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ÚVOD 

 

Oznámení záměru Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa (dále též ozná-

mení), jehož investorem a oznamovatelem je Bidston Management s.r.o., Vino-

hradská 2828/151, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 242 85 684, je zpracováno 

v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dá-

le též zákon), obsah oznámení je dán přílohou č. 3 zákona. Cílem oznámení je po-

skytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizi-

cích vyplývajících z jeho provozu. 

 

Záměr představuje rozšíření stávajícího administrativního a výrobního centra pro 

kompletaci akustických produktů, audio produktů a telefonů společnosti Bang & 

Olufsen. Vybudována bude přístavba výrobní haly pro montáž malých elektronic-

kých součástek ke stávajícímu objektu a novostavba skladovací haly pro uložení 

materiálových a konstrukčních segmentů potřebných pro montáž elektronických 

součástek a zařízení.  
 

V nových objektech areálu budou umístěny prostory pro výrobu a skladování, pro-

story pro administrativu a dále zázemí pro pracovníky a zázemí technické. V areálu 

budou umístěna nová parkoviště a manipulační plochy. Součástí stavebního záměru 

je zřízení nových přípojek inženýrských sítí – vodovodu, splaškové kanalizace, deš-

ťové kanalizace, plynovodu, elektroinstalací a sdělovacích kabelů.  

 

Záměr bude umístěn v Průmyslovém parku Kopřivnice. Lokalita je dle Územního 

plánu Města Kopřivnice určena jako neobytné produkční území s funkčním využitím 

VP – plocha pro výrobu – průmysl a skladování. 

 

K rozšíření výrobního areálu přistupuje společnost Bang & Olufsen, s.r.o. na základě 

existující reálné potřeby navýšení objemu výroby v důsledku narůstající poptávky 

po vyráběných zařízeních. 

 

Vstupní údaje byly poskytnuty projektantem, konzultovány byly se zástupci dotče-

ných orgánů státní správy a územní samosprávy. 

 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olo-

mouc, IČ: 649 52 053, E-mail: petr@gotthans.cz, autorizovaná osoba dle zákona č. 

100/2001 Sb. (číslo autorizace 767/117/OPVŽP/96). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BPEJ  – bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO2  – oxid uhličitý 
ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav 
č.h.p. – číslo hydrologického pořadí 
ČIŽP  – Česká inspekce životního prostředí 
ČOV  – čistírna odpadních vod 
ČSN  – česká technická norma 
DN  – průměr potrubí 
EIA – „Environmental Impact Assesment", hodnocení vlivů na životní prostředí 
EVL – evropsky významná lokalita 
HPJ  – hlavní půdní jednotka 
CHKO  – chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  – chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES – koeficient ekologické stability 
KHS  – krajská hygienická stanice 
k. ú.  – katastrální území 
LA  – hladina hluku A [dB(A)] 
LAeq – ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 

LAeqp – nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
LAmax – maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)] 
LBC   – lokální biocentrum 
LBK  – lokální biokoridor 
LNA  – lehký nákladní automobil 
MZe ČR  – Ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NH  – nátěrové hmoty 
NL  – nerozpuštěné látky 
NN  – nízké napětí 
NOx  – oxidy dusíku 
NP – nadzemní patro 
NPP  – národní přírodní památka 
NPR  – národní přírodní rezervace 
OA  – osobní automobil 
OP  – ochranné pásmo 
parc. č.  – parcelní číslo 
PM10      – respirační frakce prašného aerosolu s aerodynam. prům. 50 % částic menších než 10 

m 

PO – ptačí oblast 
PP – podzemní patro 
PS – provozní soubor 
PST – předávací stanice tepla 
PUPFL – pozemek určený pro plnění funkcí lesa 
ř. km.  – říční kilometr 
SO – stavební objekt 
SO2  – oxid siřičitý 
VP – větrný park 
VTE – větrná elektrárna 
LNA  – těžký nákladní automobil 
TOC – celkový organický uhlík 
TUV  – teplá užitková voda 
TZL  – tuhé znečišťující látky 
ÚP – územní plán 
ÚPD  – územně plánovací dokumentace 
ÚSES  – územní systém ekologické stability 
VKP – významný krajinný prvek    
VN  – vysoké napětí     
VOC  – těkavé organické látky 
VVN  – velmi vysoké napětí 
ZCHÚ  – zvláště chráněné území 
ZPF  – zemědělský půdní fond 
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ČÁST A. 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI                                           
 
A.1. OBCHODNÍ FIRMA:  Bidston Management s.r.o. 

  

A.2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  242 85 684 

     

A.3. SÍDLO:  Vinohradská 2828/151 

  130 00 Praha 3 - Žižkov 

 

A.4. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON) 

   

 Ing. Zbyněk Laube  

 Palmer Capital Czech Republic s.r.o. 

 Politických vězňů 10 

 110 00 Praha 1 

  

 Tel.: 605 911 072 
  

 

   

 

 

ČÁST B. 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 
 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1  

 
ROZŠÍRENÍ AREÁLU BANG & OLUFSEN, III. ETAPA 

 
Dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., kategorie II., sloupec B, se jedná o záměr 

č. 10.6: 

  

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapaci-

tou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, 

 

 

který podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným správním úřadem, který zajišťuje po-

suzování, je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

 

 
B.I.2. KAPACITA A ROZSAH ZÁMĚRU  

 
V navrhovaném stavebním komplexu plánuje investor montáž malých 

elektronických součástek. Kromě vlastní výrobní haly bude vybudována hala pro 

skladování materiálových vstupů, zázemí pro zaměstnance, přípojky inženýrských 
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sítí, příjezdová komunikace, manipulační plochy a parkoviště. 

 

 

Kapacitní parametry výrobní haly: 

 

Zastavěná plocha:  9 415 m2 

Obestavěný prostor:  88 710 m3 

Užitná plocha I. NP:  9 290 m2 

Užitná plocha II. NP:  464 m2 

Užitná plocha III. NP:  489 m2 

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy:  3 595 m2 

Počet parkovacích míst:  151  

Počet pracovníků v cílovém stavu:  1 000  

 

 

Kapacitní parametry skladové haly: 

 

Zastavěná plocha:  12 055 m2 

Obestavěný prostor:  113 020 m3 

Užitná plocha I. NP:  11 900 m2 

Užitná plocha II. NP:  1 300 m2 

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy:  6 500 m2 

Počet parkovacích míst:  70  

Počet pracovníků v cílovém stavu:  300  

 

 

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU  

 
Kraj:  Moravskoslezský  

Okres: Nový Jičín 

ORP:  Kopřivnice 

POÚ:  Kopřivnice 

Obec:  Kopřivnice 

Katastrální území: Vlčovice 

Pozemek parc.č.:  661/112 (vlastní stavba), 

 661/148, 661/149, 1005/12, 661/124, 661/29  

 (přípojky inženýrských sítí a komunikace) 
 
 

Záměr bude umístěn ve vymezeném Průmyslovém parku Kopřivnice umístěném ve 

východní části města mezi areálem společnosti TATRA, a.s. a městskou částí Vlčovi-

ce. Přístup do areálu je ze silnice č. II/58 Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm, v rám-

ci přípravy průmyslové zóny byla realizována výstavba veškeré dopravní a technic-

ké infrastruktury. Oblast je dle Územního plánu Města Kopřivnice určena jako neo-

bytné produkční území s funkčním využitím VP – plocha pro výrobu – průmysl a 

skladování.   

 

 

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY  

 
Záměr představuje rozšíření stávajícího výrobního a administrativního centra pro 

kompletaci akustických produktů, audio produktů a telefonů společnosti Bang & 

Olufsen. Vybudována bude přístavba výrobní haly pro montáž malých elektronic-
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kých součástek ke stávajícímu objektu a novostavba skladovací haly pro uložení 

materiálových a konstrukčních segmentů potřebných pro montáž elektronických 

součástek a zařízení.  
 

V nových objektech areálu budou umístěny prostory pro výrobu a skladování, pro-

story pro administrativu a dále zázemí pro pracovníky a zázemí technické. V areálu 

budou umístěna nová parkoviště a manipulační plochy. Celková zastavěná plocha 

budov a zpevněných ploch činí 31 565 m2. Součástí stavebního záměru je zřízení 

nových přípojek inženýrských sítí – vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kana-

lizace, plynovodu, elektroinstalací a sdělovacích kabelů.  

 

Výroba bude zaměřena na produkci luxusní elektroniky – televizorů, reproduktorů a 

další audio a video techniky. Audio a video technika společnosti Bang & Olufsen je 

známá vedle technických parametrů i originálním designem.   

 

Navržené stavební objekty nezasahují do staveb jiných investorů ani nepodmiňují 

jejich realizaci vlastní realizací. Cílem navrženého řešení je snaha o co nejmenší na-

rušení stávajícího stavu a vazeb v území.  

 

Plocha, na které je stavba navržena, je v platné územně plánovací dokumentaci 

vymezena pro výrobu a skladování a záměr územnímu plánu města funkčně odpo-

vídá.  

 

Kromě společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. sídlí v Průmyslovém parku Kopřivnice spo-

lečnost DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. (vývoj a výroba součástí a komponen-

tů pro automobilový průmysl), Brose CZ spol. s r.o. (výroba polohovadel sedadel a 

uzamykacích systémů pro automobilový průmysl), Cirex CZ s.r.o. (odlévané ocelo-

vé komponenty), Erich Jaeger, s. r. o. (kabeláže, konektory, elektronika a tažná za-

řízení pro automobilový průmysl) a Röchling Automotive Kopřivnice s. r. o (kompo-

nenty a moduly pro automobilový průmysl).  

 

Vzhledem k charakteru výroby a výrobků a vzhledem k navrženému řešení technic-

kého zabezpečení objektů i provozu nebude kumulace vlivů záměru s jinými lo-

kálními vlivy negativně ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví významná a 

nepřekročí limity stanovené právními a technickými normami.  

 

Průmyslový park Kopřivnice – Vlčovice byl jako celek v roce 2000 podroben procesu 

hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona 244/1992 Sb. Stanovisko podle § 

11 bylo vydáno dne 14. 12. 2000.  
 

 

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ       

PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT   
 

 

Zdůvodnění potřeby záměru  

 

Společnost Bang & Olufsen, založená v roce 1925 v Dánském městě Struer, je pro-

ducentem vysoce kvalitní a exkluzivní řady televizorů, hudebních systémů, repro-

duktorů, telefonů a multimediálních produktů, které kombinují technologické prvky 

s důrazem na emocionální vyjádření. Proslula hlavně uměleckým, futuristicky 

laděným designem svých výrobků, které se prodávají v šedesáti zemích celého 

světa, hlavní odbytiště pro ni představují kromě Dánska především USA. 
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K rozšíření výrobního areálu přistupuje společnost Bang & Olufsen, s.r.o. na základě 

existující reálné potřeby navýšení objemu výroby v důsledku narůstající poptávky 

po vyráběných zařízeních.  

 

Uspokojení požadavků trhu a naplnění rozvojových cílů společnosti je podmíněno 

zvýšením výrobních a skladovacích kapacit surovin i výrobků a odpovídajícím 

rozšířením administrativy. Potřebu větších prostorů pro všechny prováděné činnosti 

řeší výstavba nových provozních objektů společnosti. 

 

 

Zdůvodnění umístění záměru  

 

Kopřivnická výrobní jednotka společnosti Bang & Olufsen vznikla v roce 2004 v 

pronajatých prostorech a v roce 2006 se provoz přestěhoval do nové továrny. 

Dánové vybrali Kopřivnici z nabídky téměř čtyřiceti lokalit ve třech zemích z důvodu 

průmyslové tradice kraje, a to nejen v oblasti automobilového průmyslu, ale i el-

ektroniky. V současné době zaměstnává 280 pracovníků od pozic montážních 

operátorů přes vývojové pracovníky až po kontrolory kvality, která je v případě 

B&O na nejvyšším stupni. Výrobní portfolio závodu se cílí na úzkou tržní skupinu 

zákazníků s těmi nejvyššími požadavky na design a kvalitu.  

 

Společnost Bang & Olufsen, s.r.o. provozuje svou činnost v České republice již 10 

let, v Kopřivnici má své zázemí a ve městě a okolí žijí její pracovníci. Svůj rozvoj 

spojený s rozšířením areálu hodlá společnosti uskutečňovat nadále v tomto městě. 

Logické je tedy využití volných ploch Průmyslového parku Kopřivnice přímo 

navazujících na stávající objekty firmy.  

 

Lokalita Průmyslového parku Kopřivnice je pro umístění výrobního areálu optimální 

především z hlediska vhodné dopravní dostupnosti, z hlediska jasných vlastnických 

vztahů k pozemku, nově vybudovaných nebo existujících inženýrských sítí, odpoví-

dajícího vymezení ploch v územním plánu města a rovněž z hlediska strategického 

umístění v centru území zájmů investora. Dopravně je lokalita výhodně napojena 

přes město Kopřivnici na hlavní silniční tahy i železniční tratě.  
 

V oznámení je uvažováno s variantním řešením záměru. Alternativně je řešeno ale 

pouze nakládání se srážkovými vodami. Dešťové vody ve variantě A jsou odváděny 

do severozápadní části areálu do nové retenční nádrže; z ní jsou vody regulovaným 

odtokem svedeny stávající dešťovou kanalizací v průmyslovém parku do vodoteče 

Sýkoreček. Dešťové vody ve variantě B budou svedeny do severovýchodní části 

areálu do nové retenční nádrže a z ní budou odvedeny regulovaným odtokem do 

nového odvodňovacího příkopu, který je napojen do vodoteče Sýkoreček. Vzhledem 

k situování pozemku podnikatelské zóny, který je k dispozici a k trasám technické 

infrastruktury, která bude pro nové stavební objekty využita, se návrh ostatních 

stavebních objektů jeví jako optimální a není nutné zpracování dalších územních al-

ternativ řešení. Rovněž technické řešení ostatních stavebních objektů a technolo-

gické vybavení provozu je zpracováno v jediné realizační variantě. Předkládané ře-

šení je navrženo na standardní úrovni a respektuje ostatní zájmy v území. Návrh 

záměru z hlediska umístění i z hlediska technického řešení splňuje standardní poža-

davky na zařízení tohoto charakteru, minimalizuje potenciální negativní vlivy na ži-

votní prostředí a obyvatelstvo a současně odpovídá provozním potřebám a podnika-

telským aktivitám investora.  
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B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

 
Urbanistické a architektonicko-stavební řešení 

 
Vzhled a umístění stavby na pozemku je určeno zejména požadavky na soulad s 

charakterem průmyslového areálu a okolního území. Na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot území požadavky nejsou. Na vymezené ploše budou umís-

těny stavební objekty tak, aby byl vytvořen dobře fungující celek nezasahující rušivě 

do uspořádání ostatních objektů v podnikatelské zóně a do navazujícího území. 

Vždy však bude zřejmé, že se jedná o halový výrobní objekt, u něhož je architekto-

nický výraz podřízen funkčnosti. 

 

Lokalita je dle Územního plánu Města Kopřivnice určena jako neobytné produkční 

území pro funkční využití VP – plocha výroby – průmyslu a skladování.   

 

 

Stavebně konstrukční řešení 

 

Záměr představuje realizaci dvou samostatných funkčně navazujících celků – halu 

výrobní a halu skladovou.  

 

 

SO 201B VÝROBNÍ HALA 

 

Přístavba stávajícího výrobního objektu bude založená na základových pilotách. 

Nosná konstrukce se skládá z montovaného skeletu, se systémem železobetono-

vých sloupů a ocelových příhradových nosníků. Obvodový plášť bude zhotoven ze 

sendvičových panelů z minerální vaty. Podlaha ve výrobní hale bude betonová. 

Střecha je navržená z nosných trapézových plechů s tepelnou izolací a střešní PE 

folií. Okna ve výrobní hale budou hliníková. Nyní se na ploše budoucí přístavby na-

chází parkoviště s veřejným osvětlením a kontejner na zbytky jídla z kuchyně. Vše 

bude odstraněno a umístěno do nových ploch. Hlavní část přístavby se skládá z vý-

robních a skladovacích ploch. Součástí haly je třípodlažní vestavek, ve kterém se 

nachází sociální zázemí, kanceláře a technické prostory. Výrobní plocha přístavby 

bude sloužit ke kompletaci elektronických součástek. Hala je obdélníkového tvaru o 

rozměrech 105 m x 90 m s atikou zakrývající střešní konstrukci s maximální výškou 

12 m. Fasádu tvoří sendvičové panely s rozmístěnými prosvětlovacími otvory a úni-

kovými dveřmi. Ve střešním plášti jsou umístěny podélné světlíky pro zajištění den-

ního osvětlení haly. 

 

 

SO 204b Zaolejovaná kanalizace 

 

Součástí objektu je kanalizace zaolejovaných vod, která odvádí dešťové vody z ko-

munikací a zpevněných ploch. Tyto vody jsou čištěny na odlučovači ropných látek a 

poté odvedeny do dešťové kanalizace. 

 

 

SO 205b Odlučovač ropných látek 

 

Slouží k odloučený ropných látek a olejů z povrchových vod z komunikací a parko-

višť. 
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SO 206b Dešťová kanalizace 

 

Dešťová kanalizace odvádí vody ze střechy přístavby do stávající dešťové areálové 

kanalizace. 

 

 

SO 207b Retenční nádrž 

 

Stávající retenční nádrž slouží pro zdržení povrchových vod z areálu, které jsou re-

gulovaně vypouštěny do vodoteče Sýkoreček. Projekt uvažuje s možným rozšířením 

této retenční nádrže. 

 

 

SO 209b Splašková kanalizace 

 

Splašková kanalizace odvádí vody ze zařizovacích předmětů v přistavované hale. 

Kanalizace bude napojena na stávající splaškovou areálovou kanalizaci. 

 

 

SO 210b Vodovod 

 

 

Dojde k napojení na vnitřní rozvod vody ve stávající hale. 

 

 

SO 211b Požární vodovod 

 

Požární vodovod bude nově obcházet i přístavbu výrobní haly. V trase budou osa-

zeny hydranty. 

 

 

SO 213b Venkovní rozvody NN 

 

Jedná se o podzemní rozvod NN kabelů dle potřeb výrobní haly. 

 

 

SO 214b Venkovní osvětlení 

 

Bude navrženo venkovní osvětlení areálu a přilehlých komunikací s parkovištěm. 

 

 

SO 215b Venkovní slaboproudé rozvody 

 

Venkovní slaboproudé rozvody budou sloužit pro kamerový systém, zabezpečovací 

zařízení atd. 

 

 

SO 218b Datové rozvody 

Budou řešeny v rámci výrobní haly. 

 

 

SO 219b EPS (elektrická požární signalizace) 

 

Jedná se o zabezpečení haly elektronickou požární signalizací. 
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SO 220b Kamerový systém 

 

Kamerový systém bude umístěn po obvodu areálu a bude doplňovat stávající sys-

tém střežení. 

 

 

SO 221b Kontrola vstupu 

 

Bude řešena v rámci výrobní haly. 

 

 

SO 222b EZS 

 

Bude řešen v rámci výrobní haly. 

 

 

SO 223b Oplocení 

 

V rámci rozšíření areálu dojde i k rozšíření oplocení tak, aby byl pozemek celkově 

uzavřen. 

 

 

SO 224b Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 

 

Přístupové chodníky k novému parkovišti budou vybudovány z betonové dlažby. 

Plochy určené pro lehkou dopravu a plochy parkoviště budou asfaltobetonové. Plo-

chy pro těžkou dopravu budou zhotoveny z betonové dlažby. Přístavbou haly bude 

zrušeno cca 60 parkovacích míst a přibude počet zaměstnanců. Z tohoto důvodu 

bude vybudováno parkoviště nové o počtu 151 parkovacích míst. 

 

 

SO 225b Příjezdové komunikace 

 

Nové parkovací plochy budou napojeny novou příjezdovou komunikací, která je na-

pojena na stávající areálovou komunikaci. 

 

 

SO 228b – Konečné terénní úpravy a ozelenění 

 

Po dokončení všech stavebních prací budou pozemky kolem přístavby upraveny, 

okolí bude oseto travním semenem a dojde k výsadbě stromů a keřů. 

 

 

SO 301 SKLADOVACÍ HALA 

 

Přístavba bude založená na základových pilotách. Nosná konstrukce se skládá z 

montovaného skeletu, se systémem železobetonových sloupů a ocelových příhrado-

vých nosníků. Obvodový plášť bude zhotoven ze sendvičových panelů z minerální 

vaty. Podlaha ve výrobní hale bude betonová. Střecha je navržená z nosných trapé-

zových plechů s tepelnou izolací a střešní PE folíí. Okna ve výrobní hale budou hliní-

ková. Nová skladovací hala je rozdělena na výrobní část, technickou část a adminis-

trativní část. Ve skladovací ploše budou umístěny skladovací můstky. Součástí nové 

skladovací haly jsou vybudovány vestavky, na pravé a levé straně. Na levé straně 
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se nachází hlavní vstup, výdejna jídel s jídelnou, sociální zázemí a technický pro-

stor. V druhém nadzemním podlaží přístupné schodištěm a výtahem, se nachází 

kancelářské prostory. Na pravé straně se nachází vstupní hala, kancelářské prosto-

ry, šatny a sociální zázemí. V druhém nadzemním podlaží se pak nachází kancelář-

ské prostory. Ve skladovací ploše haly bude rozmístěn regálový systém pro usklad-

ňování a expedici zboží, materiálu a polotovarů. Skladovací hala je obdélníkového 

tvaru o rozměrech 145 m x 73 m s atikou zakrývající střešní konstrukci o výšce 9 

m. Fasádu tvoří sendvičové panely s rozmístěnými prosvětlovacími otvory a úniko-

vými dveřmi. Ve střešním plášti jsou umístěny podélné světlíky pro zajištění denní-

ho osvětlení haly. 

 

 

SO 303 Požární nádrž 

 

Požární nádrž bude sloužit jako stálá rezerva vody pro stabilní hasící zařízení. 

 

 

SO 304 Zaolejovaná kanalizace 

 

Součástí objektu je kanalizace zaolejovaných vod, která odvádí dešťové vody z ko-

munikací a zpevněných ploch. Tyto vody jsou čištěny na odlučovači ropných látek a 

poté odvedeny do dešťové kanalizace. 

 

 

SO 305 Odlučovač ropných látek 

 

Slouží k odloučený ropných látek a olejů z povrchových vod z komunikací a parko-

višť. 

 

 

SO 306 Dešťová kanalizace 

 

Dešťové vody ve variantě „A“ budou odváděny na severozápadní stranu do nové re-

tenční nádrže a z ní regulovaným odtokem budou svedeny stávající dešťovou kana-

lizací v průmyslovém parku do vodoteče Sýkoreček.  

 

Dešťové vody ve variantě „B“ budou svedeny na severovýchodní stranu do nové re-

tenční nádrže a z ní budou odvedeny regulovaným odtokem do nového odvodňova-

cího rigolu, který je napojen do vodoteče Sýkoreček. 

