bydlení běžné a provozem stavební firmy

zároveň dochází  k  negativním jevům způsobených samotným provozem – zvýšení  hlučnosti  a

prašnosti v centru obce, zvýšené dopravní zatížení nákladní dopravou na komunikacích v souvislé

zástavbě.

Uvažovaný protor pro přesun areálu

Návrh přesunu areálu je proveden v rámci katastru Machnína, avšak mimo souvislou zástavbu v
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intravilánu – viz.  příloha „Situace širších vztahů“ v této dokumentaci.  Nové umístění  areálu je

navrženo  do  severozápadního  cípu  katastru  obce  s  návazností  na  stávající  areál  Liberecké

obalovny. Jedná se o prostor limitovaný zejména krajskou komunikací III/27250 a státní silnicí

I/35. V tomto prostoru, v současnosti s využitím orné půdy, již není uvažována budoucí zklidněná

výstavba (rodiné bydlení apod.) a jedná se přirozené rozšíření průmyslového areálu, zastoupeného

v současné době Libereckou obalovnou. Zároveň se jedná o prostor ve vzdálenosti cca 250 m od

křižovatky / napojení na silnici I/35, mimo stávající intravilán obce (absence i vjezdů stavebních

vozidel do prostoru stávající zástavby Machnína).

3. ÚDAJE O POZEMKU S NÁVRHEM VÝSTAVBY NOVÉHO AREÁLU

Jedná se o prostor mezi sil.  III/27250 a I/35, který je v současné době využíván jako pole s

ochranou  zemědělského  půdního  fondu  –  orná  půda.  Dopravní  napojení  prostoru  je  velice

příhodné  na  silnici  III/27250,  která  je  ve  vzdálenosti  cca  250m  od  areálu  napojena

mimoúrovňovým křížením na silnici I/35.

Charakteristika klimatického regionu

Jedná se o klimatický region s kódem 7 (vlhčí a chladnější podmínky). Suma teplot nad 10 st. C v

hodnotách 2200 – 2400 s průměrnou roční teplotou 6-7 st. C. Průměrný úhrn srážek v mm se

pohybuje v hodnotách 650-750mm.Obecné informace o prostoru

Obecné informace

 reliéf  roviny, mírné až střední svahy, terenní deprese

 výskyt v klimatických regionech  (3), (4), 5, 6, 7

 hloubka půdy  hluboká až velmi hluboká

 mocnost ornice  středně hluboká, hluboká

 mocnost humusového horizontu  shodná s mocností ornice

 struktura  drobtovitá

 půdotvorný substrát  57, 58, (24, 25)

 skeletovitost  bez skeletu, ojediněle slabě skeletovitá

 vláhové poměry  sklon k dočasnému zamokření

 oglejení   v celém půdním profilu kromě orničního horizontu

 zamokření  periodické převlhčení až zamokření

 biologické oživení  značné

 produkční potenciál HPJ  58,0 - 85,7
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stika:

 zrnitost h; (jh)   středně těžká; ve spodině i 
těžší

 pórovitost (% obj.) 45 - 51  středně pórovitá

 MKVK (% obj.) cca 37 - 39  silně vododržná

 humus (%) 2 - 3  střední

 uhličitany (%) 0   -

 pH (K(I)) 5,6 - 6,5; 4,6 - 5,5  slabě kyselá kyselá

 sorpční kapacita (mmol+/100g) 13 - 17  střední (nižší)

 stupeň sorpřčího nasycení (%) 70 - 80  slabě nasycená až nasycená

 měrný odpor (kPa) 55 - 65   -

 Praktické využití:

 náchylnost k acidifikaci  střední

 náchylnost k utužení  výrazná

 vhodné pro zatravnění  /

 vhodné pro zalesnění  /

 erodovatelnost půdy  nejnáchylnější

 ohrožení větrnou erozí   KR 0 - 4 bez ohrožení

 retence (l.m-2/1m)  250

 hydrologická skupina půd  B

 infiltrace (mm.min-1)  0,09

 sklon k hrudkovitosti  střední

 uléhavost ornice (MPa)  cca 2,16

 zpracovatelnost  IV.