 

 

SO 307 Retenční nádrž 

 

Pro skladovací halu bude vybudována nová retenční podzemní nádrž. Retenční ná-

drž bude sloužit pro zdržení povrchových vod z areálu, které jsou regulovaně vy-

pouštěny do vodoteče Sýkoreček. 

 

 

SO 308 Lapol 

 

Bude osazen tukový lapol, bude sloužit k zachycení tuků z výdejny jídel. Vyčištěná 

voda bude poté napojena na splaškovou kanalizaci. 
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SO 309 Splašková kanalizace 

 

Splašková kanalizace odvádí vody od všech zařizovacích předmětů ve skladovací 

hale splaškovou kanalizací napojenou na stávající areálovou infrastrukturu průmys-

lového parku. 

 

 

SO 310 Vodovod 

 

Přípojka vodovodu bude napojena na stávající infrastrukturu průmyslového parku. 

 

 

SO 311 Požární vodovod 

 

Požární vodovod bude nově obcházet skladovací halu. V trase budou osazeny hyd-

ranty. 

 

 

SO 313 Venkovní rozvody NN 

 

Jedná se o podzemní rozvod NN kabelů dle potřeb skladovací haly. 

 

 

SO 314 Venkovní osvětlení 

 

Bude navrženo venkovní osvětlení areálu a přilehlých komunikací s parkovištěm. 

 

 

SO 315 Venkovní slaboproudé rozvody 

 

Venkovní slaboproudé rozvody budou sloužit pro kamerový systém, zabezpečovací 

zařízení atd. 

 

 

SO 318 Datové rozvody 

 

Budou řešeny v rámci skladovací haly. 

 

 

SO 319 Elektrické požární signalizace 

 

Jedná se o zabezpečení haly elektronickou požární signalizací. 

 

 

SO 320 Kamerový systém 

 

Kamerový systém bude umístěn po obvodu areálu a bude doplňovat stávající sys-

tém střežení. 

 

 

SO 321 Kontrola vstupu 

 

Bude řešena v rámci skladovací haly. 
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SO 322 EZP elektrická zabezpečovací signalizace 

 

Bude řešen v rámci skladovací haly. 

 

 

SO 323 Oplocení 

 

V rámci rozšíření areálu dojde i k rozšíření oplocení tak, aby byl pozemek celkově 

uzavřen. 

 

 

SO 324 Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 

 

Plochy určené pro lehkou dopravu a plochy parkoviště budou asfaltobetonové. Plo-

chy pro těžkou dopravu budou zhotoveny z betonové dlažby. Pro novou skladovací 

halu bude vybudováno parkoviště nové o počtu 66 parkovacích míst a 4 pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

SO 325 Příjezdové komunikace 

 

Příjezdová komunikace bude napojena na stávající obslužnou komunikaci v areálu 

průmyslového parku. 

 

 

SO 326 Skrývky 

 

V rámci výstavby nové skladovací haly dojde k odebraní ornice a podornice v 

tloušťce cca 25 cm. Skrytá ornice bude odvezena mimo areál. 

 

 

SO 328 KTÚ a ozelenění 

 

Daný stavební objekt KTÚ řeší provedení terénních úprav a výsadbu zeleně v areálu 

v návaznosti na výstavbu nové haly. Přípravné práce pro výsadbu budou spočívat v 

dosypání zeminy s humusováním, jejich uhrabání a osetí travním semenem. 
 

 

Technologické řešení 

 

Výrobním programem firmy Bang & Olufsen je montáž malých elektronických sou-

částek a zařízení např. telefonních nabíječek, televizních ovladačů, motorků, mikro-

fonů apod. Výroba tohoto charakteru bude prováděna v nově vybudované výrobní 

hale. Montáž elektronických součástek probíhá na speciálních montážních stolech, 

které mají vlastní osvětlení a systém elektrických zásuvek. Hala je vybavena an-

tistaticky upravenými podlahami.  

 

Skladování komponentů a výrobků bude realizováno v nové skladovací hale. Mate-

riál bude skladován na dřevěných paletách v kartónových krabicích, plastových ne-

bo kovových přepravkách v regálech nebo stohován max. do výšky 4 m. Skladování 

do regálů bude zajištěno elektrickým vysokozdvižným vozíkem o nosnosti 1 t s 
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možností založení do výše 4 m. Ve výrobní hale bude s materiálem v malých pře-

pravkách u jednotlivých výrobních linek manipulováno také ručními vozíky. 

 

Pro zásobování materiálem a expedici výrobků ze skladu se předpokládá max. pro-

voz 100 nákladních automobilů za den, z toho 40 % těžkých nákladních automobilů 

(TNA) a 60 % lehkých nákladních automobilů (LNA). Dále je uvažováno s provozem 

5 TNA denně pro expedici z výrobní haly a 10 LNA pro příjem zboží. Doprava mezi 

výrobní halou a skladem se předpokládá max. 10 LNA za den. 

 
 
B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ REALIZACE ZÁ-

MĚRU  

 
Zahájení výstavby: 2015 

Ukončení výstavby: 2017 

Průběžná doba výstavby:  2 roky 

 

 

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ  

 
Dotčenými územně správními celky jsou:  

 

Město Kopřivnice, 

Moravskoslezský kraj.  

 
 

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁV-

NÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

 
Před realizací stavby budou vydána následující rozhodnutí:  

  

- Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (obecný stavební 

úřad – odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Měst-

ského úřadu Kopřivnice), 

 

- stavební povolení (obecný stavební úřad – odbor stavebního řádu, územ-

ního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice), 

 

- stavební povolení vodního díla (speciální stavební úřad – odbor životního 

prostředí Městského úřadu Kopřivnice), 

 

- kolaudační souhlas (obecný stavební úřad – odbor stavebního řádu, 

územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice). 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  
 
B.II.1. PŮDA  

 
Navržený záměr je situován v Průmyslovém parku Kopřivnice na pozemku, který je 

v katastru nemovitostí v současnosti veden jako „orná půda“. Pozemek je ve vlast-

nictví oznamovatele. Část pozemku dotčená záměrem „Rozšíření areálu Bang & 

Olufsen, III. etapa“ je v současnosti využívána jako parkoviště a navazující zelené 

plochy areálu, část (mimo stávající areál) využívána není a je porostlá neudržova-

nou ruderální vegetací. Stavba se uskuteční na následujícím pozemku: 

 
Tab. B.1.: Dotčený pozemek 

Parc.č. 
Výměra 

(m2) 
Druh Využití BPEJ Ochrana Omezení LV Vlastník 

Informace o parcele katastru nemovitostí – k.ú. Vlčovice 

661/112 66599 
Orná  
půda 

- 

64710  
(12232 m2) 

64811 
(54367 m2) 

ZPF 
Věcné 

břemeno 
užívání 

454 
Bidston Management s.r.o., 
Vinohradská 2828/151, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

 
Část pozemku v místě stavby výrobní haly leží v rovině, terén v místě stavby skla-

dové haly je svažitý (cca 12 %), ukloněný k severovýchodu. Staveniště navazuje 

na severu na stávající areál společnosti Bang & Olufsen, výrobní hala bude umístě-

na na místě současného parkoviště, skladová hala na části pozemku dosud nevyu-

žívané. Na jihu a východě sousedí dotčený pozemek s plochami využívanými jako 

orná půda. Jižně a východně od staveniště prochází odvodňovací příkop odvádějící 

srážkové vody stékající po povrchu terénu mimo plochu průmyslového parku. 

V rámci stavby skladové haly bude nutné tento příkop přeložit.     

 

Celková plocha pozemku dotčená výstavbou záměru (bez vedení inženýrských sítí) 

činí ve variantě A 32 180 m2 a ve variantě B  32 045 m2. 

 

Pro vydání územního rozhodnutí je nutný souhlas orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu s trvalým odnětím půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1991 Sb., o ochra-

ně zemědělského půdního fondu. Jelikož je výměra odnětí půdy ze ZPF větší jako 1 

ha, příslušným úřadem pro vydání souhlasu je odbor životního prostředí a zeměděl-

ství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Případný souhlas k dočasnému od-

nětí půdy ze ZPF na dalších plochách dotčených stavebními pracemi a mezideponi-

emi bude nutný pouze v případě, že budou plochy dotčeny déle jako 1 rok. 

 

Rozsah odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle stavebních objektů, pro je-

jichž realizaci je nutné, je uveden v následující tabulce: 

 

Tab. B.2.: Plochy odnětí ze ZPF dle stavebních objektů 
Parc.č. Stavební objekt Výměra odnětí (m3) 

661/112 

SO 201b Výrobní hala 9 415 

SO 301 Skladovací hala 12 055 

SO 224b Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 
SO 225b Příjezdové komunikace 

3 595 

SO 324 Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 
SO 325 Příjezdové komunikace 

6 500 

Rozšíření stávající retenční nádrže 200 

Nová retence  
Varianta A 415 

Varianta B 280 

Celkem 
Varianta A 32 180 

Varianta B 32 045 
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Projektovanou stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a ne-

bude tedy nutné odnětí půdy z PUPFL.  

 

Před zahájením stavebních prací bude na plochách půdorysů hal a zpevněných ploch 

tj. na celkové ploše 32 180 m2 (32 045 m2) skryta a následně využita kulturní vrst-

va půdy. Mocnost snímané vrstvy bude 25 cm, celkové množství humusové zeminy 

ze skrývaných ploch tedy bude cca 8 000 m3. Část materiálu bude uložena na do-

časném deponiu v blízkosti stavby a po dokončení zemních a stavebních prací bude 

využita pro úpravu terénu v okolí realizovaných objektů. Část objemu ornice, která 

nebude využita v rámci stavby, bude poskytnuta zájemcům dle aktuálních potřeb 

v době realizace. Svahy dočasných skládek budou upraveny do přirozených sklonů a 

pokud zde bude ornice skladována během celého vegetačního období nebo déle, 

bude oseta vhodnou travní směsí. 

 
Stavba bude uskutečněna na ploše, která je zařazena do bonitovaných půdně eko-

logických jednotek s označením 64710 a 64811. BPEJ jsou charakterizovány vyhláš-

kou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekolo-

gických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci následovně: 

 

 

Tabulka č. B.3.: Charakteristika zastoupených BPEJ 

BPEJ 
Klimatický 

region 
Hlavní půdní jednotka 

Sklonitost 
Expozice 

Skeltovitost 
Hloubka půdy 

6 47 10 

MT3 
mírně teplý 
(až teplý), 

vlhký 

Pseudogleje modální, pseudogleje luvic-
ké, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těž-
ké, ve spodině těžší až středně skeleto-
vité, se sklonem k dočasnému zamo-
kření 

3 – 7 ° 
Mírný sklon 

 
Všesměrná 

Bezskeletovitá, 
s příměsí, 

obsah skeletu 
do 10 %. 

Půda hluboká, 
> 60 cm  

 

6 48 11 

 

Kambizemě oglejené, rendziny kambic-
ké oglejené, pararendziny kambické 
oglejené a pseudogleje modální na opu-
kách, břidlicích, permokarbonu nebo 
flyši, středně těžké lehčí až středně 
těžké, bez skeletu až středně skeletovi-
té, se sklonem  k dočasnému, převážně 
jarnímu zamokření 

3 – 7 ° 
 

Všesměrná 

Bezskeletovitá, 
s příměsí až slabě 

skeletovitá 
obsah skeletu 

do 25 %. 
Půda středně 

hluboká - hluboká 
> 30 cm 

 

 

Na základě kódu jsou dotčené BPEJ vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 

ochrany zařazeny do tříd ochrany ZPF. BPEJ 64710 je zařazena do III. třídy ochra-

ny, kde jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 

ochrany, BPEJ 64811 do IV. třídy ochrany - půdy s převážně podprůměrnou pro-

dukční schopností a omezenou ochranou. 

 

Pozemek parc.c. 661/112 v k.ú. Vlčovice je dle platného Územního plánu Kopřivni-

ce, zařazen v ploše VP s funkčním využitím „výroba – průmysl a skladování“. Hlav-

ním využitím plochy jsou stavby a zařízení průmyslové výroby, výrobní služby, 

drobná výroba, stavby a plochy pro skladování, odstavování nákladních vozidel, díl-

ny a zařízení údržby, sběrné dvory, čerpací stanice pohonných hmot, velkokapacitní 

ČOV, výtopny, rozvodné závody, spalovny, sociální a stravovací zařízení pro za-

městnance, administrativní budovy, stavby komunikací funkční skupiny C a D, úče-

lové komunikace, parkovací a manipulační plochy. Přípustné pak jsou hromadné ga-

ráže podzemní, nadzemní, byty pro majitele, hlídače, správce, oddychové a rela-
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xační zařízení pro zaměstnance, haly pro technické sporty a zařízení volného času, 

autobazary, vrakoviště, stavby a zařízení technické infrastruktury a stavby pro vědu 

a výzkum. Nepřípustné jsou stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se 

stavbami a využíváním pozemků uvedenými ve využití hlavním a přípustném. 

Územním plánem nejsou stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání 

(např. výška objektů, zastavitelnost pozemků apod.).  

 

Dle vyjádření odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 

Městského úřadu Kopřivnice z hlediska územního plánu (č.j.: 50027/2014/Kvito ze 

dne 9. 10. 2014) je záměr „Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa“ v souladu s 

platnou územně plánovací dokumentací.  
 

 

B.II.2. VODA  

 

VÝSTAVBA 

 

Technologická voda 

 

Po dobu výstavby navržených stavebních objektů bude pro dílčí stavební práce 

pravděpodobně nutné zajištění omezeného množství technologické vody. Potřeba 

vody pro realizaci stavby bude řešena odebráním ze stávajícího vodovodu. Při vý-

stavbě může vyvstat rovněž potřeba vody pro čištění a kropení komunikací a zpev-

něných ploch. Tato situace bude řešena smluvně cisternou. 

 

 

Pitná voda 

 

Zásobování pracovníků pitnou vodou při realizaci stavby bude zabezpečeno smluvně 

vodou z vodovodu v již provozovaných objektech podnikatelské zóny, popřípadě vo-

dou balenou. Spotřeba vody na jednoho pracovníka dle směrnice MVLH ČSR 

č.9/1973 Sb. činí 5 l za směnu. WC a prostředky pro osobní hygienu pracovníků bu-

dou zabezpečeny rovněž ve stávajících provozovnách, popřípadě mobilním zaříze-

ním.   

 

 

PROVOZ 

 

Pitná voda 

 

Nové provozní objekty areálu budou napojeny vodovodní přípojkou na stávající ve-

řejný vodovod vybudovaný v rámci podnikatelské zóny.  

 

 

Spotřeba pitné vody 

   

Za provozu je uvažováno se spotřebou vody pro celkem 1 300 pracovníků (890 

pracovníků v nejsilnější směně) ve výrobě, skladech a administrativě. Výpočet po-

třeby vody byl proveden dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 

prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.   
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Výrobní hala 

 Počet pracovníků  Počet pracovníků  

 celkem  nejsilnější směna 

 

 1000 650 

 

Denní průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qd = 50,7 m3/den 

Roční průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qr = 13 000 m3/rok 

 

 

Skladovací hala 

 Počet pracovníků  Počet pracovníků  

 celkem  nejsilnější směna 

 

 300  240 

 

Denní průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qd = 18,7 m3/den 

Roční průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qr = 4 700 m3/rok 

 

 

Technologická voda 

 

Technologie výroby a skladování nepředpokládá potřebu technologické vody. 

 

 

Srážkové vody 

 

Tabulka B.4.: Srážkové charakteristiky 
Roční srážkový úhrn 650 mm = 0,650 m3/m2.rok (dle ČHMÚ) 

Intenzita 15min. deště při periodicitě 0,5(i15) 142 l/s.ha (dle ČHMÚ) 

Celková dotčená plocha  3,2 ha 

Roční objem srážek na dotčené ploše  0,650 x 32000 = 20 800 m3/rok 

Objem 15 min. deště na dotčené ploše 142 x 3,2 = 454 l/s 

 

 

 

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

 
 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 

Výrobní hala 

 
Potřeba elektrické energie bude pokryta ze stávající trafostanice stávající přípojkou 

VN. V rámci výstavby původní haly včetně technické a administrativní budovy byla 

potřeba a spotřeba elektrické energie naddimenzována a vyhovuje i požadavkům 

přístavby. 

 

Celkem instalovaný výkon transformovny  

(stávající hala + přístavba):  do 2 x 800 kVA 

 

Předpokládaný požadovaný soudobý příkon z TS  

(stávající hala+ přístavba): 1 430 kW 
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Skladovací hala 

 
Potřeba elektrické energie bude pokryta z nové trafostanice novou přípojkou VN. 

 

Celkem instalovaný výkon transformovny:  do 1x 800 kVA 

Předpokládaný požadovaný soudobý příkon z TS:  700 kW 

 

 

ZEMNÍ PLYN 

 
Výrobní hala 

 
Vybudováním přístavby dojde k navýšení spotřeby plynu díky nově osazenému ply-

novému kotli o výkonu 895 kW. Bude využita stávající plynovodní přípojka, která je 

kapacitně dostačující. 

 

Předpokládaný odběr plynu v přístavbě: 104 m3/h  

 163 tis. m3/rok 
 

Skladovací hala 

 
Zdrojem tepla pro vytápění skladovací haly bude nově vybudovaná kotelna se 2 

plynovými kotly s celkovým výkonem 1 500 kW (2 x 750 kW). Potřeba zemního 

plynu bude pokryta z nové plynovodní přípojky. 

 

Předpokládaný odběr plynu:  190 m3/h  

 300 tis. m3/rok 

 

 

SUROVINY PRO VÝSTAVBU 

 

Realizace záměru si vyžádá standardní surovinové a energetické vstupy obdobné 

jako u jiných průmyslových staveb. Konkrétní specifikace stavebních a instalačních 

materiálů ani objemy surovin pro výstavbu nejsou v současné fázi přípravy záměru 

blíže stanoveny. Přesná potřeba stavebních hmot, dalších materiálů a komponent 

stavby bude určena výkazem výměr a rozpočtem sestaveným na zákla-

dě dokumentace pro provádění stavby. Spotřeba surovin a energií bude do jisté mí-

ry záviset na použitých stavebních mechanizmech a technologických postupech do-

davatelské firmy. Rovněž lokalizace zdrojů a způsob získávání stavebních hmot bu-

de řešen v součinnosti se stavební firmou, která bude stavbu provádět. 

 

 

SUROVINY PRO PROVOZ 

 

Do výroby budou vstupovat materiály a komponenty, jejichž charakter a množství 

bude blíže specifikováno v dalších stupních projektové přípravy a které bude reflek-

tovat na okamžité potřeby výrobního programu.   
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B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

 

 

DOPRAVA V DOBĚ VÝSTAVBY 

 

Zvýšenou frekvenci dopravy po přístupových komunikacích a zpevněných plochách 

je možno očekávat v době výstavby. Nasazení techniky a dopravní zatížení bude 

možné přesně stanovit až v dalších fázích přípravy záměru. 

 

 

DOPRAVA ZA PROVOZU 

  

Areál Bang & Olufsen je dopravně napojen komunikacemi průmyslového parku na 

silnici č. II/58 Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm). Silnicí č. II/58 je snadno dostup-

ný hlavní tah R48 Bělotín – Český Těšín a dálnice D1.   

 

Pro dovoz materiálu a odvoz výrobků je teoreticky možná i doprava po železnici 

(trať č. 325 Veřovice – Příbor). Železniční stanice s místem nakládky a vykládky 

vagónů je od navržené haly po stávajících komunikacích vzdálena přibližně 4,5 km.  

 

Příjezd nákladních aut bude od Příbora po silnici II/58, pak po ul. Průmyslový park a 

průmyslovým areálem k objektům investora. Osobní autodoprava se předpokládá 

z obou směrů silnice II/58, z ul. Panská a dále po ul. Průmyslový park. V průmyslo-

vém areálu je rychlost vozidel omezena na 15 km/h. Ve výrobní hale a ve skladu je 

dvousměnný provoz. Sklad nebude sloužit pouze pro stávající výrobu, zvažuje se i 

částečný pronájem skladovacích prostor. Pro zásobování materiálem a expedici vý-

robků ze skladu se předpokládá max. provoz 100 nákladních automobilů za den, z 

toho 40 % těžkých nákladních automobilů a 60 % lehkých nákladních automobilů. 

Dále je uvažováno s provozem 5 TNA denně pro expedici z výrobní haly a 10 LNA 

pro příjem zboží. Doprava mezi výrobní halou a skladem se předpokládá max. 10 

LNA za den. 

 

V projektu je rovněž uvažováno s provozem osobních automobilů (OA) zaměstnan-

ců a návštěvníků firmy. U výrobní haly bude vybudováno 151 parkovacích míst pro 

OA. Současně ale dojde i ke zrušení některých stávajících parkovacích míst. Po rea-

lizaci záměru dojde u výrobní haly k celkovému nárůstu 120 parkovacích míst pro 

osobní automobily. Na ranní směně se uvažuje s obsazením všech parkovacích míst 

(nárůstem 120 míst) a na odpolední směně s využitím 90 parkovacích míst pro OA. 

U nového objektu skladu má být vybudováno celkem 70 nových parkovacích míst 

pro osobní automobily. S parkovištěm pro nákladní automobily se ve studii nepočí-

tá. Obsazenost parkoviště na ranní směně činí max. 70 OA a na odpolední se před-

pokládá do 20 OA. 

 

Další nároky na dopravu související s provozem areálu představují méně četné nebo 

nahodilé jízdy jako je svoz odpadů, doprava související s údržbou, kontrolou apod. 

 

 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  
 
B.III.1. OVZDUŠÍ  

 
Ovzduší může být při realizaci stavebních objektů znečišťováno provozem doprav-

ních a mechanizačních prostředků zajišťujících výstavbu, při provozu záměru do-
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pravními prostředky zajišťujícími provoz nové výroby (návoz surovin a materiálů a 

expedici výrobků, dopravu zaměstnanců, odvoz odpadů) a provozem plynové kotel-

ny.  

 

 

BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší se ve fázi výstavby stavebních objektů záměru 

neuplatní. 

 

V procesu výroby budou bodovými zdroji znečišťování ovzduší kotle na zemní plyn 

instalované pro vytápění hal.  

 

Jako zdroj tepla pro vytápění výrobní haly bude nově osazen plynový kotel 

VIESSMANN VITOPEX 100 nebo kotel stejných technických parametrů o tepelném 

výkonu 895 kW. Tento kotel bude instalován do stávající kotelny umístěné v pří-

stavku SO 02 stávající výrobní haly SO 01. Při výrobcem udávané účinnosti 94 % 

činí tepelný příkon projektovaného kotle cca 952 kW. Tento kotel na zemní plyn bu-

de pravděpodobně vybaven hořákem WEISHAUPT. Odkouření má být provedeno 

samostatným komínem o průměru 360 mm a výšce 12 m.  

 

Předpokládaná hodinová spotřeba zemního plynu činí dle projektu max. 104 m3/h a 

roční 163 tis. m3/rok.  

 

Stávající kotelna pracuje jako kaskáda dvou kotlů spouštěných v závislosti na ven-

kovní teplotě. Je osazena kotli VIESSMANN VITOPLEX 100, jeden o výkonu 720 kW 

a druhý o výkonu 895 kW. Celkový tepelný výkon kotelny po realizaci záměru bude 

2 510 kW a tepelný příkon cca 2 670 kW. 

 

Ohřev teplé užitkové vody je navržen pomocí kompaktní výměníkové stanice ohře-

vu teplé užitkové vody typu CETETHERM o výkonu 260 kW. Spočívá v doplnění 2 

akumulačních nádrží, každá o objemu 1 000 litrů. Primárním mediem pro vytápění 

haly je centrální teplovodní rozvod s tepelným spádem 80/60 °C vedený z plynové 

kotelny umístěné v technickém objektu SO 02 (přístavek haly SO 01). Z centrálního 

rozvodu jsou napojeny kombinované rozdělovače ve strojovnách 3.NP vestavků. Z 

rozdělovačů jsou vedeny jednotlivé vytápěcí skupiny. Vytápění výrobní haly je tep-

lovzdušné. Do parapetů pod okenní plochu západní a východní strany mají být 

umístěny stěnové konvektory.  

 

Zdrojem tepla pro vytápění skladovací haly bude nově vybudovaná kotelna 

v přízemí levého vestavku SO 301. Na kotelně v technické části haly mají být osa-

zeny dva plynové kotle s celkovým výkonem 1 500 kW, pravděpodobně 2 kotle 

VIESSMANN VITOPEX o výkonech 750 kW. Při uvažované účinnosti 94 % činí celko-

vý tepelný příkon kotelny cca 1 596 kW. Tyto kotle budou zapojeny do kaskády. 

Spaliny budou odvedeny do ovzduší 2 samostatnými výduchy o průměru 360 mm. 

Výšky korun komínů se předpokládají 11 m nad okolním terénem. 

 

Hodinová spotřeba ZP je dle projektu cca 190 m3/h a 300 tis. m3/rok. Obsluha ko-

telny je navržena občasná, v intervalu 1 x denně. 

 

Ohřev teplé užitkové vody je pomocí kompaktní výměníkové stanice ohřevu teplé 

užitkové vody typ CETETHERM o výkonu 260 kW a 2 akumulačních nádrží, každá o 

objemu 1 000 litrů. Vytápění skladové haly budou zajišťovat teplovzdušné jednotky 

Sahara Plus a pro vytápění vestavků jsou navrženy ocelové deskové radiátory. Pří-
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vod plynovodní STL přípojky bude zajištěn napojením na stávající infrastrukturu 

průmyslového parku. 

 

V příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou stanoveny 

vyjmenované zdroje, ke kterým vydává stanoviska a povolení krajský úřad a pro 

které může být vyžadována rozptylová studie, kompenzační opatření nebo provozní 

řád. Záměr je dle Přílohy č. 2 vyjmenovaným zdrojem uvedeným pod bodem 1.1. – 

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 

MW včetně. Dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. se k vydání závazného stanoviska 

orgánu ochrany ovzduší pro umístění a pro povolení stacionárního zdroje 

označeného kódem 1.1. nevztahuje povinnost předložení odborného posudku.  

 

 

LINIOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší v areálu bude za provozu záměru automobi-

lová doprava zaměstnanců a návštěvníků a doprava zajišťující dovoz materiálu a 

surovin a odvoz hotových výrobků. Znečištění ovzduší způsobuje prašnost vznikající 

průjezdem vozidel po znečištěné komunikaci a emise škodlivin z automobilů. Zne-

čištění způsobené automobilovým provozem bude rovněž přímo závislé na dodržo-

vání zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. 

Frekvence dopravy související s rozšířením areálu Bang & Olufsen je uvedena 

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

 

V době výstavby bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší provoz nákladní do-

pravy a techniky, která bude zajišťovat dovoz stavebního materiálu, technologické-

ho zařízení, odvoz odpadů. Tato etapa prací bude časově omezená a odhad pohybů 

automobilů je předem těžko odhadnutelný.  

 

 

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 

Plošné znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (prachem) bude způsobeno 

přechodně během stavebních prací na ploše stavby (vlastní výrobní haly a zpev-

něné plochy přibližně 3,2 ha). Tyto krátkodobé negativní dopady na prostředí budou 

eliminovány na minimum vhodnou organizací práce a čištěním vozidel, komunikací, 

zpevněných ploch. Plošné emise z tohoto zdroje znečištění budou nahodilé, závislé 

hlavně na klimatických poměrech a jejich množství nelze zcela přesně určit.  

 

Za provozu záměru budou plošným zdrojem znečišťování ovzduší parkoviště. Je-

jich charakteristika je uvedena v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou in-

frastrukturu. 

 

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY  

 

VÝSTAVBA  

 

Splaškové vody 

 

Splaškové odpadní vody na staveništi nebudou vznikat. Pracovníci budou využívat 

smluvně zajištěná hygienická zařízení ve stávajícím objektu podnikatelské zóny na-

pojená na městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, popřípadě mobilní WC a 

hygienické boxy, jejich obsah bude likvidován dle platné legislativy na ČOV.  
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Na staveništi nebude prováděno mytí vozidel, očista bude podle potřeby zajištěna 

pouze mechanicky. Za nepříznivého počasí zajistí dodavatel stavby očistu veřejných 

komunikací. Voda z cisterny k tomu použitá bude vsakovat do terénu podél komuni-

kací. 

 

 

Technologické vody 

 

Při realizaci stavby nedojde ke vzniku odpadních technologických vod.  

 

 

Srážkové vody 

 

Srážkové vody na staveništi nebudou znečištěny a nebude se tedy jednat o odpadní 

vody. Budou vsakovat do volného terénu.  

 

 

PROVOZ 

 
Splaškové vody 

 

Splaškové vody z haly budou odváděny do gravitační splaškové kanalizace napoje-

né na stávající infrastrukturu průmyslového parku. Produkce splaškových odpadních 

vod je stanovena ze spotřeby vody. 

  

 

Výrobní hala 

 Počet pracovníků  Počet pracovníků  

 celkem  nejsilnější směna 

 

 1000 650 

 

Denní průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qd = 50,7 m3/den 

Roční průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qr = 13 000 m3/rok 

 

 

Skladovací hala 

 Počet pracovníků  Počet pracovníků  

 celkem  nejsilnější směna 

 

 300  240 

 

Denní průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qd = 18,7 m3/den 

Roční průměrná spotřeba studené pitné vody:  Qr = 4 700 m3/rok 

 

 

Technologické vody 

 

Technologické odpadní vody nebudou vznikat. 
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Srážkové vody 

 

Veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch, komunikací a ze střech objektů budou 

svedeny do stávající areálové kanalizace.  

 

Vody z parkovišť a komunikací s možným znečištěním ropnými látkami budou čiště-

ny v gravitačním odlučovači ropných látek (ORL) a zaústěny do stávající retenční 

nádrže s regulovaným odtokem do místní vodoteče Sýkoreček. Retenční nádrž bude 

zkapacitněna o 245 m3.  

 

Nakládání se srážkovými vodami ze střech nových hal je řešeno ve 2 variantách.  

 

Dešťové vody ve variantě „A“ budou odváděny do nové retenční nádrže v severozá-

padní části areálu a z ní regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace v 

průmyslovém parku a do vodoteče Sýkoreček. 

 

Dešťové vody ve variantě „B“ budou svedeny do nové retenční nádrže v severový-

chodní části areálu a z ní regulovaným odtokem do nového odvodňovacího příkopu, 

který je napojen do vodoteče Sýkoreček. 

 

 

Předpokládané množství dešťových vod: 

 

Výrobní hala 

 

Střecha objektu přístavby 

 

Celková plocha:  9 415 m2 

Intenzita 15min. deště:  142 l/s/ha (2letý déšť) 

Roční srážky:  0,65 m 

Q15 = 0,9415 x 0,9 x 142  = 120,3 l/s 

Qroční = 9415 x 0,65 x 0,9  = 5 508 m³/rok 

 

 

Plocha komunikací a zpevněných ploch přístavby 

 

Celková plocha:  3 595 m2 

Intenzita 15min. deště:  142 l/s/ha (2letý déšť) 

Roční srážky:  0,65 m 

Q15 = 0,3595 x 0,8 x 142  = 41 l/s. 

Qroční = 3595 x 0,65 x 0,8  = 1870 m³/rok 

 

Na toto množství dešťových vod bude dimezován odlučovač ropných látek. 

 

 

Skladovací hala 

 

Střecha objektu nové haly 

 

Celková plocha:  12 055 m2 

Intenzita 15min. deště:  142 l/s/ha (2letý déšť) 

Roční srážky:  0,65 m 

Q15 = 1,2 x 0,9 x 142  = 153,4 l/s 

Qroční = 12055 x 0,65 x 0,9  = 7 050 m³/rok 
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Plocha komunikací a zpevněných ploch nové haly 

 

Celková plocha:  6.500 m2 

Intenzita 15min. deště:  142 l/s/ha (2letý déšť) 

Roční srážky:  0,65 m 

Q15 = 0,650 x 0,8 x 142  = 74 l/s. 

Qroční = 6500 x 0,65 x 0,8  = 3 400 m³/rok 

 

 

B.III.3. ODPADY  

 
Odpady budou vznikat při provádění stavebních prací i při vlastní výrobě elektro-

technických výrobků. Původce odpadů je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

povinen vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií a zabezpečit 

je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 

prostředí. Všechny odpady musí být zařazeny do kategorií a druhů odpadů podle 

vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Rovněž je po-

vinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcí vy-

hláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou 

přednostně nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace 

odpadu není dostupná, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace nebezpečných odpa-

dů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání 

s předmětnými druhy odpadů.  
 

 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ OBJEKTŮ 

 
Tab. B.5.: Odpady vznikající při realizaci záměru a způsob jejich zneškodňování  

Kód Název druhu odpadu Kategorie Způsob zneškodňování 

08 01 11* 
 

Odpadní barvy a laky obsa-
hující organická rozpouště-
dla nebo jiné nebezpečné 
látky  

N 

Skladování v nepropustné nádobě v 
uzavřené místnosti, pak likvidace 
odbornou firmou 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky 

neuvedené pod číslem 08 
01 11 

O 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsni-
cí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 

O 
Předání oprávněné osobě - skládka 

15 01 01 
Papírové nebo lepenkové 
obaly 

O 
Předání jiné oprávněné osobě -  
Sběrné suroviny  

15 01 02 Plastové obaly O 

Předání oprávněné osobě - skládka 
15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurče-

ných), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 
Skladování v neprop. nádobě v uza-
vřené místnosti, pak likvidace odbor-
nou firmou 

17 01 01 Beton O 
Předání oprávněné osobě - recyklace 

17 01 02 Cihly O 
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Kód Název druhu odpadu Kategorie Způsob zneškodňování 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frak-

ce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neu-
vedené pod číslem 17 01 
06 

O Předání oprávněné osobě - recyklace 

17 02 01 Dřevo O 

Předání oprávněné osobě - skládka 17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

Předání jiné oprávněné osobě -  
Sběrné suroviny  

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod 17 

04 10 
O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvede-

né pod č. 17 05 03 
O Terénní úpravy, skládka 

17 09 04 

Směsné stavební a demo-

liční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O Předání oprávněné osobě - recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Předání oprávněné osobě - svoz 

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad) 

 

Nakládání s odpady (shromažďování, skladování, a využívání nebo zneškodňování) 

bude do udělení kolaudačního souhlasu povinností dodavatele stavby, po ní bude za 

veškeré odpady zodpovědný původce, to znamená investor (provozovatel). 

 

 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ ZA PROVOZU ZÁMĚRU 

 

Při běžném provozu lze předpokládat vznik odpadů spojených s vlastní výrobní čin-

ností a s údržbou či opravami objektů. Způsob likvidace skladovaných nebezpeč-

ných odpadů má investor zabezpečen uzavřenými smluvními vztahy z předchozího 

období a lze předpokládat, že i po rozšíření výroby bude současná praxe v nakládání 

s odpady zachována. Vzniklé odpady budou po přechodnou dobu skladovány ve 

vymezených prostorách a následně budou v souladu s uzavřenými smlouvami pře-

dávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. 

 

Předpokládá se produkce následujících odpadů: 

 

Tabulka B.6.: Odpady vznikající při provozu záměru a způsob jejich zneškodňování 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

15 01 01 
Papírové nebo lepenkové 

obaly 
O 

Předání jiné oprávněné osobě -  

Sběrné suroviny  

15 01 02 Plastové obaly O 

Předání oprávněné osobě - skládka 
15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurče-
ných), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N Předání oprávněné osobě 

16 02 13* 
Vyřazená zařízení obsahují-

cí nebezpečné složky neu-
N Předání oprávněné osobě 
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Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

15 01 01 
Papírové nebo lepenkové 

obaly 
O 

Předání jiné oprávněné osobě -  

Sběrné suroviny  

vedená pod čísly 16 02 09 
až 16 02 12 

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvede-
ná pod čísly 16 02 09 až 16 
02 13 

O Předání oprávněné osobě 

20 01 01 Papír a lepenka O 
Předání jiné oprávněné osobě -  
materiálové využití 

20 01 21* 
Zářivky a jiný odpad obsa-
hující rtuť   

N Předání oprávněné osobě 

20 02 01 Biologicky rozložitelný od-

pad  

O Předání oprávněné osobě - kompos-

tování 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Předání oprávněné osobě - svoz 

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad) 

 

 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI HAVÁRII 

 

V rámci provozovny by mohlo ke vzniku odpadů při havárii dojít v případě úniku lá-

tek využívaných k zabezpečení provozu nebo při provozování dopravy v případě ha-

várie dopravního prostředku a úniku ropných látek z palivové nebo hydraulické sou-

stavy stroje do půdy a podzemních vod. Tyto látky způsobující havárii, popřípadě 

asanovanou znečištěnou zeminu, lze zařadit mezi odpad s kódem 08 01 - odpady z 

výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků, respektive s 

kódem 13 - odpady olejů a odpady kapalných paliv, které jsou vesměs charakteri-

zovány jako odpady nebezpečné.  

 

Specifická situace spojená se vznikem nepředvídatelných odpadů by vznikla rovněž 

v případě požáru zařízení nebo provozních objektů. 

 
Havarijní situace je třeba řešit a odpady likvidovat podle konkrétních podmínek v 

souladu s provozním řádem a s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. V té-

to právní normě jsou stanoveny povinnosti při havárii a ohrožení jakosti povrcho-

vých a podzemních vod. 

 

 

ODPADY, KTERÉ VZNIKNOU PŘI ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

Specifikace odpadů vznikajících po ukončení provozu záměru a při odstranění stav-

by není blíže rozvedena, protože se bude řídit v té době platnou legislativou. Lze 

předpokládat, že se bude jednat především o odpady v současnosti zařazené do 

skupiny 17 - stavební a demoliční odpady. 

 
 

B.III.4. HLUK A VIBRACE  

 
HLUK 

 

Stavební objekty záměru jsou situovány na okraji zastavěného území města ve vý-

robní zóně. Z hlediska posuzování stínících účinků akustických překážek na šíření 

hlukové emise lze terén území navrhovaného k umístění stavby charakterizovat ja-
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ko rovinatý, šíření hluku brání budovy a jiné stavební objekty v jeho okolí, částečně 

i vzrostlá zeleň.  

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví definuje chráněný venkovní 

prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se 

dle § 30 odst. 3 rozumí nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, sportu, léčení a 

výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních stano-

višť. Rekreací se rozumí i pobyt na pozemku náležejícímu k bytovému nebo rodin-

nému domu. Chráněným venkovním prostorem stavby se pak rozumí venkovní pro-

stor do vzdálenosti 2 m od bytových a rodinných domů, staveb pro školní a před-

školní výchovu a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb.  

 

Areál Bang a Olufsen, s.r.o. je vystaven v průmyslové zóně. V severním až východ-

ním směru jsou situovány další průmyslové areály, v jihovýchodním směru je situo-

vána novostavba mateřské školy, v jižním směru jsou volné nezastavěné plochy a v 

západním směru leží testovací polygon automobilky TATRA a.s. Z uvedeného vyplý-

vá, že jediným chráněným objektem je stavba přízemní firemní mateřské školy spo-

lečnosti BROSE CZ spol. s r.o. Mateřská škola je v provozu pouze v denní době. 

 

Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku z provozu objektů se 

zdroji hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor ostatních 

staveb stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-

vými účinky hluku a vibrací v těchto hodnotách: 

 

LAeq, 8hodin  =  50 dB v denní době od 6,00 do 22,00 hodin  

LAeq, 1 hodina  =  40 dB v denní době od 22,00 do 6,00 hodin.  

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe na-

vazujících hodin denní doby a 1 nejhlučnější hodinu noční doby.  

 

 

ZDROJE HLUKU 

 

Zdroje liniové 

 

Současný stav 

 

V současné době je liniovým zdrojem hluku především automobilová doprava po 

silnici č. II/58 Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm, která vede ve vzdálenosti cca 800 

m severovýchodně od místa stavby a jízdy osobních i nákladních automobilů zajiš-

ťujících současný provoz podnikatelské zóny – místní komunikace vede přibližně 

150 m severovýchodně od staveniště.  

 

 
Období výstavby 

 

V období výstavby bude liniovým zdrojem hluku především doprava a provoz auto-

mobilů na příjezdových a obslužných komunikacích zajišťující stavební materiál a 

technologické komponenty pro realizaci stavebních objektů. V současné fázi přípra-

vy stavby nejsou známy přesné objemy prací a celková množství stavebních mate-

riálů, a proto nelze určit počet dopravních prostředků a frekvenci jejich pohybu.  
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Cílový stav 

 

Jediným zdrojem hluku v areálu po jeho rozšíření v rámci III. etapy jeho výstavby 

bude vnitroareálová doprava. 

 

Vozidla nákladní dopravy – návěsové soupravy – se pohybují a budou i nadále po-

hybovat podél severozápadní strany areálu. Předpokládá se, že k novostavbě skla-

dové haly bude zajíždět cca 100 návěsových souprav denně. V extrémní situaci je 

možné, že ke skladové hale přijede a zase po vyložení nebo naložení odjede od haly 

až 70 návěsových souprav za 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 

hodin denní doby, pravděpodobně v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin, tedy v 

provozní době mateřské školy. 

 

Do areálu zajíždějí a nadále budou zajíždět osobní vozidla zaměstnanců. Při jihový-

chodní straně výrobní haly bude počet parkovacích stání přístavbou výrobní haly 

snížen na celkem 86 parkovacích stání, z toho 9 pro vozidla tělesně handicapova-

ných zaměstnanců. V rámci III. etapy budou vystavěny nové parkovací plocha, a to 

jihovýchodně od stávající parkovací plochy a při severní stěně novostavby skladové 

haly. Nová parkovací plocha na jihovýchodní straně areálu bude rozdělena na 151 

parkovacích stání. Nové parkovací plocha při severní straně skladové haly budou 

rozděleny na 72 parkovacích stání. Příjezd pro osobní vozidla do areálu zůstane be-

ze změny. 

 

Vozidla zaměstnanců se na parkovacích plochách většinou zdržují více než 8 hodin. 

V rámci 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby, prav-

děpodobně v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin, budou všechna parkovací místa 

obsazena, a to nejméně jednou. 

 

 
Zdroje bodové 

 

Současný stav 

 

V současné době představují bodové zdroje hluku v území zařízení nalézající ve 

stávajících provozech podnikatelské zóny. Jejich bližší specifikace, umístění a hluč-

nost není známá.  

 

 

Období výstavby 

 

Bodové zdroje hluku nebudou v době stavby instalovány. Plocha staveniště se bude 

chovat jako plošný zdroj hluku. 
 

 
Cílový stav 

 

Žádná zařízení způsobující hluk nebudou provozována.  

 

 

 

 

 

 



 
ROZŠÍRENÍ AREÁLU BANG & OLUFSEN,  Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., 
III. ETAPA                                       o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

  

 

 

           
BANG & OLUFSEN Kopřivnice, III. etapa                                                     Strana  33 

 

Zdroje plošné 

 

Současný stav 

 

Plošný zdroj hlukových emisí v současnosti představují stávající parkoviště. Jejich 

provoz bezpečně splňuje hygienické limity akustického tlaku.  

 

 

Období výstavby 

 

Plošným zdrojem hluku bude plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způsoben 

provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními 

materiály a komponenty technologického zařízení po ploše staveniště. Hlučnost po-

užitých stavebních a montážních technologií se pohybuje v rozmezí mezi 80 – 95 

dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70 – 82 dB(A) ve vzdálenosti 

5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní 

době. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanis-

mů, jejich současném provozu a místě jejich působení. Tento zdroj hluku bude do-

časný.   

 

 

Cílový stav 

 

Za provozu budou plošným zdrojem hluku parkoviště osobních automobilů (viz vý-

še).  

 

 

VIBRACE 

 

Při výstavbě stavebních objektů může být stavba zdrojem časově omezených a 

nepravidelně rozdělených vibrací nízkých hladin způsobených záchvěvy a otřesy 

mechanizace při montážních pracích. Za provozu nebude stavba využívat zařízení, 

která by způsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené 

hygienické limity legislativně stanovené pro ochranu veřejného zdraví nebo pro za-

jištění stability a trvanlivosti stavebních objektů.  

 

 
B.III.5. ELEKTROMAGNETICKÉ A JINÉ ZÁŘENÍ  

 

Zdroji elektromagnetického záření mohou být běžná elektrická zařízení používaná 

při výstavbě a provozu záměru nebo vedení NN. Velikost tohoto záření bude v rámci 

běžných hodnot a nebude zasahovat do okolí. Během realizace stavby ani za provo-

zu centra nebude vznikat ionizující záření. 

 

 
B.III.6. ZÁPACH  

 

Na základě hodnocení výstupů dosavadní výroby nebude rozšířený provoz posuzo-

vaného záměru stejného charakteru zdrojem nadměrného zápachu. 

 

V ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je definována 

znečišťující látka, jako "látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít 

škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem". 
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Znečišťující látky tedy v sobě podle současné právní úpravy zahrnují i látky, které 

obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečiš-

ťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regu-

laci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto důvo-

du nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava ná-

strojů k regulaci znečištění a znečišťování. Obtěžování zápachem lze regulo-

vat zejména v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení zdroje. 

V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního řádu, který je součástí po-

volení, může orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky provo-

zu založené na nejlepších dostupných technikách vedoucí ke snížení emisí pacho-

vých látek. 