 těžitelnost zemin  2. stupeň

 ochrana plošná  II.

 využitelnost humusového horizontu  B (
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 Skeletovitost, hloubka, sklonitost a expozice půdy

 Kategorie půd dle hloubky:

 0  půda hluboká (> 60 cm) 

 Hodnocení skeletovitosti:

 0  bezskeletovitá, s příměsí (s celkovým obsahem skeletu do 10 %) 

 Kategorie sklonitosti:

 2  3-7°  mírný
sklon 

 Kategorie expozice:

 0  se všesměrnou
expozicí 

4. NÁVRH – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh nového areálu

Návrh nového areálu je proveden v kapacitách a limitech:

– celkem 4 zastřešené haly s rozdělením:

1 x krytý sklad zejména sypkého stavebního materiálu

1 x krytý sklad (využití stavební materiál – např. potrubí aj.)

2  x  hala  pro  parking  stavebních  vozidel  a  strojů  vč.  dílen  a  možností  prostorového

vyčlenění pro sklady

– komunikace  a  venkovní  zpevněné  plochy  –  vč.  prostoru  pro  venkovní  meziuskladnění

stavebního materiálu a venkovní parking vozidel

– administrativní budova s přilhlým parkingem pro osobní automobily

– související ozeleněné plochy

– nové napojení na silnici III/27250 + předpokládané úpravy této komunikace

– oplocení areálu

Návrh samotné výstavby areálu je předpokládán na pozemcích investora dle přiložených situačních

zákresů na pozemcích využívaných v současné době jako orná půda. V souvislosti  s výstavbou

areálu je předpokládáno s částečnou úpravou stávající krajské komunikace sil. III/27250 v rozsahu

případného normového rozšíření v dotčeném úseku s reřením odvodnění a případnou výstavbou

podélného  jednostranného  chodníku  –  bude  řešeno  dle  požadavků  a  podmínek  oprávněných

třetích stran v dalším stupni dokumentace s návazností na územní plán a celkové řešení výstavby v

lokalitě a plynoucích potřeb zejména nemotoristické dopravy v lokalitě).

Celková plocha nově navrženého areálu je dle této technicko – provozní studie / návrhu 29 500

m2.
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Řešení původního / stávajícího areálu

Stávající areál firmy INTEGRA stavby a.s. by byl při provedení přesunu dle tohoto návrhu zrušen

se změnou využití samotného prostoru areálu. Stavební – technické haly by byly pravděpodobně

přesunuty do nového areálu, zpevněné plochy by byly rekultivovány (vyjma možného zachování

stávající administrativní budovy s přilehlým parkingem, kterou by bylo možné využít pro potřeby

obce – občanů s možným částečně komerčním využitím).  Prostor  technického zázemí by bylo

možné  po  rekultivaci  využít  pro  novou  výstavbu  odpovídající  územnímu  plánu  vč.  možných

částečných parkových úprav – volnooddychová zóna s kombinací s výstavbou – kombinace bydlení

a komerčních účelů. 

Celková plocha stávajícího areálu je cca 12 100 m2.

5. ZÁVĚR

Zrušení  stávajícího  areálu v  intravilánu a praktickém centru Machnína se jeví  pro další  rozvoj

Machnína jako více než vhodné.  Samotný přesun areálu do uvedených prostor přináší  výhody

spojené s dobrým dopravním napojením nového areálu mimo zástavbu obce a celkové dopravní

zklidnění v obci. Zároveň se jedná o pozemky ve vlastnictví investora, které navazují na stávající

průmyslový areál Liberecké obalovny.

V Liberci, červenec 2013                           Pivrnec
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