 

 

B.III.7. SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 

Nová významná světelná kontaminace prostředí nevznikne, stavební objekty jsou 

vybaveny standardním provozním osvětlením vnitřních prostorů a venkovním osvět-

lením parkovišť a příjezdových komunikací. 
 

 

 
B.III.8.  RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK   

 A TECHNOLOGIÍ 

 
Podle ustanovení § 3 a výpočtů provedených podle Přílohy č. 1 zákona 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky nebude objekt zařazen do skupiny A ani skupiny 

B a nebude povinen zpracovávat bezpečnostní program ani bezpečnostní zprávu. 

 
Havarijní stav při realizaci záměru a při vlastní výrobě může vzniknout v těchto pří-

padech: 

 

- Při požáru zařízení a objektů, 

- při úniku závadných látek. 

 

Jiné nepředvídané okolnosti nepředstavují s ohledem na charakter činnosti ani na 

umístění objektů zvýšená rizika. 

 

Důsledky případných havárií mohou představovat potenciální riziko pro podzemní a 

povrchovou vodu, ovzduší, půdu, zaměstnance areálu, popřípadě obyvatele přilehlé 

části města. Charakter stavby a provozované činnosti však nepředstavují rizika ha-

várií s vážnějšími důsledky na životní prostředí ani zdraví obyvatelstva.   

 

 

RIZIKO POŽÁRU 

 

Z hlediska požární bezpečnosti bude stavba splňovat podmínky vyhlášky 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb a souvise-

jících norem podskupiny ČSN 73 08.. .  

 

S ohledem na charakter záměru lze riziko požáru předpokládat na technologickém 

vybavení objektů, na elektroinstalacích, při vážnější havárii dopravního prostředku, 
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při nerespektováním protipožárních předpisů v kterémkoliv prostoru objektu či své-

volně.  

 

K ohrožení životního prostředí v případě požáru může dojít při znečištění jeho slo-

žek toxickými plyny vznikajícími při hoření a v důsledku nedostatku přístupu vzdu-

chu a nadměrného množství oxidu uhličitého při hašení, kdy ve zplodinách hoření 

vznikají škodliviny vázané na dusík. 

 

Vznik požáru je možné eliminovat instalovanou technologií, pravidelnými revizemi 

instalací a provozu, systematickým respektováním a dodržováním příslušných no-

rem a omezením manipulace s pohonnými nebo jinými hořlavými látkami. Preven-

tivní ochrana před požárem, následná opatření po vzniku havárie i další otázky tý-

kající se požární ochrany budou obsaženy v provozním řádu objektu. Všechny pro-

story musí být vybaveny přenosnými hasicími přístroji v počtu a provedení daném 

platnou legislativou.  

 

 

RIZIKO ÚNIKU ZÁVADNÝCH LÁTEK 

 

K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení půdy či podzem-

ních a povrchových vod (ropných a jiných toxických látek využívaných pro provoz 

objektů), může dojít v případě nedbalosti při manipulaci s nimi v rámci stavebních 

prací i při vlastní výrobě a souvisejícími činnostmi. K jejich úniku může dojít při do-

pravní nehodě nebo úniku z mechanizačních prostředků, při skladování chemických 

látek, finálních výrobků a nebezpečných odpadů nebo při údržbě strojů a zařízení. 

 

Při průniku toxických látek do podzemních vod by mohlo dojít k jejich kontaminaci a 

dočasnému znehodnocení. Tato možnost je ovšem vzhledem ke zpevněným plo-

chám, které pokrývají celý areál málo pravděpodobná a konkrétní dopady možných 

úniků by nedosáhly závažnějších rozměrů vzhledem k poloze areálu a zdrojů vody. 

Při úniku závadných a nebezpečných látek je nutno učinit bezodkladná opatření za-

braňující jejich vniknutí do kanalizace a vodního toku Sýkoreček.  

 

Nejúčinnější prevencí se jeví naprostá technologická kázeň a dodržování ustanovení 

provozního a havarijního řádu a technických a právních norem. 

  

Činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků toxických látek (použití sorpční-

ho prostředku, uložení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.) budou 

stanoveny v provozních řádech objektů.  

 

Pokud budou ve skladových prostorech skladovány závadné látky, budou podlahy 

upraveny pro manipulaci a skladování chemicky nebezpečných látek. Budou zde 

umístěny záchytné vany z PEHD, ve skladovém prostoru pro hořlaviny bude záchyt-

ná vana provedena z nerez plechu. Skladové prostory budou vybetonovány nad 

podlahu a beton bude opatřen protichemickým nátěrem. Záchytné vany je možné 

vybavit alarmovými senzory - hlídači hladin a jednotlivé výrobní a skladové prosto-

ry teplotními senzory. Pracoviště budou vybavena potřebnými sanačními soupra-

vami. 
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ČÁST C. 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 
 

C.I NEJZÁVAŽNĚJŠÍ  ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 
ÚZEMÍ 

 

C.I.1. DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE DRŽITEL-

NÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

 

Zájmová lokalita se nachází ve východní části města Kopřivnice, na okraji zastavě-

ného a plně urbanizovaného území. Na severu a západě sousedí staveniště se za-

stavěným územím – areálem TATRA, a.s. a průmyslovou zónou s objekty využíva-

nými v současnosti především pro výrobu, služby a skladování a s plochami urče-

nými pro dopravu či manipulaci, na jihu a východě sousedí se zemědělsky využíva-

nými pozemky v extravilánu. Vlastní pozemek určený pro výstavbu záměru je 

v katastru nemovitostí sice veden jako orná půda, není však v současnosti k tomuto 

účelu využíván.   

 

Dřevinná vegetace se v místě stavby nevyskytuje. V blízkém okolí je zastoupena 

pouze v omezeném množství, tvoří ji břehový doprovod vodního toku u vjezdu do 

areálu společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. a nálety dřevin na zanedbané části dotče-

ného pozemku mimo stávající areál. Mimo podnikatelskou zónu za hranicí zastavě-

ného území se zeleň vyskytuje jako vegetační doprovod některých komunikací, vo-

dotečí, v lesích nebo jako rozptýlená vegetace volné krajiny, v zastavěném území 

jako veřejná zeleň nebo zeleň v zahradách a vnitroblocích a zeleň často ruderálního 

charakteru kolem některých budov a komunikací.  

 

Tomuto charakteru odpovídá stav jednotlivých složek životního prostředí. V antro-

pogenně využívaném území nejsou zachovány žádné přírodní ekosystémy, přírodě 

blízké ekosystémy se vyskytují pouze sporadicky, ostrůvkovitě a na malých výmě-

rách. Cennější environmentální prvky, jako například významné krajinné prvky, 

území zvláště chráněná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

či prvky územního systému ekologické stability se v místě stavby ani jeho blízkém 

okolí nevyskytují.  

 

Záměr je možné v těchto souvislostech považovat z hlediska funkčnosti za odpoví-

dající plánovanému vymezení území a stanoveným prioritám trvale udržitelného 

rozvoje této části území města. 

 

 

C.I.2. RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍ-

RODNÍCH ZDROJŮ 

 
V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu, 

plocha se nachází v chráněném ložiskovém území nerostných surovin – neobnovi-

telné přírodní zdroje se v místě podnikatelské zóny nacházejí, ale nejsou v součas-

nosti využívány. V místě stavby nejsou zastoupeny žádné obnovitelné přírodní zdro-

je – lesní porosty se nevyskytují, energie větru ani slunečního záření není na sou-

časné době využívána.  
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C.I.3. SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ  

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

 

Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny. Místo záměru nepo-

stihuje přímo žádný prvek ÚSES. Stávající ani navržená biocentra či biokoridory do 

území nezasahují a jsou situovány v takových vzdálenostech, kde nemohou být vý-

stavbou a provozem nové výrobní haly ovlivněny.  

 

Nejbližší prvky ÚSES nejvyšší kategorie představuje nadregionální biokoridor 

K144 MB s mezofilní bučinou osou (bučiny, smrčiny, smíšené lesy) procházející při-

bližně západo-východním směrem jižně Kopřivnice 1,5 km od místa stavby. Biokori-

dor spojuje nadregionální mezofilní bučinné a luční biocentrum NRBC 97 Hukvaldy 

nalézající se cca 3 km východně (okraj lesního komplexu, převážně buky a další 

listnaté dřeviny) a nadregionální mezofilní hájové mezofilní bučinné biocentrum č. 

66 Jezernice, které leží cca 39 km západně.  

 

Nejbližší regionální prvky ÚSES jsou v blízkosti stavby zastoupeny mezofilním bu-

činným regionálním biocentrem RBC 115 Pískovna (bučiny, dubové bučiny, suťové 

lesy, místy smrčiny) vzdáleným od staveniště cca 500 m jižním směrem umístěným 

na nadregionálním biokoridoru K144 a nivním vodním regionálním biocentrem RBC 

265 Větřkovická Lubina (břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, 

olše, louky, pole) vzdáleným od staveniště cca 1,5 km severovýchodním směrem. 

Z RBC 265 Větřkovická Lubina vychází vodním tokem Lubina severně regionální bi-

okoridor RBK 630, jižním směrem RBK 547.  

 

Nejbližší prvky ÚSES místní úrovně reprezentuje lokální biocentrum LBC Vlčovice 

(bučiny, smrčiny), které leží na NRBK 144 a nalézá se 2 km jižně od místa stavby a 

lokální biocentrum LBC Mniší (porosty v nivě Lubiny a porosty na svazích nad Lubi-

nou), kterým prochází regionální biokoridor RBK 547. LBC Mniší se nalézá 3,5 km 

jihovýchodním směrem od staveniště a vychází z něj východním směrem lokální bi-

okoridor LBK Mniší – Sklenov (převážně zemědělsky užívané pozemky a drobné le-

síky s převahou listnáčů). 

 

 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  

 

Pozemky dotčené navrženou stavbou se nenacházejí v žádném zvláště chráněném 

území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani v jeho 

ochranném pásmu.  

  

Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je přírodní památka Traverti-

nová kaskáda, která se nalézá jihovýchodním směrem od navržené stavby ve 

vzdálenosti přibližně 2,7 km. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1992 na rozlo-

ze 1,2638 ha pro ochranu významného geologického útvaru – travertinového valu – 

a lesního a lučního biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin na svahu 

Tichavské hůrky. Dalším blízkým maloplošným zvláště chráněným územím je pří-

rodní památka Váňův kámen vyhlášená v roce 1993. Má výměru 0,7746 ha a 

předmětem ochrany je významný skalní útvar - dominantní výchoz jurského vápen-

ce s výraznou brekciovou texturou. Nalézá se ve vzdálenosti 3,1 km od staveniště 

rovněž jihozápadním směrem. Přírodní památka Hukvaldy vzdálená od místa reali-

zace záměru 3,9 km východním směrem byla vyhlášena v roce 2013 pro ochranu 
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páchníka hnědého, bukové porosty na hradním vrchu a přírodně krajinářskou kom-

pozici obory.   

 

Z velkoplošných zvláště chráněných území se nejblíže nalézá chráněná krajinná ob-

last Beskydy, jejíž hranice prochází nejblíže staveništi u Frenštátu pod Radhoštěm  

ve vzdálenosti 4,9 km jihozápadně. CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973 a 

jejím posláním je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických 

znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým 

znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a 

ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a ze-

mědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická 

skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.  

 

Nejbližší památné stromy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny se nacházejí pod vrcholem kopce Pískovna ve vzdálenosti 1,4 km jihozá-

padně od místa stavby. Jedná se o Ondrášův buk (výška 37 m, obvod kmene 329 

cm), Raškův buk (výška 37 m, obvod kmene 343 cm) a Buk Černých myslivců 

(výška 27 m, obvod kmene 300 cm). Ve stejné vzdálenosti od staveniště se pod 

zříceninou hradu Šostýn nalézá Husova lípa (výška 34 m, obvod kmene 448 cm).    

 

Zvláště chráněná území ani památné stromy nemohou být realizací záměru nijak 

ovlivněny. 
  
 

ÚZEMÍ SOUSTAVY EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTAČÍCH OBLASTÍ NATURA 2000 

 
S místem stavby nekoliduje rovněž žádná z vyhlášených evropsky významných lo-

kalit soustavy NATURA 2000 ani vymezená ptačí oblast. 

 

Nejbližší evropsky významnou lokalitou vzdálenou 350 m jihozápadně od místa 

stavby je EVL Červený kámen, kód CZ0810001, vyhlášená nařízením vlády č. 

318/ 2013 Sb. Předmětem ochrany jsou petrifikující prameny s tvorbou pěnovců 

Cratoneurion, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích a extenzivní se-

čené louky nížin až podhůří Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis. 

Další evropsky významnou lokalitou je EVL Štramberk, kód CZ0810036, vyhlášená 

nařízením vlády č. 318/2013 Sb. Předmětem ochrany jsou vápnité nebo bazické 

skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 

význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s 

tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, panonské 

skalní trávníky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří a chasmofytická vegetace 

vápnitých skalnatých svahů. Evropsky významná lokalita Štramberk se nalézá ve 

vzdálenosti 2,6 km západně od místa stavby.  

 

Z ptačích oblastí je nejblíže zájmovému území ptačí oblast Beskydy, kód 

CZ0811022, (6,6 km jižně), vyhlášená Nařízením vlády č. 687/2004 Sb. Hlavním 

předmětem ochrany je populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, 

kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělo-

hřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy. Další ptačí oblastí je 

ptačí oblast Poodří, kód CZ0811020, (11,7 km severozápadně) vyhlášená Naříze-

ním vlády č. 25/2005 Sb. Hlavním předmětem ochrany je populace bukače velkého, 

motáka pochopa, ledňáčka říčního, kopřivky obecné a jejich biotopy. 
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Plánovaným záměrem nebudou výše uvedené předměty ochrany, s ohledem na bio-

logické a ekologické nároky předmětných druhů a charakter typů stanovišť ve vzta-

hu k charakteru, umístění a rozsahu záměru, dotčeny, a to ani dálkově. 

 

Významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem orgánu 

ochrany přírody, odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Mo-

ravskoslezského kraje č.j.: MSK 133783/2014 ze dne 15. 10. 2014. 

 

 

ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ 

 

V území stavby nebyl přírodní park vyhlášen. 

 

Nejbližším přírodním parkem je Přírodní park Podbeskydí, jehož hranice prochází 

jižně od Kopřivnice ve vzdálenosti 0,5 km jihozápadně od staveniště. Přírodní park 

Podbeskydí byl zřízen v roce 1994 vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín na celkové 

výměře 12 800 ha. Posláním přírodní ho parku je především zachování krajinného 

rázu, který je typický pro toto území s řadou významných lokalit, jako je například 

jeskyně Šipka ve Štramberku, pikritové mandlovce u Kojetína, traventinová kaská-

da v Tiché, polštářové lávy ve Straníku, přírodní rezervace Svince a mnoha dalších, 

ze kterých je možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin Ze-

mě. Také zde najdeme širokou paletu živých organismů a přírodních krás, které 

jsou na tomto území jedinečné, jako je například výskyt ještěrky zední (Podarcis 

muralis) a jasoně červenookého (Parnassius apollo).  

 

Toto území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, že nemů-

že být nijak ovlivněno.   

 

 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 

Významné krajinné prvky jsou definovány v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-

rody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část kraji-

ny, která utváří vzhled nebo přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní 

toky, jezera, údolní nivy a části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody 

jako významný krajinný prvek.  

 

Registrované se v místě a okolí stavby nenalézají, dotčen nebude ani žádný z vý-

znamných krajinných prvků stanovených zákonem. Nejblíže stavby se nalézá VKP 

vodní tok Sýkoreček (100 m východním směrem) a lesy na svazích Zahůří (450 m 

jižně) a podél odvodňovacího příkopu (450 m jihovýchodně). 

 

 

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU 

 

Místo stavby, areál společnosti Bang & Olufsen Kopřivnice, není místem s historic-

kým či kulturním významem. Na jeho ploše není evidována žádná nemovitá kulturní 

památka, místo se nevyznačuje historickou, kulturní či jinou osobitostí a nemovitos-

ti nemají vazby na historické události.  

 

Ve správním území města Kopřivnice je Národním památkovým ústavem evidováno 

celkem 17 nemovitých památek, všechny jsou ale situovány v poměrně značných 

vzdálenostech od místa stavby převážně v centru města a v centrech obecních částí 

Vlčovice, Lubina a Mniší.  
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Ve Státním archeologickém seznamu ČR není v místě stavby evidováno území 

s archeologickými nálezy. V širším území jsou evidována jako území s archeologic-

kými nálezy (ÚAN) v kategorii II (území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán 

výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují) středověké a novo-

věké jádro obcí Větřkovice, Drnholec, Mniší a Sýkorec a v kategorii I (území s pozi-

tivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických ná-

lezů) ÚAN Kopřivnice, Kopřivnice I, Kopřivnice II, Kopřivnice III Fojtství, ÚAN Hrá-

dek u řeky Lubiny, ESA 11, ESA 12, Váňův kámen, kostel Všech svatých + intravi-

lán obce Vlčovice, zřícenina hradu Šostýn (Schauenstein), kostel sv. Bartoloměje – 

dvůr, ESA 7, sídliště u Šutyrovy studánky.  

 

Archeologické nálezy v podnikatelské zóně ani v její okolí při skrývkách a výkopech 

prováděných při realizaci stávajících staveb nebo v rámci průzkumů nebyly zazna-

menány. 

 

 
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 

 

Posuzovaný záměr je umístěn na okraji zastavěného území města Kopřivnice, kata-

strálního území Vlčovice. Při současném počtu obyvatel města 22 597 osob a celko-

vé výměře pozemků 2 748 ha představuje průměrná hustota obyvatel ve správním 

území města počtu 822 obyvatel/km2. Tento údaj svědčí o skutečnosti, že hustota 

obyvatelstva zájmového území převyšuje průměrnou hustotu v celé ČR, která činí 

131 obyvatel/km2 a že tedy lze území označit za hustě zalidněné.  

 

 
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ (VČETNĚ STARÝCH ZÁTĚŽÍ) 

 

Místo stavby tvoří z části orná půda, v současnosti nevyužívaná a neobdělávaná, 

pokrytá ruderálními travními porosty a nálety dřevin, z části parkoviště s přilehlými 

sečenými travnatými plochami, které je součástí stávajícího areálu společnosti Bang 

& Olufsen. Plocha v areálu je využívána způsobem odpovídajícím svému účelu a 

charakteru a není překročena míra únosného zatížení. Plocha mimo areál 

v současnosti své funkce neplní – na původně zemědělsky obhospodařovaných plo-

chách byla zřízena průmyslová zóna města Kopřivnice a část určená pro skladovou 

halu je dosud bez využití. Z urbanistického hlediska je pozemek, na kterém je stav-

ba navržena, začleněn platnou územně plánovací dokumentací do plochy výroby – 

průmyslu a skladování. Umístění a charakter záměru odpovídá plánovanému využití 

území.  

 

Dle Systému evidence kontaminovaných míst, který byl zřízen a je spravován a ak-

tualizován MŽP, nejsou v místě realizace stavby evidovány staré zátěže. Nejblíže 

stavby je jako kontaminované místo evidován areál TATRA a.s. Kopřivnice nalézající 

se v prostoru mezi městem Kopřivnice a Průmyslovým parkem Kopřivnice, přibližně 

1 km západně od staveniště. V lokalitě byla kontaminace potvrzena; nereprezentuje 

sice aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, jedná se avšak o obecný ne-

soulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými chráněnými zájmy. 

 

 

EXTRÉMNÍ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 

Charakter dotčeného území a vztahy v něm se nevymykají obecně chápanému 

normálu na plochách podobného charakteru a nelze je považovat z žádného hledis-
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ka za extrémní. Všechny tzv. možné extrémní jevy, které se zde mohou v porovnání 

s ostatním územím vyskytovat, souvisí především s klimatickými podmínkami 

(např. vítr, sněhová pokrývka, námraza).  

 

 
 

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU   
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 
 

C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA 

 
Zájmové území se podle klimatické rajonizace nachází v mírně teplé oblasti MT-

10 (Quitt, E. 1971). Přibližně 250 m jižním směrem od místa stavby prochází hrani-

ce s mírně teplou oblastí MT-9. Oblast MT-10 se vyznačuje mírně teplým jarem, 

dlouhým mírně suchým létem, mírně teplým podzimem a suchou zimou s krátkým 

trváním sněhové přikrývky.    

 

 

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Pro klimatickou charakteristiku zájmového území jsou použity údaje Českého hyd-

rometeorologického ústavu.  

 

Tabulka C.1.: Teplotní charakteristika oblasti MT-10 

 MT-10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s prům. teplotou +10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Prům. roční teplota vzduchu v Novém Jičíně ve °C (ČHMÚ 1961) 7,8 

Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období ve °C (IV - IX) 14,0 

Průměrná teplota vzduchu mimo vegetační období ve °C (X - III) 1,6 

 

 

Tabulka C.2.: Průměrná měsíční teplota vzduchu v Novém Jičíně v °C (ČHMÚ 1961)   

 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

°C -2,6 -1,3 2,9 7,7 12,8 15,7 17,8 16,8 13,3 8,2 3,2 -0,4 

 

 

Tabulka C.3.: Srážková charakteristika oblasti 

 MT-10 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Průměrný roční úhrn srážek v Příboře v mm (ČHMÚ 1961) 791 

Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV - IX) 532 

Průměrný úhrn srážek mimo vegetační období (X - III) 259 
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Tabulka C.4.: Průměrný měsíční úhrn srážek v Příboře v mm (ČHMÚ 1961) 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

mm 36 32 40 52 83 98 117 109 73 65 48 38 

 

 

Tabulka C.5.: Atmosférická cirkulace ovzduší v Kopřivnici (ČHMÚ 2006)  

Sv. strana S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

Četnost % 11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27,73 10,80 3,48 13,55 

 

 

ČISTOTA OVZDUŠÍ 

 

Kvalita ovzduší v území je sledována automatickými monitorovacími stanicemi, kte-

ré je zařazeny do státní sítě automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ. Nejblí-

že místu stavby je instalována stanice TSTDA (ISKO 1074) ve Studénce, Družstevní 

ulici, která sleduje imisní koncentrace PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, SO2, O3 (stanice 

se nalézá přibližně 15 km od místa stavby) a stanice TFRBP (ISKO 1933) ve Fren-

štátě pod Radhoštěm u bazénu, kde se měří mimo jiné imisní koncentrace ben-

zo/a/pyrenu (přibližně 5,5 km od místa stavby).  

 

Základní údaje z této stanice v roce 2013 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Tabulka č. C.6.: Koncentrace znečišťujících látek ve Studénce v roce 2013 s vyzna-

čením překročení imisních limitů. (ČHMÚ, stanice TSTDA) 

Znečišťu-

jící látka 

Doba  

průměro-
vání 

Imisní 
limit 

(μg/m3

) 

Počet 

překro-
čení 

Maximální 

konc. (μg/m3) 

Prům.koncentrace 

za rok (μg/m3) 

NO2 
1 hodina 200 0 90,5 

16,3 
1 rok 40 0 16,3 

PM10 
1 den 50 63 232,7 

36,3 
1 rok 40 0 36,3 

SO2  
1 hodina 350 0    84,7 

6,4 
1 den 125 0 48,3 

NOx 1 rok 30 0 20,2 20,2 

BaP 1 rok 1 1 2,6 2,6 

 
 

Území stavebního úřadu Městského úřadu Kopřivnice bylo na základě dat z roku 

2010 (Věstník MŽP 02/2012) vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

(OZKO) pro ochranu lidského zdraví z důvodu překračování stanovených imisních 

limitů. Naměřené hodnoty přesahovaly limity pro znečišťující látku PM10 (polétavý 

prach) na 100 % správního území a benzo(a)pyren na 100 % správního území.  

 

Koncept vyhodnocování OZKO byl ukončen novým zákonem o ovzduší (zákon č. 

211/2012 Sb.) a nahradilo jej hodnocení pětiletých klouzavých průměrů koncentrací 

znečišťujících látek a ukládáním opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní 

úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (kompenzačních opatření). Pětileté 

průměrné koncentrace v letech 2008 – 2012 dosahují ve čtverci území o velikosti 1 

km2, ve kterém se nalézá místo stavby Bang & Olufsen, následujících hodnot: 
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Tabulka č. C.7.: Pětileté průměrné koncentrace 2009 - 2013 (ČHMÚ 2014). 

Ukazatel Hodnota 

NO2 oxid dusičitý, roční průměr 16,00 

PM10 částice PM10, roční průměr   32,60 

PM10 - m36 částice PM10, 36. max. 24hod. průměr 63,40 

PM2,5 jemné částice PM2,5, roční průměr 24,60 

BZN benzen, roční průměr 2,10 

BaP benzo(a)pyren, roční průměr 1,71 

SO2 - m4 oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr 38,50 

As arsen, roční průměr 1,48 

Pb olovo, roční průměr 13,50 

Ni nikl, roční průměr 1,20 

Cd kadmium, roční průměr 0,60 

 

 

Mezi velké zdroje znečišťování ovzduší, které se nalézají nejblíže místu stavby, patří 

např. TATRA, a.s. - technologický provoz, BROSE CZ, spol. s r. o. Kopřivnice, prů-

myslový park (Povrchová úprava kovů a plastů), Tafonco a. s. Kopřivnice, areál TA-

TRY (slévárenství, úprava povrchů) nebo Taforge a.s. Kopřivnice, areál TATRY (ko-

várna, úprava povrchů), které jsou zařazeny mezi velké zdroje znečišťování ovzdu-

ší. Na znečišťování ovzduší se podstatným způsobem podílí dálkové přenosy škodli-

vin zejména z Ostravské aglomerace, emise z dopravy po dálkových silničních ta-

zích a zejména z dopravy na území města Kopřivnice, po železniční trati procházejí-

cí Kopřivnicí, emise z malých a středních zdrojů a sezónně i z lokálních topenišť. 

 

 

C.II.2. VODA  

 

Vody z místa stavby odvádí vodní tok Sýkoreček (číslo hydrologického pořadí 2-

01-01-138), který protéká přibližně 150 m severovýchodně od místa stavby. Celé 

území patří do oblasti povodí Odry, hlavního povodí řeky Odry, povodí 3. řádu Odra 

po Opavu (č.h.p. 2-01-01). 

 

Vodní tok Sýkoreček pramení v průmyslovém parku u vchodu do nové mateřské 

školky v nadmořské výšce  340 m n.m. a ústí jižně od Příboru ve výšce 288 m n.m. 

zprava do Kopřivničky (ta cca po 360 m do Lubiny). Plocha povodí činí 4,3 km2, dél-

ka toku 4,95 km.  

 

Sýkoreček protéká průmyslovým parkem k severozápadu napřímeným a zahloube-

ným korytem doprovázeným břehovým porostem vysazeným současně s budová-

ním podnikatelské zóny a pokračuje podél ulice Panské k Sýkorci, kde mění směr 

toku k severu. Zde protéká stále regulovaným korytem mezernatou zástavbou obce 

mezi Frenštátskou ulicí a železniční tratí ústí do Kopřivničky. Na březích se místy 

nalézají břehové porosty dřevin, místy pouze trvalé travní porosty. Koryto potoka 

spolu s dešťovými kanalizacemi a melioračními příkopy odvodňuje okolní plochy 

v intravilánu i extravilánu. 

 

Tabulka č. C.8.: Základní hydrologické údaje vodního toku Sýkoreček 

Průměrné roční hodnoty 

Plocha povodí km2 4,3 

Profil km 0,0 ústí 

 

Velké vody opakující se za N let 

N 1 2 5 10 20 50 100 

m3/s 3 6 10 14 18 23,5 28 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/NO2/12NO2_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/PM10/12PM10_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/PM10m36/12PM10m36_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/PM25/12PM25_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/BZN/12BZN_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/BaP/12BaP_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/SO2m4/12SO2m4_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/As/12As_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/Pb/12Pb_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/Ni/12Ni_regionM.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12petileti/png/Cd/12Cd_regionM.png
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Řeka Lubina pramení na severozápadním svahu Radhoště ve výšce 740 m n.m. a 

ústí zprava do Odry u Košatky nad Odrou ve výšce 222 m n.m. Plocha povodí činí 

194,1 km2, délka toku 37,1 km, průměrný průtok u ústí 2,36 m3/s.  

 

 
Tabulka č.C.9.: Lubina - údaje ČHMÚ Ostrava  

Vodní tok Lubina 

Číslo hydrologického povodí  2-01-01-037 

Profil Lubina pod Tichávkou - Vlčovice 

Plocha povodí 99,6 km2 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek v povodí 791 mm 

Specifický odtok z povodí 15,06 l/s/km2 

Průměrný dlouhodobý roční průtok 1,50 m3/s 

 

N – leté průtoky QN m3/s 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 37 54 88 116 136 156 170 

M – denní průtoky QN m3/s 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QN 3,93 1,66 0,74 0,29 0,21 0,10 0,06 

 
 

V blízkém okolí, v prostoru mezi řekou Lubinou a silnicí č. II/58, asi 250 m od se-

verní hranice průmyslové zóny Vlčovice, protéká vodoteč místního významu Babin-

cův potok. Z hlediska lokalizace areálu průmyslového parku je důležitý jeho levo-

břežní bezejmenný přítok – odvodňovací příkop, který protéká po východní hranici 

průmyslové zóny. Tento přítok je málo vodný a v době malých srážek téměř vysy-

chá. 

 

Další odvodňovací zařízení se nalézá jihozápadně od místa stavby. Jedná se o pří-

kop kopírující hranici testovacího polygonu TATRA, a.s., obtékající průmyslový park 

z východu a ústící do Sýkorečku poblíž vjezdu do průmyslové zóny.  

 

Další odvodňovací příkop je umístěn jižně od areálu, odvádí vodu stékající ze svahů 

nad průmyslovým parkem směrem k východu a u vjezdu do areálu Bang & Olufsen, 

s.r.o. ústí do Sýkorečku. Tento odvodňovací příkop bude nutno v rámci realizace 

rozšíření areálu přeložit. 

 

Vyhláškou č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků je z uvedených 

vodních toků pouze Lubina zařazena mezi významné vodní toky (po Lomnou).  

 

Území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Hranice chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod Beskydy vyhlášené nařízením vlády č. 40/1978 Sb. pro-

chází přibližně 5 km jižně od místa stavby.  

 

Lokalita neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.  

 

Katastrální území Vlčovice není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu Nařízení 

vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  
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Na řece Lubině je rozhodnutím OkÚ Nový Jičín č.j. ŽP-2045/2000/Ko-231.2 ze dne 

25. 1. 2001 stanoveno záplavové území v km 3,350 – 24,463 a rozhodnutím Kraj-

ského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. ŽPZ/10970/03 ze dne 11. 3. 2004 sta-

novené záplavové území v km 24,463 – 28,670. V tomto úseku je na toku vymeze-

ná aktivní zóna.  

 

Správcem Sýkorečku, Babincova potoka a Lubiny je Povodí Odry, s.p., pro odvod-

ňovací příkopy správce není určen.  

 

 

C.II.3. PŮDA  

 
TYPY PŮD 

 

Lokalita navržené stavby se nalézá na okraji zastavěného území města Kopřivnice, 

v průmyslovém parku, kde je značná část pozemků zastavěna. Místo stavby zasta-

věno dosud není, v katastru nemovitostí je vedeno jako orná půda, od doby vyme-

zení ploch pro Průmyslový park Kopřivnice však není nijak využíváno. Půdy vysky-

tující se v dotčeném území náležejí mezi pseudogleje. Kvalita půd a základní fyzi-

kální, chemické a biologické vlastnosti závisí na půdotvorném substrátu, kterým 

jsou zde převážně jílovce, prachovce a pískovce.  

 

Pseudogleje jsou charakterizovány výskytem výrazného mramorovaného, re-

doximorfího diagnostického horizontu. U půd vyvinutých z luvizemí nalézáme nad 

ním vybělený horizont s velkým výskytem výrazných nodulárních novotvarů. V 

tomto případě vznikl mramorovaný horizont transformací luvického horizontu. U 

ostatních půd vznikl mramorovaný horizont transformací kambického braunifikova-

ného horizontu nebo pelického kambického horizontu. Nodulární novotvary nachá-

zíme obecně blízko povrchu půdy. Mizí při laterálním vyluhování. Humusovou for-

mou je nejčastěji moder - hydromoder, humusový horizont a ornice mají zvýšený 

obsah humusu ve srovnání s okolními anhydromorfními půdami. V ornicích se obsah 

humusu pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,5 %. Pseudogleje jsou půdami eubazickými 

(VM nad 60 %) až mesobazickými (VM 35-60 % v hor. Bm), se zvýšeným zastou-

pením amorfního Feo. Pseudogleje se vytvářejí buď z pedogenně (z luvizemí) či li-

togenně zvrstvených event. nepropustných (pelické, písčitojílovité) substrátů. Nalé-

záme je v rovinatých částech reliéfu humidnějších oblastí ve výškovém stupni 4-7. 

Jsou to půdy s udickým – periodicky akvickým vodním režimem. 
 

Dle bonitovaných půdně ekologických jednotek se v dolní méně svažitější části do-

tčeného pozemku vyskytuje hlavní půdní jednotka s označením 47, ve vyšších parti-

ích pozemku s větším sklonem pak hlavní půdní jednotka 48. HPJ jsou charakterizo-

vány v Tabulce č. B.3. 

 

 

EROZE 

 

Ohrožení pozemků vodní erozí lze posoudit na základě dlouhodobé ztráty půdy vy-

počtené Universální rovnicí ztráty půdy (USLE). 

 

 

G = R.K.L.S.C.P 

 

G  - průměrná dlouhodobá ztráta půdy t.ha-1 za rok 

R  - faktor erozní účinnosti deště (20 J/m2.cm.hod pro celou ČR) 
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K  - faktor erodovatelnosti půdy (0,42 pro HPJ 47 a 48) 

L  - faktor délky svahu (5,00 pro délku svahu 550 m) 

S  - faktor sklonu svahu (1,55 pro prům. sklon svahu 12 %) 

C  - faktor ochranného vlivu vegetace (0,005 pro travní porost) 

P  - faktor účinnosti protierozních opatření (1 pro žádné PEO) 

 

G = 0,33 t/ha.rok 

 

Z výpočtu je zřejmé, že erozní ohrožení půdního celku v současnosti je nízké (pří-

pustná ztráta půdy pro zemědělské pozemky dle ČSN 75 0142 je 4 t/ha.rok), což je 

dáno především půdním krytem – souvislým a hustým travním porostem. Při ne-

vhodných osevních postupech je však ohrožení pozemku vodní erozí reálné. Stavby 

v průmyslové zóně jsou před povrchovým odtokem srážkových vod z tohoto důvodu 

chráněny odvodňovacím příkopem vedeným napříč svahem.  

 

Nebezpečí eroze může být aktuální při provádění zemních prací, kdy dojde 

k obnažení povrchu půdy a kde do doby vybudování budov, zpevněných ploch či vy-

tvoření kvalitního travního porostu na nezastavěných plochách může v souvislosti 

s vyšším povrchovým odtokem dojít ke splachům půdy a k vytváření erozních rýh. 

 

 

KONTAMINACE 

 

Kontaminace půd škodlivinami není v území soustavně monitorována. Lze předpo-

kládat určité nečištění půd způsobené vstupy do půdy při jejich běžném zeměděl-

ském obhospodařování (hnojiva, pesticidy, případně upravené kaly z čistíren od-

padních vod, rybniční sedimenty apod.), v blízkosti komunikací a zpevněných ploch 

znečištění způsobené provozem automobilové dopravy, zejména ropnými produkty, 

popřípadě posypovými solemi. Možným zdrojem znečištění a kontaminace půd jsou 

atmosférické depozice rizikových prvků (zejména As, Cd, Pb, Cr, Cu a Zn) a orga-

nických polutantů (PCB, PAU, HCB a DDT), které přímo souvisí s mírou znečištění 

ovzduší. 

 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu prováděného v roce 2007 v místě stav-

by byl bezprostředně pod vrstvou humózní hlíny odebrán směsný vzorek zeminy a 

byla provedena laboratorní analýza obsahu kontaminantů v sušině – kyanidů celko-

vých a snadno uvolnitelných, NEL, PAU, BTEX, PCB, EOX, obsahu těžkých kovů – 

Cu, Pb, Cr, Ni, Co, Cd, Zn, As, Hg, obsahu kontaminantů ve výluhu – ve škále I. 

třídy vyluhovatelnosti (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) a ekotoxicity. Výsledky při-

bližně odpovídaly obsahům sledované látky v přírodě. Analyzované zeminy – delu-

viální hlíny byly hodnoceny jako zeminy kategorie S – inertní odpad s nepatrně zvý-

šenou koncentrací rozpuštěného organického uhlíku způsobenou přítomností orga-

nické příměsi v zemině. Provedený test ekotoxicity byl ve všech parametrech nega-

tivní. 

  

 

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

 
GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY 

 

Z hlediska regionálního členění reliéfu České republiky (Demek 1987) leží území v 

celku IXD-1 – Podbeskydská pahorkatina.   
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Tabulka C.10.: Zařazení území do geomorfologického systému 

Provincie                     Západní Karpaty 

Subprovincie IX                 Vnější Západní Karpaty 

Oblast IXD               Západobeskydské podhůří 

Celek IXD-1            Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek IXD-1C          Příborská pahorkatina 

Okrsek IXD-1C-4       Libhošťská pahorkatina 

 

 

Podbeskydská pahorkatina, součást Západobeskydského podhůří, je členitá pa-

horkatina, plocha 1 508 km2, střední výška 353,0 m n.m., stř. sklon 4° 20'. Je bu-

dována křídovými a paleogenními flyšovými horninami ždánicko-podslezského a 

slezského příkrovu s vyvřelinami těšínitů, krami kulmských a bradly jurských hornin 

a neogenními a kvartérními sedimenty; pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd SV-JZ 

směru, s převážně erozně denudačním reliéfem na hluboce denudované příkrovové 

struktuře s četnými příkrovovými troskami, zbytky zarovnaných povrchů, průlomo-

vými údolími a tvary vzniklými v důsledku kontinentálního zalednění. Ve sníženi-

nách se vyskytují velké náplavové kužele. nejvyšší bod Skalka 964 m n.m. 

v Loučské brázdě. 

 

Příborská pahorkatina leží ve střední části Podbeskydské pahorkatiny; členitá 

pahorkatina o ploše 355 km2, střední výškou 320,6 m n.m. a středním sklonem 3° 

24' je budovaná křídovým a paleogenním flyšem ždánicko-podslezského a slezské-

ho příkrovu s vyvřelinami těšínitu, devonskými vápenci a miocenními a kvartérními 

sedimenty; reliéf je převážně erozně denudační s rázem úpatní pahorkatiny s širo-

kými údolími a zbytky terciérního zarovnaného povrchu na rozvodích. Četné jsou li-

tologicky podmíněné suky, periglaciální tvary, kryopedimenty, úpady, sprašové po-

kryvy a stopy zásahu kontinentálního ledovce - glacigenní a glacilakustrinní sedi-

menty. Nejvyšším bodem je Starojický kopec 496 m n.m. v Novojičínské pahorkati-

ně. 

 

Libhošťská pahorkatina se nalézá ve střední části Příborské pahorkatiny. Jedná 

se o plochou pahorkatinu a úpatního typu. Je tvořena flyšovými jílovci, jíly a pís-

kovci slezského a ždánicko-podslezského příkrovu, vyvřelinami těšínitů, miocenními 

sedimenty a glacilakustrinními sedimenty sálského zalednění. Reliéf je převážně 

erozně denudačního charakteru s výraznými suky na odolnějších horninách, peri-

glaciálními tvary, říčními terasami a širokými údolními nivami. Území ve 3. - 4. ve-

getačním stupni málo zalesněné převážně smrkovými porosty.    

 

 

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

 
Z geologického hlediska náleží zájmová oblast flyšovému pásmu Západních Karpat, 

Vněkarpatské skupině příkrovů. Předkvartérní podloží je budováno horninami pod-

slezské jednotky. Jedná se o horniny frýdeckých vrstev křídového stáří, které jsou 

tvořeny šedými prachovitými vápnitými jílovci, prachovci, místy s lavicemi pískov-

ce.  

 

Předkvartérní horniny jsou kryty eluvii a kvartérními uloženinami pleistocenního a 

holocenního stáří. Tento kvartérní pokryv je v širším okolí tvořen fluviálními štěrky 

a písky hlavní terasy říčního toku Lubina, dále pak fluviálními sedimenty údolních 

nív říčních toků - povodňovými hlínami a štěrky a také proluviálními a deluviálními 

hlinito-kamenitými uloženinami a přeplavenými sprašovými hlínami. V zájmovém 

území je kvartérní sedimentace především zastoupena deluvii. Ty mají charakter 
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hlinito-kamenitých a písčitohlinitých soliflukčních sedimentů a sedimentů ronových. 

Dosahují nepravidelných mocností. Silně se uplatňovala svahová sesuvná a gravi-

tační činnost, ovlivňovaná opakovaným promrzáním a odtáváním v periglaciálním 

klimatu.  

 

 

HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

 
Zájmový prostor je součástí hydrogeologického rajonu základní vrstvy č. 3213 – 

flyš v mezipovodí Odry, dílčí povodí Horní Odra. Podzemní voda se v zájmovém 

území nachází v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy a je vázána 

především na puklinové systémy a poruchové zóny jílovců, prachovců, popř. pís-

kovců předkvartérního podloží. Tyto horniny vytvářejí z hydrogeologického hlediska 

puklinový kolektor s proměnlivým podílem průlinové porozity v pásmu rozpojení při 

povrchu podloží.  

 

V průběhu průzkumných prací byla podzemní voda zastižena všemi realizovanými 

vrty. Úroveň naražené hladiny se pohybovala v hloubce 3,4 - 4,6 m p. t., ustálená 

hladina podzemní vody, měřena po 24 hodinách, se pohybovala v rozmezí 1,2 - 2,2 

m p. t. Dle rozdílu mezi úrovni naražené a ustálené hladiny podzemní vody lze oče-

kávat hladinu napjatou. Propustnost je průlinová se střední transmisivitou (10-4 až 

10-3 m2.s-1). Podzemní voda je nízce až středně mineralizovaná (0,3 – 1 g/l), Ca-

Na-HCO3 typu.  

 

Generální směr proudění podzemní vody probíhá v zájmovém prostoru přibližně od 

jihovýchodu k severozápadu, ve směru proudění vodních toků v území. 

 

Podzemní vody v zájmovém území jsou z hlediska využitelnosti pro zásobování pit-

nou vodou dle ČSN 75 7111 zařazeny do II. kategorie, tzn., že voda vyžaduje složi-

tější úpravu, kritickou složkou podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody 

v regionálním měřítku je celková mineralizace nad 1 g/l. 

 

Podle regionalizace mělkých podzemních vod (Kříž 1971) je území zařazeno do typu 

II E 3, což znamená, že podzemní vody v území jsou charakteristické sezónním do-

plňováním zásob, průměrných měsíčních stavů hladin podzemních vod a vydatností 

pramenů je dosaženo v maximální míře v květnu a červnu, v minimální míře v září 

až listopadu a průměrný specifický odtok podzemních vod činí 0,51 – 1,00 l/s na 1 

km2. 

 

 

LOŽISKA SUROVIN 

 

Místo stavby se nachází v chráněném ložiskovém území Čs. Část Hornoslezské pán-

ve, ID 14400000, pro suroviny černé uhlí a zemní plyn. V zájmu ochrany nerostné-

ho bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska 

dotčeného orgánu podle horního zákona.  

 

Do staveniště zasahuje dosud netěžené ložisko výhradní plocha Mořkov – Frenštát, 

ID 3171900, surovina černé uhlí a ložisko výhradní plocha Kopřivnice - Tichá, ID 

3216900, surovina černé uhlí a zemní plyn, v současnosti probíhá těžba z vrtu. 

 

V místě stavby ani nejbližším okolí se nenalézají oznámená důlní díla. Nejbližšími 

důlními díly je staré důlní dílo pro těžbu železné rudy v katastru Kozlovice 
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s označením 532 – Rybníky a staré důlní dílo pro těžbu železné rudy v katastru 

Kozlovice s označením 531 Na vrchu 1. Nalézají se 5,5 km jihovýchodně od stave-

niště. 

 

V zájmovém území se nenalézají poddolovaná území. Nejbližším takovým územím 

je poddolované území Lichnov u Nového Jičína 2 – pozůstatek těžby železné rudy 

prováděné do 19. století. Nalézá se 2,3 km jižně od místa stavby.  

 

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. 

 

 

RADONOVÁ ZÁTĚŽ 

 

Podle mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 byl v místě stavby 

navrženého skladu zjištěn radonový index se středním rizikem. Tento údaj má pou-

ze pravděpodobnostní charakter. Stupeň rizika vnikání radonu do staveb je dán ob-

jemovou aktivitou radonu v půdním vzduchu a propustností základových půd pro 

plyny.  

 

Jsou-li součástí stavby pobytové místnosti, je nutno dle § 6 odst. 4 zákona č. 

18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření k žádosti o 

stavební povolení doložit stanovení radonového indexu pozemku. 

 

 
SEISMICITA A GEODYNAMICKÉ JEVY 

 
Seismické poměry nepředstavují pro realizaci stavby problém, oblast je seismicky 

stabilní. Dle mapy seismického ohrožení ČR (GFÚ AVČR) leží celé území v oblasti, 

kde očekávané maximální intenzity zemětřesení nedosahují 6° MSK-64 (dvanácti-

stupňová makroseismická stupnice). Epicentra historických zemětřesení zde nejsou 

zaznamenána. Na území není znám výskyt starších ani mladších tektonických linií. 

 

Vzhledem k mírně svažitému terénu a zastavěnému území města se v zájmovém 

území nevyskytují aktivní ani fosilní svahové pohyby. 

 

 

C.II.5. FAUNA A FLÓRA  

 

Z biogeografického hlediska se zájmové území nalézá v Karpatské podprovincii 

na ploše Podbeskydského bioregionu č. 3.5 (Culek 1996). 

 

Dotčené pozemky náleží v Podbeskydském bioregionu do biochory 4RE –Plošiny 

na spraších 4. vegetačního stupně.   

 

Lokalita, ve které je stavba navržena, patří v biochoře 4R E do skupiny typů geobio-

cénů STG 4AB3 – Fageta abietino-quercina (jedlodubové bučiny).  
 

Podbeskydský bioregion zabírá východní část geomorfologických celků Podbes-

kydská pahorkatina a Moravská brána a na severovýchodě zasahuje do Polska. Plo-

cha bioregionu v ČR je 949 km2. Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na měk-

kých sedimentech včetně ledovcových, z níž vystupují ostře kopce z pískovcového 

flyše. Převažuje 4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový 

stupeň. Území je tedy tvořeno mozaikou hájové bioty (smíšený karpatský a hercyn-

ský vliv) a karpatského bukového lesa, zčásti se zde projevuje i vliv polonské pod-
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provincie. Biota je obohacena řadou horských druhů, splavených ze sousedních 

Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné teplomilné flóry i fauny. V 

současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v lesích kulturní smrčiny 

se zbytky bučin.      

  

 

FLÓRA 

 

Z hlediska regionálně fytogeografického členění České republiky leží zájmové území 

na území těchto jednotek: 

 

Tabulka C.11.: Příslušnost do fytogeografických jednotek 

Oblast Mesofytikum 

Obvod Karpatské mesofytikum 

Okres č. 76a – Moravská brána vlastní 

 

 

Dotčená lokalita náleží do 4. vegetačního stupně bukového, oligotrofně mezotrofní 

trofické meziřady AB a normální hydrické řady 3. Těmto charakteristikám a odpoví-

dá skupina typů geobiocénů STG 4AB3 – Fageta abietino-quercina (jedlodubové bu-

činy). 

 

Hlavní dřevinou stromového patra v přírodním stavu biocenóz je buk (Fagus sylva-

tica), pravidelnou příměs tvoří jedle bělokorá (Abies alba) a zpravidla také dub zim-

ní (Quercus petraea), na kontaktu se společenstvy dubojehličnaté varianty i dub 

letní (Q. robur). Jednotlivě vtroušená bývá bříza bělokorá (Betula pendula), v 

podúrovni se pravidelně vyskytuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), z keřů ojediněle 

bez hroznatý (Sambucus racemosa). V synusii podrostu se kromě acidofilních a oli-

gotrofních druhů vždy vyskytují alespoň některé druhy mezotrofní. Z trávovitých 

patří k dominantám bika hajní (Luzula luzuloides), třtina rákosovitá (Calamagrostis 

arundinacea), méně často i metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), charakteris-

ticky se vyskytuje ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), pouze s nízkou pokryvností 

i bika chlupatá (Luzula pilosa). Pravidelně se vyskytují šťavel kyselý (Oxalis aceto-

sella), borůvka (Vaccinium myrtillus), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), 

jestřábník lesní (Hieracium murorum), kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata), z 

mechorostů nejčastěji ploník ztenčený (Polytrichum formosum). Z mezotrofních 

druhů jsou zde nejčastější starček Fuchsův (Senccio fuchsii), violka lesní (Viola rei-

chenbachiana), mléčka zední (Mycelis muralis), maliník (Rubus idacus), mařinka 

vonná (Galium odoratum) aj. Z kapraďorostů jsou v některých typech roztroušeně 

zastoupeny kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samice (Athyrium filix-

femina) a bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Z druhů vyšších po-

loh se ojediněle vyskytuje věsenka nachová (Prenanthes purpurea). 

 

Segmenty na mírném reliéfu jsou většinou využívány jako zemědělská půda, při-

čemž pole výrazně převládají nad loukami a pastvinami. Travinnobylinná společen-

stva patří do svazů Arrhenatherion a Polygono-Trisetion. V lesích převládají smrko-

vé monokultury, často pěstované již po více generací. Působením jehličnatého opa-

du dochází ke změnám půdních vlastností, které vedou k ústupu mezotrofních dru-

hů podrostu, vždy se však alespoň některé mezotrofní druhy vyskytují.  

 

Území náleží do přírodní lesní oblasti č. 39 – Podbeskydská pahorkatina. 

 

V místě stavby se v současnosti nalézá pozemek vedený v katastru nemovitostí ja-

ko orná půda, v současnosti jsou však v jeho severní části zpevněné plochy a trav-
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naté plochy průmyslového parku, jižní část je nevyužívaná, zarostlá ruderální bylin-

nou vegetací a nálety dřevin. Svou severní hranicí navazuje dotčený pozemek na 

zastavěné území města – průmyslovou zónu, na západě sousedí s testovacím poly-

gonem TATRA, a.s. obklopeným pásem dřevinné vegetace, na jihu a východě se 

zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Výskyt zeleně na staveništi s ohledem 

na stav lokality je výrazně redukován – dřeviny chybějí, vyskytují se pouze travna-

té plochy – v areálu pravidelně udržované, mimo něj neudržované a zanedbané. 

Rovněž v širším okolí vegetace kvalitativně i kvantitativně odpovídá charakteru 

území, které je využíváno v přilehlém zastavěném území zejména pro výrobu, skla-

dování, služby, infrastrukturu a dopravu, v extravilánu především pro zemědělskou 

rostlinnou velkovýrobu, dále od staveniště na svazích kopců jako hospodářské lesy. 

V průmyslovém parku je zeleň soustředěna do travnatých pásů kolem komunikací 

s pomístnou liniovou výsadbou dřevin a do zelených ploch s omezenou výměrou na 

nezastavěných prostranstvích.  

 

V místě stavby nové výrobní haly se v současnosti nalézá parkoviště s asfaltovým 

povrchem a přilehlé travnaté pravidelně sečené plochy. V trávnících se vyskytují 

běžné druhy trav, ze kterých byla složena travní směs použitá pro založení trávníku 

– psineček tenký (Agrostis tenuis), jílek vytrvalý (Lolium perenne), kostřava červe-

ná (Festuca rubra), lipnice luční (Poa pratensis), psárka luční (Alopecurus praten-

sis), jetel plazivý (Trifolium repens) apod. Vzhledem ke krátké době od založení 

travnatých ploch a k jejich pravidelné údržbě, nepronikly ve větší míře do porostů 

jiné druhy trav a bylin ze sousedních „divokých“ travnatých ploch. 

 

Na ploše výstavby skladovací haly, která se nachází mimo stávající areál průmyslo-

vého parku, jsou neudržované porosty bylin přirozené sukcese na opuštěné orné 

půdě. Mezi dominantní druhy zde patří pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč 

rolní (Cirsium arvense), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), svlačec rolní (Convolvu-

lus arvensis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), merlík bílý (Chenopodium album), 

řebříček lékařský (Achillea millefolium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa 

pastoris), rmen rolní (Anthemis arvensis), mák vlčí (Papaver rhoeas), pampeliška 

lékařská (Taraxacum officinale), rozrazil polní (Veronica agrestis), třtina křovištní 

(Calamagrostis epigejos), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), penízek rolní 

(Thlaspi arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), lopuch menší (Arctium minus), 

přeslička rolní (Equisetum arvense), čekanka obecná (Cichorium intybus), ostruži-

ník křovitý (Rubus fruticosus), kostival lékařský (Symphytum officinale). Z okolních 

lesních porostů a porostů dřevin rostoucích mimo les se na plochu rozšiřují nálety 

dřevin, především bříza bílá (Betula pendula), vrba jíva, (Salix caprea), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), topol osika (Populius tremola), 

růže šípková (Rosa canina). 

 

Vzrostlé dřeviny se vyskytují pouze mimo staveniště, a to podél vodního toku Sýko-

reček – olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní 

(Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – a po obvodu zkušební dráhy 

společnosti TATRA – dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

třešeň ptačí (Prunus avium), bříza bílá (Betula pendula), vrba jíva, (Salix caprea), 

javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), topol osika (Populius 

tremola), růže šípková (Rosa canina).  

 

Plochy polí v otevřené krajině jižně a východně od místa stavby jsou botanicky 

chudé z důvodu intenzivního zemědělského hospodaření, zpevněné plochy 

v zastavěném území severně od staveniště poskytují pouze minimální podmínky pro 

růst rostlin. Byliny se zde vyskytují jednak na udržovaných travnatých plochách 
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mezi komunikacemi a budovami a v malé míře pak i na místech neudržovaných, 

kde se rozvíjí především ruderální druhy vegetace.  

 

V místě stavby ani v okolí se nevyskytují druhy rostlin zvláště chráněné dle vyhláš-

ky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

 

 

FAUNA 

 

Provedený orientační průzkum fauny v zájmovém území potvrdil předpoklad stano-

viště ze zoologického hlediska ochuzeného v důsledku urbanizace území a zeměděl-

ského intenzivního hospodaření. Při pochůzkách byly zjištěny jen běžné druhy, vá-

zané na lidská sídla nebo druhy k činnostem člověka indiferentní. V okolních dře-

vinných a travnatých porostech lze očekávat druhově bohatší společenstva inten-

zivně obhospodařovaných polí, lesních porostů a dřevinných doprovodů vodních to-

ků. Druhové zastoupení odpovídá podmínkám podhůří Podbeskydského bioregionu.  

 

V rámci orientačního ornitologického průzkumu byl v území pozorován holub 

domácí (Columba livia forma domestica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos 

černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major), straka obecná (Pica pica), 

vlaštovka obecná (Hirundo rustica), předpokládat lze řadu dalších běžných druhů 

odpovídajících podmínkám území jako např. rehka zahradního (Phoenicurus phoe-

nicurus), pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs), drozda zpěvného (Turdus philome-

los), hrdličku zahradní (Streptopelia decaocto), vrabce domácího (Passer domes-

ticus) a další. 
 

Ptáci byli zastiženi pouze při přeletech areálu. U žádného z druhů nebylo zjištěno 

hnízdění, přesto je pravděpodobné, že některé druhy zde hnízdí.  

 

Při pochůzkách nebyly na staveništi přímo pozorovány žádné druhy savců. Vzhle-

dem k charakteru prostředí se pravděpodobně vyskytuje např. krtek obecný (Talpa 

europaea), hraboš polní (Microtus arvalis), kočka domácí (Felis catus), ježek vý-

chodní (Erinaceus concolor), lasice kolčava  (Mustela nivalis), myš domácí (Mus 

musculus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr velký (Myotis myotis), 

potkan (Raptus norvegicus) a další. 

 

Další druhy savců včetně zvěře jsou hojněji vázány na okolní vegetační formace 

v krajině. 

 

V lokalitě nebyli zjištěni žádní zástupci plazů a obojživelníků, pozorování nebyla 

zaměřena na hmyz, jelikož lze v dotčeném území předpokládat pouze běžné druhy 

tato stanoviště akceptující. 

 

Z uvedených druhů živočichů je mezi zvláště chráněné druhy zařazena vlaštovka 

obecná - Hirundo rustica (druh ohrožený), jelikož však v místě stavby nebylo 

zjištěno její hnízdění, nebude realizací stavby nijak ohrožena. Stejný předpoklad 

platí o možné migraci zvláště chráněných netopýrů a jiných druhů živočichů přemís-

ťujících se přes zájmové území. 

 

 

C.II.6. EKOSYSTÉMY  

 
V místě stavby i v blízkém okolí se vyskytují biotopy, které lze dle Seznamu biotopů 

České republiky (Seják J, Dejmal I., 2003) zařadit do skupiny XT1 Postagrární 
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úhory, XT4 Degradované suché trávníky a vřesoviště a XX3.2 Nepropustné 

plochy a plochy trvale bez vegetace.   

 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMINANTNÍCH BIOTOPŮ 

 

XT1 Postagrární úhory  

 

Jde o lada na bývalé orné půdě s porostem jednoletých a vytrvalých bylin od skon-

čení kultivace do výskytu prvních dřevin signalizující přechod k biotopu typu XK2.  

 

Plocha v jihozápadní části staveniště v místě výstavby skladové haly.  

 

Tab. C.12.: Charakteristika biotopu XT1 Postagrární úhory 

Kritérium Hodnocení 

Zralost Přítomna pouze raná stádia sukcese k náhradní vegetaci 
potenciálních biotopů skupiny T, zejména T1.1 a 

T1.3.Vegetace zpočátku s nízkou, později neúplnou po-
kryvností povrchu. 

Přirozenost Biotop vzniklý nepřirozeně, s vysokým podílem vytrvalých 
segetálních druhů, zejména pýru plazivého a pcháče ose-
tu. 

Diverzita Vegetace dvoj- až trojvrstvá v závislosti na délce doby od 
skončení kultivace. Druhová diverzita závisí na klimatic-
kých poměrech oblasti a vláhových, fyzikálních a chemic-
kých vlastnostech opuštěné půdy. Nejvyšší bývá ve dru-
hém až čtvrtém roce, kdy se ve vegetaci vedle segetál-

ních druhů hojně vyskytují ruderální druhy, druhy obna-

žených půd, druhy vzhledem k typu stanoviště náhodné a 
druhy potenciálních náhradních bylinných společenstev. 

Vzácnost biotopu Biotop maloplošný, hojný, celkovou plochou okrajový typ 
biotopu. Celkový rozsah jeho plochy zaznamenává výkyvy 

související se změnou sociální a ekonomické situace 
v lokálním i celostátním rozměru. 

Vzácnost přírodních druhů Přítomnost vzácných druhů je nepravděpodobná, ale není 
vyloučena, zejména pokud se vyskytují tyto druhy v bez-
prostředním okolí úhoru. Není však pro tento časově 

omezený přechodový typ biotopu charakteristická. Právně 
jde většinou nadále o ornou půdu, a proto zde případně 
se vyskytující vzácné druhy ani nepodléhají ochraně. 

Citlivost Citlivost tohoto typu biotopu je nízká. Jde o vnitřně silně 
se proměňující vegetaci raných sukcesních stádií, kde se 

postupně prosazují nejvitálnější druhy. 

Ohrožení Po přechodném zvýšení na začátku devadesátých let 20. 

století se četnost vzniku ploch úhorů ustálila. Trvale opuš-
těné pozemky poměrně rychle sukcesí přecházejí v po-
stagrární lada s keřovými porosty a k lesu. 

 

 

XT4 Degradované suché trávníky a vřesoviště  

 

Jde o degradovanou bylinnou vegetaci mezí, okrajů polních i turistických cest, silnic 

a dálnic, záměrně zakládanou vegetaci při povrchové úpravě nadzemních, pozem-

ních a podzemních staveb, nebo travní porosty hřišť, letišť a jim podobných stano-

višť, které jsou udržovány jako nízký polosuchý trávník, na odvodněných a často 

terénně nepůvodních plochách. Vegetace těchto stanovišť je ve svém rozvoji trvale 

omezována charakterem stanoviště, údržbou a ošlapem nebo eutrofizací, exhala-
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cemi dopravy, oplachem nečistot z povrchu cest, chemickým ošetřováním komuni-

kací a porostů v jejich okolí. U nadzemních, pozemních a podzemních staveb jde o 

vegetační kryt ošetřovaný po založení jen běžnou údržbou (kosení, hrabání, úklid). 

Střešní obytné zahrady, závislé na umělé závlaze a protimrazové ochraně, jsou z 

hlediska typizace biotopů nerelevantní zahradnickou balkónovou kulturou. 

 

Travnaté plochy navazující na stávající budovy a parkoviště v místě výstavby vý-

robní haly. 
 

 

Tab. C.13.: Charakteristika biotopu XT4 Degradované suché trávníky a vřesoviště 

Kritérium Hodnocení 

Zralost Biotop charakterem využívání jeho ploch či sousedních 

ploch udržovaný na nízkém stupni sukcese k přírodě blíz-
kým typům náhradní vegetace. V minulosti byla na me-

zích a u cest vegetace obvykle omezována pastvou, v 
současnosti nadměrně mechanickým tlakem (pojezdy) a 
chemickým narušováním prostředí. 

Přirozenost Biotop degradovaný. Pokud jde o degradované trávníky z 
původních přírodě blízkých typů biotopů, může se k nim 

vegetace po pominutí nebo zmírnění degradačních tlaků 
opět vrátit. Z uměle založených porostů mají nejblíže 
k možnosti přirozené sukcese suché trávníky na pozem-
ních stavbách (vegetační dlažba parkovišť) a podzemních 
objektech (trávníky na vrstvě zeminy). Zejména vegetace 
na podzemních stavbách někdy může přirozeným sukces-

ním vývojem druhového složení přejít k ochuzené 
přirozené vegetaci biotopů. V případě letišť může biotop 
některým druhům stepních živočichů (např. sysel) nahra-

zovat přirozenou vegetační strukturu jejich niky. 

Diverzita Většinou dvouvrstvá vegetace druhově omezená na něko-

lik druhů kulturních trav – u kultivovaných ploch v nepři-
rozené kombinaci, u nekultivovaných ploch se samovol-
nou přítomností dalších bylin, často ruderálních a invaz-
ních druhů vázaných na eutrofizaci či znečistění prostředí 
nebo naopak adaptovaných na relativně nepříznivé sta-
novištní podmínky. 

Vzácnost biotopu Plošně nevelký avšak po celém území státu rozšířený bio-
top. 

Vzácnost přírodních druhů Vzácné přírodní druhy se v biotopu mohou vyskytovat 
jako rostlinný materiál užitý v sadovnické úpravě nebo 

jako nahodilý nálet či počínající sukcese signalizující, že 
biotop již náleží k některému z přírodě blízkých typů bio-
topů. Vzhledem k tomu, že většina ploch tohoto typu bio-
topu má charakter stavby nebo s ní souvisí, nepožívají 

zde přítomné vzácné druhy zákonné ochrany. 

Citlivost Citlivost tohoto typu biotopu je dosti nízká. Je trvale vy-
staven degradačnímu tlaku prostředí. Při jeho pominutí 
okamžitě přechází k vyšším sukcesním stádiím přirozené 
potenciální vegetace. 

Ohrožení Četnost stanovišť tohoto typu biotopu se spolu s pokraču-

jící urbanizací volné krajiny jen nepatrně zvyšuje, protože 
část biotopů se vrací sekundární sukcesí k přírodě blízkým 
biotopům. 
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XX3.2 Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace 

 

Jde o biotop nepropustných živičných, makadamových či betonových ploch vozo-

vek, parkovišť, technických ploch, letišť, mostů, přehrad apod. bez vegetace nebo 

jen s vegetací lišejníků, mechů a krátkověkých bylin v závějích prachu a půdních 

částic. 

 

Parkoviště a zpevněné plochy v místě výstavby výrobní haly. 
 

 

Tab. C.14.: Charakteristika biotopu XX3.2 Nepropustné plochy a plochy trvale bez 

vegetace 

Kritérium Hodnocení 

Zralost Biotop umělý. Cévnaté rostliny zcela chybí nebo je jejich 

přítomnost omezena jen na několik málo krátkověkých či 
segetálních druhů, které většinou nedojdou generativní 
zralosti. 

Přirozenost Biotop zcela nepřirozený. Zlepšení vegetačních podmínek, 
především vnos substrátů, na kterých by se mohla uchytit 

vegetace, znamená přechod k přirozenějším typům bioto-
pů. 

Diverzita Druhová diverzita velmi nízká. 

Vzácnost biotopu Plošně významný biotop vázaný na život současné spo-
lečnosti. 

Vzácnost přírodních druhů Vzácné přírodní druhy se v biotopu nevyskytují. 

Citlivost Biotop zcela necitlivý nebo téměř necitlivý. 

Ohrožení Lze očekávat, že s postupující urbanizací se budou plochy 
tohoto typu biotopu nadále rozšiřovat. 

 

 

Místo stavby se nalézá v průmyslové zóně na přechodu zastavěného území a volné 

krajiny na pozemku, který je částečně součástí areálu společnosti Bang & Olufsen, 

s.r.o., částečně leží mimo areál, není využíván a je zanedbán. Pro obě části je cha-

rakteristická absence přírodních nebo přírodě blízkých prvků. Přirozené ekosystémy, 

jako funkční soustavy živých a neživých složek životního prostředí vzájemně propo-

jených výměnou látek a toky energií, vybavené autoregulační schopností a příznivou 

ekologickou stabilitou, se v místě stavby téměř nevyskytují. Na bývalém poli se ob-

jevují nálety dřevin a trávníky s ruderálními druhy. Antropogenní ekosystémy 

(technosystémy), které jsou typické pro zastavěné území, jsou charakteristické níz-

kou autoregulační schopností, jsou nestabilní, a mají velmi nízkou míru biodiverzity. 

Jako ekosystém nemá dotčené území vyšší hodnotu, neboť zde není zastoupena 

souvislá přírodě blízká vegetace, v okolí staveniště se vyskytují pouze sporadické 

výsadby jako doprovod komunikací či budov, popřípadě synantropní společenstva 

nízké hodnoty. 

 

Územní systém ekologické stability je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lesy, 

louky, pastviny, dřeviny na mezích, podél cest a břehové porosty podél vodních to-

ků. Přímo v místě stavby se tyto prvky vyskytují v minimální míře (dřevinná vege-

tace podél vodního toku), v širším okolí směrem do extravilánu však tyto interakční 

prvky vzájemně působící a ovlivňující celou krajinu zastoupeny jsou, ovšem 

v nedostatečném zastoupení (lesní porosty, břehové porosty vodních toků, dopro-

vodná vegetace komunikací). Míru stability v území lze obecně charakterizovat koe-

ficientem ekologické stability KES, který je vypočítán jako podíl součtu výměr les-

ních pozemků, trvalých travních porostů, vodních ploch a ovocných sadů k součtu 

výměr zastavěných ploch a nádvoří, orné půdy, chmelnic vinic a zahrad. KES ve 
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správním území města Kopřivnice dosahuje hodnoty 0,68 a lze jej považovat za ne-

příznivý, jelikož krajinu relativně přírodní signalizuje koeficient s hodnotou vyšší než 

2,9.  

 

 

C.II.7. KRAJINA  

 
Krajina je geograficky vymezené území s charakteristickým reliéfem, které je tvoře-

no souborem funkčně propojených ekosystémů a všemi přírodními i antropogenními 

prvky. Vnímatelné znaky a hodnoty přírodních, kulturních a historických charakte-

ristik určitého místa v krajině představují specifický krajinný ráz. O tom jak krajina 

vypadá a jak se vyvíjí, rozhodují v současnosti v naprosté většině lidé, především 

jejich životní potřeby.  

 

Místo stavby se nalézá na hranici mezi v současnosti zastavěným územím města a 

volnou krajinou. Mezi Průmyslovým parkem Kopřivnice a vlastním centrem města 

se nalézá rozsáhlý areál společnosti TATRA. Zastavěné území města Kopřivnice při-

léhající ke staveništi ze západu lze charakterizovat jako území plně antropogenizo-

vané, urbanizované a technizované, využívání krajiny jako městsko-průmyslové. 

Jedná se o oblast soustředěných výrobních, dopravních a skladových ploch a ploch 

pro administrativu a služby v průmyslové části sídelního celku. Dále k západu se na 

území vlastního města nacházejí i obytné domy a další prvky typické pro městskou 

zástavbu. Z hlediska ekologické stability krajiny se jedná o urbanizované území s 

nízkým podílem trvalé vegetace a s velmi nízkou ekologickou stabilitou. 

 

Za hranicemi zastavěného území města krajina směrem k východu přechází do 

venkovské obhospodařované krajiny s poli. Zemědělská krajina s výraznou převa-

hou silně změněných vegetačních formací (zejména orné půdy) nad přírodě bližšími 

vegetačními prvky se vyznačuje rovněž nízkou ekologickou stabilitou.  

 

Charakter krajiny v širším okolí stavby ovlivňuje přítomnost silničních tahů, želez-

niční trati a vedení vysokého napětí. Výraznými výškovými dominantami v blízkosti 

zájmového území je např. vysílač mobilního operátora u příjezdové komunikace do 

Průmyslového parku Kopřivnice nebo komíny kotelny v areálu TATRY. Území zásad-

ně ovlivňuje právě tento rozlehlý areál s množstvím často neudržovaných objektů 

s celkově negativním výrazem.   

 

Podobně jako na všech sprašových územích i zde dominuje orná půda. Pole jsou 

zpravidla velká, většinou bez rozčlenění dřevinnou vegetací.  

 

Lesy tvoří pouze malé segmenty, neboť to jsou bývalé selské lesy. Mají silně změ-

něnou dřevinnou skladbu, převažují ruderalizované smrkové kultury s příměsí lip, 

břízy a dubu.  

 

Travní porosty jsou vzácné, většinou ve formě malých intenzivně využívaných luk 

podél ojedinělých potoků. 

 

Vodní plochy jsou zastoupeny nepatrně, především hladinami potoků, někde i 

drobnými rybníčky u obcí. Vodní plochy mají charakteristicky nízkou biologickou 

hodnotu. 

 

Sady se vyskytují výhradně ve formě skupin ovocných stromů v zahrádkách u ves-

nických stavení. 
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Sídla jsou zastoupena velmi nerovnoměrně, převažují středně velké vesnice, ale i 

malá města (Kopřivnice).  

 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-

ny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Z 

hlediska krajinného rázu jsou v přírodní charakteristice významné geomorfologické 

a klimatické podmínky, vodní toky a plochy, vegetační kryt, zvláště chráněná úze-

mí, významné krajinné prvky a jinak chráněné části krajiny. Kulturní charakteristika 

krajiny je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v 

krajině zanechal. Patří sem zastoupení kultur pozemků, velikost a tvar pozemků, je-

jich členění a struktura, charakter osídlení a zástavby, technická infrastruktura, re-

kreační lokality, drobná kultovní architektura, solitérní stavby, významná místa z 

hlediska kulturního vývoje, krajinné dominanty kulturního charakteru a negativní 

jevy v krajině. Historická charakteristika krajiny je součástí kulturních podmínek a 

spočívá v časové posloupnosti a souvislostech využívání krajiny. Je dána např. pří-

tomností krajinných a vesnických památkových zón, památkových rezervací, kultur-

ních památkových objektů, historických parků, archeologických nalezišť, jiných ob-

jektů kulturního významu místního významu a míst historického významu.  

 

Krajinný ráz oblasti severně od Kopřivnice směrem od Moravské brány byl odedáv-

na v klimaticky příznivých podmínkách utvářen velmi výrazně zejména zemědělskou 

činností. Přetváření krajiny lidskou činností bylo započato mýcením lužních lesů v 

nivě řeky Odry a jejích přítoků a obděláváním půdy na holinách. Zdejší vesnice byly 

charakteristické většími zemědělskými usedlostmi a efektivním využíváním veškeré 

půdy, kterou bylo možno zornit. Díky tomu byla krajina v nivě prakticky zcela od-

lesněna a všechny zásahy byly podřízeny zemědělskému hospodaření. Území kolem 

Kopřivnice náležející již k podhůří Beskyd byla vzhledem k méně příznivému terénu 

člověkem osidlována, přetvářena a ovlivňována později a méně radikálně. Přeměna 

a degradace krajiny byla završena po 2. světové válce a v následujících desetiletích, 

kdy došlo v zemědělské výrobě k zavádění velkoplošného intenzivního hospodaření 

se všemi negativními důsledky, které přináší (chemizace, snížení ekologické stabili-

ty, likvidace krajinné zeleně, nesprávné hospodaření s vodou v krajině, atd.) V po-

sledních letech začíná snaha o obnovení funkcí krajiny, což se projevuje mimo jiné 

zpracováním územních plánů, realizací územních systémů ekologické stability, bu-

dováním infrastruktury v obcích, řešením dopravy a její návazností na cyklostezky a 

rozvojem dalších sportovně rekreačních aktivit.  

 

Z hlediska kulturně-historického lze v souvislosti s krajinným rázem považovat v 

širším okolí stavby za nejvýznamnější historické jádro Kopřivnice a sousedního 

Štramberka a Příboru, kde byly učiněny archeologické nálezy, nachází se zde kul-

turní památky a vážou se k nim významné historické události. Věže kostelů v někte-

rých okolních obcích a zejména nápadný hrad Štramberk s rozhlednou Trúba, která 

je vizuální dominantou území, jsou z širokého okolí zdaleka viditelné a tvoří charak-

teristickou kulisu okolní krajiny. Za pohledově nápadnější než historické objekty 

s pozitivním vlivem na krajinný ráz lze ale považovat rozsáhlé a často i výškově 

dominantní novodobé stavby, zejména s administrativním, výrobním, dopravním a 

skladovým využitím. Vlastní místo, kde bude provedena stavba, není spojeno s žád-

nou místní kulturně-historickou zvláštností.  

 

Z hlediska přírodního hodnocení krajinného rázu je pro zájmové území typický 

přechod z roviny údolní nivy řeky Odry bez výraznějších terénních nerovností na se-

veru do pásma horského hřebene Moravskoslezských Beskyd na jihu. V krajině Mo-

ravské brány zcela převládají plochy orné půdy, které jsou rozděleny komunikacemi 
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a vodními toky (přirozenými a umělými melioračními kanály) místy lemovanými li-

niovou vegetací. V území je v nedostatečné míře zastoupena lesní i nelesní dřevinná 

vegetace, která má většinou podobu ojedinělých remízků a liniových prvků. Na čle-

nitějších svazích podhůří Moravskoslezských Beskyd i jejich hlavního hřebene je 

krajinná zeleň zastoupena ve větší míře, místo zorněných pozemků se častěji obje-

vují trvalé travní porosty a zejména lesní komplexy.    

 

Z hlediska krajinářsko-estetického spočívá hodnota území v charakteristickém 

koloritu území vyznačujícím se kontrasty mezi širokou nivou řeky Odry a horskými 

svahy a hřebenem Moravskoslezských Beskyd. Vlastní lokalita nevykazuje žádné 

cenné nebo nenahraditelné krajinářsko-estetické charakteristiky. 

 

V místě stavby nebyly identifikovány estetické, přírodní ani jiné hodnoty utvářející 

krajinný ráz, které by byly plánovanou výstavbou negativně dotčeny. Stavba nebu-

de mít negativní vliv na krajinný ráz a nezpůsobí ani podstatné změny v biologické 

rozmanitosti, ve struktuře a funkci ekosystému. 

 

 

C.II.8. OBYVATELSTVO  

 

Základní demografickou charakteristikou je počet obyvatel, resp. jeho vývoj. Dle 

dat Českého statistického úřadu lze konstatovat, že Kopřivnice ztrácí dlouhodobě 

počet obyvatel a to zejména v důsledku migračního chování obyvatel. Ze všech obcí 

správního obvodu ORP Kopřivnice je nejhorší situace z pohledu migračních ztrát 

právě v Kopřivnici.  

 

V kontextu celého Moravskoslezského kraje vykazuje město Kopřivnice v procesu 

stárnutí určité zpoždění, které se však v následujících letech postupně vyrovná. 

Město Kopřivnice patří z pohledu průměrného věku k mladším obcím, přesto se ale 

podíl dětské složky stále postupně snižuje. Díky prodlužování naděje dožití a také v 

důsledku nižší porodnosti obyvatelstvo města Kopřivnice postupně stárne a do bu-

doucna nelze předpokládat výrazné změny tohoto trendu. Zvyšování počtu osob 

starších 65 let však nebude plynulé, podle současného stromu života nejprve dojde 

ke zvýšení podílu osob důchodového věku (cca do roku 2021), následované však v 

dalším období určitým snížením, poté bude následovat další mírný nárůst. S těmito 

změnami je třeba počítat zejména z hlediska potřeb sociálních a zdravotních služeb 

a jejich kapacity, která by tak měla být do značné míry „flexibilní“.  

 

Ve věkových skupinách dětí a mladistvých navštěvujících mateřské, základní a 

střední školu budou za sebou následovat dvě vlny: (1) v současnosti již klesající 

počet studentů v ročnících vstupujících na střední školy se bude ještě několik let 

snižovat; (2) současně v posledních třech letech roste počet žáků vstupujících na 

základní školy (v nejmladší věkové skupině dětí s potřebou mateřských škol je ten-

to nárůst patrný již několik let a brzy se zastaví) a tato vlna bude postupně přechá-

zet na střední školy. Po odeznění této druhé vlny se bude počet dětí ve všech věko-

vých skupinách postupně mírně snižovat, se zpožděním vždy v následující věkové 

skupině. 

 

Trh práce v Kopřivnici vykazoval v posledních letech vysokou míru fluktulace, což je 

ovlivněno jeho malou velikostí, ale i vysokou orientací na zpracovatelský průmysl a 

sektor automotive. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě drží na nižších hodnotách, 

než je průměr Moravskoslezského kraje. Od roku 2009 přetrvává nízký počet vol-

ných pracovních míst, v jejich struktuře ale začínají převládat odborná pracovní 

místa pro technické inženýry, pedagogické a zdravotní pracovníky a výzkumníky, 
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naopak výrazně poklesl počet pracovních pozic pro řemeslníky, výrobce, zpracova-

tele, opraváře a obsluhu strojů a zařízení. Dlouhodobě roste počet i podíl uchazečů 

o práci s vysokoškolským vzděláním a uchazečů mladších 30 let. Po roce 2010 ra-

pidně vzrostl počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou bez zaměstnání déle 

než 2 roky. Tvoří více než čtvrtinu všech uchazečů o práci registrovaných na úřadu 

práce.  

 

Základní údaje o současném obyvatelstvu města Kopřivnice jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 

Tabulka C.15: Základní údaje o obyvatelstvu města Kopřivnice (31. 12. 2013) 

Počet bydlících obyvatel 22 597 

Z toho žen 11 453 (50,7 %) 

Z toho v produktivním věku 15 906 (70,4 %) 

Průměrný věk 40,0 

Přirozený přírůstek/úbytek -52 

Migrace -100 

Podíl nezaměstnaných osob v Kopřivnici k 30. 9. 2014 7,4 % 

Údaje z http://portal.mpsv.cz/ a http://portal.gov.cz 

 

 

C.II.9. HMOTNÝ MAJETEK  

 
Dotčeným hmotným majetkem bude pozemek v místě stavby a komunikace, po 

kterých bude realizována doprava při výstavbě a provozu areálu společnosti Bang & 

Olufsen. 

 

Pozemek, na kterém budou realizovány stavební objekty záměru „Rozšírení areálu 

Bang & Olufsen, III. etapa“, je ve vlastnictví společnosti Bidston Management s.r.o. 

a je součástí Průmyslového parku Kopřivnice určeného pro umístění a provozování 

podnikatelských aktivit. Při realizaci stavby nedojde k demolici budov (zrušeno bude 

stávající parkoviště a demontován bude plot obklopující v současnosti areál z jižní a 

východní strany), ani k znehodnocení či poškození pozemků, naopak lze předpoklá-

dat ekonomické zhodnocení dotčené plochy. S vlastníky pozemků, které budou vý-

stavbou jakýmkoliv způsobem dotčeny, nebo s místem stavby sousedí a nebudou 

v době realizace záměru ve vlastnictví investora, budou vedena jednání, získány pí-

semné souhlasy s realizací záměru, popřípadě uzavřeny patřičné smlouvy.  

 

 

C.II.10. KULTURNÍ PAMÁTKY  

 

V místě stavby se nenalézají archeologické, architektonické ani historické památky 

zapsané do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Nový Jičín ani 

žádné jiné kulturní památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu či záchranu před 

vlastní stavbou či jejím provozem. Nejbližší nemovitou památkou je hrad Šostýn a 

pomník Adolfa Jasníka vzdálený od staveniště 1,5 km jihozápadním směrem a kos-

tel všech Svatých na hřbitově ve Vlčovicích vzdálený 1,6 km jihovýchodním smě-

rem. 

 

Ve správním území města Kopřivnice se nalézají dle Státního seznamu nemovitých 

kulturních památek následující objekty: 
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Tabulka C.16: Nemovité památky v Kopřivnici 

Památka Č. rejstříku Umístění 

Hrad Šostýn, zřícenina a archeolo-
gické stopy 

31022 / 8-1615 Kopřivnice, Les nad Motýlím údolím 

Starý hřbitov 13800 / 8-1612 Kopřivnice, U rybníka 

Krucifix - Kristiánův kříž 35742 / 8-1613 
Kopřivnice, Před kostelem sv. Barto-
loměje 

Krucifix - Váňův kříž 41760 / 8-1620 Kopřivnice, Záhumenní 

Pomník Adolfa Jasníka 20231 / 8-1616 Kopřivnice, Les v Motýlím údolí 

Pomník dr. Adolfa Hrstky 31158 / 8-1614 
Kopřivnice, Při Bílé Hoře, Hrstkova 
cesta 

Pomník Mistra Jana Husa 45466 / 8-1618 
Kopřivnice, Pod zříceninou Šostýna u 
lípy před lesem 

Pomník Petra Bezruče 38515 / 8-1617 
Kopřivnice, Hrana kopce nad Kopřiv-
nicí, tzv. Bezručova vyhlídka 

Rovinné neopevněné sídliště slez-
ské a latenské kultury, archeolo-
gické stopy 

17653 / 8-1619 Kopřivnice, Při Šuterově studánce 

Fojtství 38917 / 8-1606 Kopřivnice, Záhumenní čp. 1 

Zemědělský dvůr arcibiskupský zv. 
zemanství 

12284 / 8-3302 Kopřivnice, Boženy Němcové čp. 72 

Vila Šustalova 49749 / 8-3984 
Kopřivnice, Sad Dr. E. Beneše čp. 
226 

Kostel Všech svatých 33259 / 8-1697 Vlčovice, hřbitov 

Sloup se sochou P. Marie s dítětem 33148 / 8-1633 Mniší, křižovatka cest u čp. 72 a 79 

Venkovská usedlost Hončův statek 31918 / 8-1629 Lubina čp. 5, na kopečku nad obcí 

Kostel sv. Václava s farou, kaplič-
kami, kamenným křížem a oploce-
ním 

11570 / 8-1631 Lubina – Větřkovice 

Sloup se sochou Panny Marie s 
Ježíškem 

27057 / 8-1630 Lubina – Větřkovice proti čp. 258 

 

Přestože archeologické nálezy v průmyslovém parku Kopřivnice nebyly při skrýv-

kách a výkopech prováděných při realizaci stávajících staveb nebo v rámci průzku-

mů zaznamenány, s ohledem na nedaleká evidovaná území s archeologickými nále-

zy je třeba výkopové práce oznámit ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. a 

zákona č. 183/2006 Sb. Ústavu archeologické památkové péče. 
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ČÁST  D.    
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO                 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH  
 VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

 
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO  

 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 

Při dodržení všech podmínek stanovených v rámci procesu povolování stavby nebu-

de mít výstavba ani provoz navrženého rozšíření areálu společnosti Bang & Olufsen 

negativní vliv na zdraví obyvatelstva.   

 

 

V období výstavby 

 

V průběhu výstavby budou vlivy mírně negativní v důsledku narušení faktoru poho-

dy, zvýšení hlučnosti, zvýšené koncentrace emisí prachu, výfukových plynů aut a 

mechanizmů při stavebních pracích a dopravě materiálu a technologií. V úvahu v 

tomto období přichází rovněž profesní expozice pracovníků provádějících stavbu, 

kteří budou vystaveni působení fyzikálních faktorů (hluk, vibrace), prašnosti, emi-

sím výfukových plynů, vlivům pracovní obtížnosti a nepohody. Všechna tato rizika 

budou eliminována dodržováním podmínek hygieny práce a pracovního prostředí ve 

smyslu požadavků Zákoníku práce a dalšími bezpečnostními předpisy, které 

s jednotlivými činnostmi souvisejí. Dodavatel úprav je povinen po dobu výstavby 

dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadav-

cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci provádějící 

výstavbu musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpi-

sy, provozními řády a havarijními plány, musí být proškoleni k pracím na strojích a 

zařízeních a vybaveni ochrannými pomůckami. Realizací stavby nevzniknou žádné 

nové zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pro osoby stavbu užívající a osoby 

v blízkosti stavby. 

 

 
Za provozu 

 

Provoz záměru nebude produkovat žádné škodliviny v míře přesahující stanovené 

limity. Jelikož se nepředpokládají přímé zdravotní vlivy na veřejné zdraví v obytné 

zóně ani zóně rekreace, které jsou situovány v dostatečných vzdálenostech, nejsou 

obecné vlivy jednotlivých látek využívaných ve výrobě na veřejné zdraví uvedeny. 

 

Negativní vlivy a zdravotní rizika související s posuzovaným záměrem se ve vztahu 

k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou teoreticky projevit v následujících oblastech: 

 

- znečištění ovzduší,  

- hluk, 

- znečištění vody a půdy, 
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 - havarijní stavy. 

 

 

Znečištění ovzduší 

 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude při provozu doprava zaměstnanců, do-

voz materiálu a odvoz výrobků a odpadů. Příspěvky k současnému znečišťování 

ovzduší v území především v důsledku automobilové dopravy nemohou dle zpraco-

vané rozptylové studie způsobit významnější zhoršení stávající imisní zátěže a tedy 

ani negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatel. 

 

Plošné znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (prachem) bude způsobeno 

přechodně během stavebních prací na ploše stavby, za provozu záměru budou 

plošný zdroj znečištění ovzduší představovat parkoviště osobních automobilů za-

městnanců.  

  

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší za provozu budou kotle na zemní plyn in-

stalované pro vytápění hal.  

 

Jako zdroj tepla pro vytápění výrobní haly bude nově osazen plynový kotel o te-

pelném výkonu 895 kW. Stávající kotelna je osazena 2 kotle o výkonu 720 kW a 

895 kW. Celkový tepelný výkon kotelny po realizaci záměru bude 2 510 kW a te-

pelný příkon cca 2 670 kW. Zdrojem tepla pro vytápění skladovací haly bude nově 

vybudovaná kotelna se 2 plynovými kotly s celkovým výkonem 1 500 kW.  

 

Na základě uvedených informací a výsledků zpracované rozptylové studie lze kon-

statovat, že vlivy na veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší nebudou význam-

né.  

 

 

Hluk 

 

Dalším aspektem vlivů na veřejné zdraví z hlediska provozu posuzovaného záměru 

je hluková zátěž z dopravy. Žádný stacionární zdroj hluku není součástí záměru. 

 

Hlučnost bude způsobována automobilovou dopravou zaměstnanců, materiálu a vý-

robků. Přepravní nároky areálu však nejsou zásadní, oproti stávajícímu stavu se do-

pravní zatížení území sice zvýší, nárůst pohybů vozidel se ale na hlučnosti komuni-

kačního systému výrazně neprojeví. Zpracovaná hluková studie prokázala, že ekvi-

valentní hladiny akustického tlaku šířeného z provozu všech zdrojů v lokalitě jsou 

na hranici chráněného venkovního prostoru mateřské školy menší než hygienický 

limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro hluk šířený z 

průmyslových areálů a denní dobu. 

 
 

Znečištění vody a půdy 

 

Vliv na zdravotní stav obyvatelstva zprostředkovaně přes půdu se nepředpokládá, 

jelikož vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Kontaminace půd v 

etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách 

předkládaného oznámení – jedná se především o dodržování zásad zacházení se zá-

vadnými a nebezpečnými látkami. Během stavby musí být provedena opatření za-

bezpečující, aby závadné látky nevnikly do povrchových či podzemních vod (§ 39 

zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.). Podlahy objektů budou pro-
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ti únikům závadných látek do vody a půdy zabezpečeny v souladu s příslušnými 

právními a technickými normami. 

 

Vliv na zdravotní stav obyvatelstva prostřednictvím znečištění vod není při řádném 

hospodaření a dodržování předpisů aktuální a ve vztahu k hodnocenému záměru 

tento vliv lze označit za velmi nízký.  

 
 

Havarijní stavy 

 

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost je-

jich vzniku výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v části B.II.5 předklá-

daného oznámení.  

 

 
VLIVY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ 

 

Sociálně ekonomické vlivy jsou důsledky veřejných nebo privátních činností na lid-

skou populaci, které mění způsob života, práce a trávení volného času a ovlivňují 

schopnost jedince uspokojovat své potřeby.  

 

 
V období výstavby 

 

Vlastní stavba bude mít minimální socioekonomický dopad na obyvatelstvo v okolí 

realizace záměru. Jelikož výstavba bude prováděna existujícími firmami, nedojde 

pravděpodobně k náboru místních obyvatel a ke snížení zaměstnanosti v oblasti. 

V souvislosti se stavebními pracemi a dopravou materiálu spojenou s negativním 

ovlivněním životního prostředí může teoreticky dojít k záporným postojům obyvatel.  

 

 
Za provozu 

 

Za provozu rozšířeného areálu společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. budou sociálně 

ekonomické vlivy na obyvatelstvo výrazně pozitivní. Jelikož se významně zvýší ob-

jem výroby oproti současnosti, vznikne v důsledku provozu záměru výhledově až 1 

000 nových pracovních míst.  

 

V důsledku modernizace provozu a vyšší úrovně zabezpečení výroby budou celkové 

negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nevýznamné.   

 
V oblasti vlivů nepřímých a psychosociálních, kam lze zařadit např. nespokojenost 

obyvatel ze zvýšené frekvence průjezdů nákladních automobilů městem nebo obavy 

ze změny kvality ovzduší, nebyly negativní vlivy indikovány. Záměr v míře překra-

čující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

 
Jelikož nebude narušeno životní prostředí obyvatel vlivy nového zařízení ani estetic-

ká hodnota krajiny, není pravděpodobné ani negativní vnímání nové stavby obyva-

teli města Kopřivnice. 
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

  
Pro posouzení vlivů provozu záměru na ovzduší byla v rámci přípravy stavby vypra-

cována rozptylová studie (Mišurec, 10/2014).  

 

V době výstavby nových objektů dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší 

vlivem mechanismů zajišťujících stavební práce. Znečištění ovzduší bude vznikat z 

prašnosti při průjezdu automobilů po znečištěné vozovce a při vlastních stavebních 

pracích. S ohledem na krátkodobost výstavby nebude vliv tuhých emisí významný. 

K mírnému znečištění okolí areálu dojde rovněž vlivem škodlivin obsažených ve vý-

fukových plynech stavebních mechanismů. V důsledku realizace záměru dojde pou-

ze k nepatrnému nárůstu průměrných imisních koncentrací v okolí staveniště, ale 

v žádném případě nebudou v souvislosti se stavbou překročeny přípustné limity 

znečištění ovzduší. 

 

Běžný provoz záměru může v malé míře znečišťovat ovzduší provozem dopravních 

prostředků zaměstnanců a vozidel zabezpečujících dovoz surovin a odvoz hotových 

výrobků. V souvislosti s výrobou dojde k mírnému navýšení znečištění ovzduší 

v dotčeném území vlivem dopravy oproti současnosti. Dalším zdrojem znečišťování 

ovzduší budou kotelny na zemní plyn umístěné v objektu výrobní haly a skladovací 

haly. Jejich charakteristika je uvedena v kapitole B.III.1. Ovzduší.  

 

Imisní přírůstek nových zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě po realizaci zá-

měru hodnotí zpracovaná rozptylová studie. Pro výpočet bylo využito 754 referenč-

ních bodů, z toho 10 v obytné zástavbě. Celkově lze říci, že největší hodnoty imisí 

znečišťujících látek byly vypočteny v referenčních bodech situovaných mimo obyt-

nou zástavbu (včetně nové mateřské školky, které dosud není zanesena do katast-

ru nemovitostí), a to přímo v průmyslovém areálu. Tato skutečnost je patrna i z vy-

kreslených koncentračních izolinií uvedených v přílohách rozptylové studie.  

 

Žádný z vypočtených imisních příspěvků znečišťujících látek PM10, PM2,5, NO2, CO, 

benzenu a benzo(a)pyrenu nepřekračuje legislativně stanovené imisní limity. 

Všechny tyto imisní limity byly splněny se značnou rezervou. Překročení imisních 

limitů bylo vypočteno pouze po připočtení vysoké hodnoty stávajícího imisního po-

zadí denní (24 h) koncentrace prachových částic PM10, průměrné roční koncentrace 

prachových částic PM2,5 a průměrné roční koncentrace u benzo(a)pyrenu.  

 

Překročení imisního limitu po připočtení imisního pozadí až o 36 % bylo vypočteno u 

denní (24 h) koncentrace prachových částic PM10. Tato skutečnost je ovlivněna vy-

sokou hodnotou stávajícího imisního pozadí ve výši 66,1 μg/m3, přičemž limit činí 

50 μg/m3, tj. imisní limit je již v současné době o 32,2 % překročen. Jak již bylo 

uvedeno, maximální denní koncentrace představuje krátkodobý nejnepříznivější 

stav, který může v hodnocené lokalitě nastat. Průměrné roční imisní koncentrace 

PM10, které charakterizují delší časový interval znečištění, překročeny nejsou. Po 

připočtení imisního pozadí činí jen 88 % imisního limitu. 

 

Průměrné roční imisní koncentrace prachových částic PM2,5 po připočtení imisního 

pozadí představují překročení o 7 % imisního limitu, přičemž imisní příspěvek posu-

zovaných zdrojů představuje pouze 0,46 %. 

 

Vysoké překročení imisního limitu o 152,9 % bylo vypočteno po připočtení imisního 

pozadí u benzo(a)pyrenu. Samotný přírůstek způsobený záměrem však činí pouze 

0,9 % imisního limitu. Hlavním zdrojem imisí benzo(a)pyrenu je autodoprava, 

zejména pak stávající autodoprava na silnici I/58 a na přilehlých komunikacích. 
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Vzhledem k tomu, že u všech posuzovaných znečišťujících látek byl vypočten roční 

přírůstek imisí nižší než 1 % průměrného ročního imisního limitu, nejsou navrhová-

na žádná kompenzační opatření.  

 

Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že nový záměr nemůže výrazněji 

ovlivnit kvalitu ovzduší v dané lokalitě.  

 

Výstavba záměru ani jeho provoz se dle dostupných informací nebude projevovat 

zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí a nebude představovat žádné 

změny, které by měly vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.  

 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 

 

 

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI  

 

Pro posouzení vlivů provozu záměru na hlukovou situaci v místě stavby byla v rámci 

projektové přípravy vypracována hluková studie (Matěj, 10/2014), která dospěla 

k závěru, že provoz v rozšířeném areálu společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. nebude 

významnějším zdrojem hluku.  

 

Areál Bang a Olufsen, s.r.o. je vystavěn v průmyslové zóně. V severním až východ-

ním směru jsou situovány další průmyslové areály, v jihovýchodním směru je situo-

vána novostavba mateřské školy, v jižním směru jsou volné nezastavěné plochy a v 

západním směru leží testovací polygon automobilky TATRA a.s. Z uvedeného vyplý-

vá, že jediným chráněným objektem je stavba přízemní firemní mateřské školy spo-

lečnosti BROSE CZ spol. s r.o. Mateřská škola je v provozu pouze v denní době. 

 

Výpočtové body č. 1 a č. 2 byly stanoveny na hranici chráněného venkovního pro-

storu stavby, tj. 2 m před předpokládanou polohou severozápadní obvodové stěny 

obou pavilonů mateřské školy ležící v severozápadní části parc.č. 661/185, 

k.ú.Vlčovice. Přesná poloha objektu mateřské školy není známa, objekt není dosud 

zanesen do katastru nemovitostí. 

 

Jediným zdrojem hluku v areálu po jeho rozšíření v rámci III. etapy jeho výstavby 

bude vnitroareálová doprava, která je popsána v kapitole B.III.4. Hluk a vibrace. 

 

Hluková situace v lokalitě byla modelována. Model respektuje výškové a směrové 

parametry komunikací, výškové parametry stávajících i projektovaných objektů a 

dosazená dopravní zátěž vychází ze sčítání vozidel v lokalitě a z informací investora. 

Do modelu lokality byl vložen objekt mateřské školy tvořený dvojicí přízemních pa-

vilonů. Ve středech severozápadních stan obou pavilonů byly na hranici chráněného 

venkovního prostoru stavby stanoveny výpočtové body č. 1 a č. 2 ve výškové úrov-

ni středu oken a byly v nich vypočteny hladiny akustického tlaku za 8 souvislých a 

na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby. Dle ČSN ISO 1996-2 je ve 

výpočtových bodech stanovena hladina akustického tlaku dopadajícího zvuku, tzn. 

že při výpočtu je obvodový plášť mateřské školy považován za bezodrazný při za-

chování běžné odrazivosti všech dalších objektů v lokalitě. 
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Tabulka D.1: Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době ve vý-

počtových bodech 

 

Výpočtový 

bod 

Výška nad 

terénem 

Vypočtená ekvivalentní hladina  

akustického tlaku v denní době 

č. m LAeq,8hod (dB) 

1 2 42,7 

2 2 42,9 

 
 

Z výsledku výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 8 souvislých a na se-

be navazujících nejhlučnějších hodin denní doby vyplývá, že vypočtené ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku šířeného z provozu všech zdrojů v lokalitě jsou na hranici 

chráněného venkovního prostoru mateřské školy menší než hygienický limit ekviva-

lentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro hluk šířený z průmyslo-

vých areálů a denní dobu. 

 

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru je zatížen 

nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. 

 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlu-

kem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 

06,00 hod do 22,00 hodin). Jelikož je stavba orientována v zastavěném území měs-

ta v zóně pro výrobu, zatížení území hlukem ze stavební činnost ovlivní hlučnost v 

chráněných zónách obce nevýznamně (kromě dopravy stavebního materiálu vedené 

přes město). Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude 

tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.  

 

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 

obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z 

těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od 

místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí 

staveniště. Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibra-

cí. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná 

zástavba. 

     
Celkově lze vliv záměru na hlukovou situaci označit za kvantitativně malý a z hle-

diska významu za málo významný. 

 

 
D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

 

Výstavbou záměru Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa nebudou vý-

znamně ovlivněny povrchové ani podzemní vody. Záměr není v rozporu s Plánem 

oblasti povodí Odry. 

 

 

Změny hydrologických charakteristik 

 

V důsledku navržené stavby dojde oproti současnosti k navýšení výměry zpevně-

ných a zastavěných ploch na úkor ploch zorněných a zatravněných přibližně o 3 ha. 

Na stávající ploše dojde ke změně hydrologické bilance – objem povrchového odto-

ku z plochy se zvýší přibližně 9 x, objem vsaku a výparu se analogicky sníží (koefi-
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cient odtoku ze střech je roven hodnotě 0,9, ze zpevněných ploch hodnotě 0,8, od-

tok za zatravněné plochy hodnotě cca 0,1).  

 

Při ročním úhrnu srážek 650 mm činí v současnosti roční odtok z travnaté plochy o 

výměře 3 ha m2 1950 m3 (koeficient odtoku 0,1) odtok dešťových vod ze střech a 

zpevněných ploch po realizaci stavby 17 800 m3 (koeficient odtoku 1,0 a 0,8). 

 

S ohledem na § 5 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 S., o obecných požadavcích na vy-

užívání území, ve kterém je uvedeno že: “Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, 

aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných 

ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 

být řešeno 1. přednostně jejich vsakování, …… není-li možné vsakování, 2. jejich 

zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 

vod povrchových …… nebo 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, 

pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“ nebudou srážkové vody 

odváděny přímo do kanalizace ani do vodního toku, nýbrž budou akumulovány 

v retenčních nádržích a teprve potom, se zpožděním a řízeně, odváděny mimo areál 

společnosti. 

 

Způsob nakládání se srážkovými vodami bude podrobně řešen v dokumentaci pro 

rozhodnutí o umístění stavby a v projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

 

 

Vliv na průtoky v povrchových tocích 

 

Vodní režim v potoku Sýkoreček dozná mírných změn. Srážkové vody ze střech a 

zpevněných ploch budou akumulovány v retenčních nádržích a do vodoteče Sýkore-

ček vypouštěny se zpožděním a postupně v množství maximálně 50 l/s. Ovlivnění 

průtoků ve vodním toku tak bude přijatelné. Splaškové vody budou odváděny ve-

řejnou kanalizací a na průtok ve vodním toku nebudou mít vliv. Odebírání vody z 

toku prováděno nebude.  

 

 

Vliv na jakost povrchových a podzemních vod 

 

Splaškové vody produkované v objektech navržené stavby budou odváděny veřej-

nou kanalizací na čistírnu odpadních vod a v souladu s příslušnou legislativou vy-

puštěny do vodního toku Sýkoreček. Vody vypouštěné do veřejné kanalizace musí 

splňovat kvalitativní i kvantitativní limity kanalizačního řádu stokové sítě města Ko-

přivnice. Technologické odpadní vody nebudou produkovány. Vody z parkovišť a 

komunikací s možným znečištěním ropnými látkami budou čištěny v gravitačním 

odlučovači ropných látek (ORL) a zaústěny do stávající retenční nádrže s regulova-

ným odtokem a do místní vodoteče Sýkoreček.  

 

K negativnímu vlivu na jakost povrchových vod nebude docházet za předpokladu 

dodržování kanalizačního řádu a všech právních a technických norem při dopravě a 

provozu stavby tak, aby nedošlo k úniku látek nebezpečných vodám a k jejich vnik-

nutí do dešťové kanalizace či půdy.  

 

 

Vlivy na hydrogeologické poměry a zdroje vody 

 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo teoreticky dojít v souvislosti 

se zásahem do podložních hornin, které mají funkci kolektoru podzemní vody. Hla-
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dina podzemní vody je zde vázána na puklinově propustný kolektor, úroveň hladiny 

podzemní vody v zájmovém území sezónně kolísá. Jelikož základová spára haly se 

předpokládá v hloubce cca 2,0 m pod povrchem terénu a hydrogeologickým prů-

zkumem byla zjištěna úroveň ustálené hladiny podzemní vody 1,2 – 2,2 m p.t., bu-

de nutno v místě staveniště hloubku zvodnělých vrstev ověřit kopanými sondami, 

posoudit zjištěný stav a zvolit odpovídající technické řešení výstavby. Další možnos-

tí ovlivnění podzemních vod je jejich znehodnocení při havárii a úniku nebezpeč-

ných látek. Předcházení těmto situacím je eliminováno technologickou kázní, ná-

sledná opatření řeší příslušná legislativa a havarijní řád. 

 
 

D.I.5. VLIVY NA PŮDU  

 

Jelikož je výstavba výrobní haly, skladovací haly, zpevněných ploch a ostatních sta-

vebních objektů záměru umístěna na pozemku vedeném v katastru nemovitostí ja-

ko orná půda, na kterou se vztahují ochranné podmínky zemědělského půdního 

fondu, vyžaduje realizace záměru odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Pro 

vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby bude nezbytný souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu s trvalým odnětím ze ZPF v celkovém rozsahu 

32 180 m2 ve variantě A a 32 045 m2 ve variantě B. 

 

Na půdorysu budov a zpevněných ploch, tj. na cca 3,2 ha bude sejmuta vrstva půdy 

v tloušťce cca 0,25 m, celkové množství humusové zeminy ze skrývaných ploch te-

dy bude cca 8 000 m3. Část materiálu bude uložena na dočasné deponii v blízkosti 

stavby a po dokončení zemních a stavebních prací bude využita pro úpravu terénu v 

okolí realizovaných objektů. Část objemu ornice, která nebude využita v rámci 

stavby, bude poskytnuta zájemcům dle aktuálních potřeb v době realizace. Svahy 

dočasných skládek budou upraveny do přirozených sklonů, a pokud zde bude ornice 

skladována během celého vegetačního období nebo déle, bude oseta vhodnou travní 

směsí. 

 

Na pozemcích s ohledem na sklon, zpevnění, popřípadě travní porost nebude do-

cházet k narušování povrchu půdy vodní erozí. K jistému zvýšenému nebezpečí ero-

ze může dojít pouze ve fázi stavby jednotlivých stavebních objektů, při terénních 

úpravách a zemních pracích. Případným lokálním negativním projevům vodní eroze 

bude nutno předcházet maximální ochranou půdního krytu, nasazením vhodné 

techniky a bezodkladným zatravněním ploch vhodnou travní směsí. Bude-li přesto 

zjištěno poškození travního drnu či projevy vodní eroze, budou bezodkladně prove-

dena sanační opatření.  

 

Při řádném dodržování provozních řádů nedojde k úniku závadných látek a příprav-

ků používaných pro zabezpečení provozu areálu do prostředí a ke kontaminaci pů-

dy. K té by mohlo výjimečně dojít v případě havárie zařízení nebo dopravního pro-

středku. Půda v bezprostředním okolí příjezdové komunikace a skladu může být 

kontaminována některými škodlivinami emitovanými z provozu automobilové do-

pravy. 

 

Vlivy na půdu lze charakterizovat jako středně významné a nevratné. 
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D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

 

V místě výstavby objektů společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. předchozí etapy byl 

proveden inženýrsko-geologický průzkum, který ověřil základové poměry v místě 

stavby (K-GEO s. r. o., 2007).  

 

Vliv stavebních prací na geologické poměry zájmového území nebude významný. 

Stavební úpravy spojené s budováním záměru mohou zasahovat do geologické 

stavby území pouze lokálně, a to v místech výstavby základových bloků stavebních 

objektů a v trasách přípojek inženýrských sítí. Stavba nebude mít významný vliv na 

horninové prostředí a stabilitu území a nebude zasahovat do hloubek, které by měly 

vliv na trvalou změnu hydrogeologických charakteristik území.  

 

Výstavbou budov a zpevněných ploch dojde k lokální změně infiltračních poměrů.  

 

Přírodní zdroje ve formě ložisek nerostných surovin nebudou stavbou ani provozem 

stavby ovlivněny.  

 

V místě stavby byl orientačně stanoven radonový index se středním rizikem. Jelikož 

součástí stavby jsou i pobytové místnosti, je nutno dle § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 

Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření k žádosti o stavební 

povolení doložit stanovení radonového indexu pozemku. 

 

Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit jako nevýznam-

né. 

 

 
D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY  

 

VLIV NA FLÓRU 

 

Místo stavby z jedné strany lemují budovy, místní komunikace a navazující zpevně-

né plochy, na opačné straně se rozkládají jednak intenzivně obhospodařované ze-

mědělské pozemky, jednak pozemky nevyužívané. Dřevinná nebo přírodě blízká 

vegetace se na staveništi nevyskytuje, v blízkém okolí pouze pomístně a sporadic-

ky. Jednotlivé stavební objekty záměru ani zařízení staveniště nezasahuje do míst 

s cennou dřevinnou vegetací, v rámci výstavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les. Po ukončení zemních a stavebních prací bude v rámci sadových úprav 

provedeno zatravnění nezpevněných ploch a výsadby dřevinné vegetace. Provozem 

v objektech nebude ovlivněna existence a životní podmínky rostlin vyskytujících se 

v okolí areálu. 

 

 

VLIV NA FAUNU 

      

Orientační průzkum fauny ukázal, že plochy, na kterých bude stavba realizována, 

představují ze zoologického hlediska diverzně chudé stanoviště. Zjištěny byly jen 

běžné druhy ptáků a savců vázané na blízkost lidských sídel. Realizace záměru vý-

znamně neovlivní výskyt živočichů, jelikož je situován v těsném sousedství stávají-

cích budov a zpevněných ploch a nezasahuje do vegetace, která by mohla tvořit 

útočiště pro eventuálně se vyskytující živočichy. Ani provoz v nových objektech ne-

bude pro živočichy představovat ohrožení nebo zhoršení životního prostředí oproti 

stávajícímu stavu, protože činnosti obdobného charakteru jsou již v současnosti 
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v území vykonávány. V rámci stavby není nutno řešit žádná zvláštní opatření 

k ochraně živočichů a jejich společenstev.  

 

 

VLIVY NA EKOSYSTÉMY  

 

Realizace navrženého záměru není spojena s žádným terénním, stavebně technic-

kým nebo jiným prostorovým zásahem do hodnotnějších ekosystémů. Území stavby 

je tvořeno zpevněnými a travnatými plochami areálu firmy a neudržovanými poros-

ty bylin na nevyužívané orné půdě. Staveniště v současné podobě nepředstavuje 

pro společenstva rostlin a živočichů příznivé životní podmínky. Běžný provoz nebu-

de mít na organismy vyskytující se v okolí areálu, populace a druhy, stejně jako na 

jejich biotopy významnější nepříznivé vlivy, než je tomu v současnosti.  

 

Po dokončení zemních a stavebních prací budou na plochách v okolí budov a zpev-

něných ploch provedeny terénní úpravy, rozprostřena vrstva ornice skrytá před za-

hájením zemních prací a bude založen trávník vhodného druhového složení. 

V travnatých plochách bude provedena výsadba dřevinné vegetace – keřů a stromů 

autochtonních druhů.  

 

 
D.I.8. VLIVY NA KRAJINU 

 

Z hlediska krajiny a ovlivnění krajinného rázu není význam stavby významný.  
 

V území stavby na okraji zástavby města jednoznačně dominují antropogenní prvky 

s výrobními, dopravními a skladovacími stavbami, rovněž okolí města je významně 

poznamenáno činností člověka. Výstavba výrobní a skladovací haly v rámci podni-

katelské zóny nepředstavuje významné rozšíření urbanizace krajiny. Stavbou ne-

vzniknou výškově dominantní objekty, nedochází ke vzniku nové charakteristiky 

území ani ke změně poměru krajinných složek. V dálkových pohledech se rekon-

strukce neprojeví, jelikož nedojde ke změnám ve výškovém uspořádání ani prosto-

rové členitosti současných objektů, nedochází ani ke změně měřítka urbanizované-

ho prostoru vzhledem k extravilánu.  

 

Z hlediska vizuálních vjemů dojde výstavbou moderně řešených objektů do jisté 

míry ke zlepšení současné situace – neudržované pozemky na okraji Průmyslového 

parku Kopřivnice se vyznačují negativními estetickými hodnotami, které budou na-

vrženou výstavbou eliminovány. Vlivy je možno z tohoto pohledu pokládat za pří-

nosné s pozitivním dopadem výstavby moderních budov na současný stav území. 
 

  
D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  

 

V souvislosti s realizací záměru Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa 

není nutno přistoupit k demolici žádných budov, zrušeno bude ale stávající parko-

viště, na jehož místě je navržena výstavba výrobní haly a demontován bude plot 

obklopující v současnosti areál z jižní strany. Ke změnám organizace území mimo 

vymezenou podnikatelskou zónu nedojde. Nejbližší obytná zástavba se nachází v 

dostatečných vzdálenosti od posuzovaného záměru, takže nedojde k jejímu přímé-

mu ani zprostředkovanému ovlivnění.   

 

Historicky nebo architektonicky cenné objekty nebudou stavbou ovlivněny, neboť se 

nacházejí mimo její dosah. Místo stavby není ve Státním archeologickém seznamu 
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evidováno jako území s archeologickými nálezy, ani při skrývkách a výkopech pro-

váděných při realizaci stávajících staveb nebo v rámci průzkumů v areálu investora 

nebyly zaznamenány. 

 

Výstavbou a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Životní 

styl a tradice obyvatelstva žijících v okolí projektované stavby nebudou realizací 

záměru ovlivněny. 

 

V důsledku výstavby nového provozu lze předpokládat finanční zhodnocení pozem-

ků, staveb a majetku investora. Na cenu pozemků a nemovitostí v okolí provozního 

centra nebude mít realizace záměru vliv.   
 

 

 

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ       

 A POPULACI 

 
Záměr Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa představuje zvýšení kapaci-

ty již provozovaných aktivit společnosti navrhované v průmyslovém parku vymeze-

né městem Kopřivnice a z této skutečnosti vycházelo komplexní vyhodnocení veli-

kosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Potenciální vlivy byly hodno-

ceny především na základě porovnání stávajícího a výhledového stavu v dotčeném 

území.  

 
Pro město Kopřivnice je schválen územní plán, jehož požadavkům navržená stavba 

vyhovuje. Skutečnost, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumen-

tací, je základním předpokladem jeho akceptovatelnosti v dané lokalitě. 

 

Lokalita, do které je záměr situován, navazuje na území plně urbanizované se vše-

mi negativními důsledky na životní prostředí, které takový charakter využití ploch 

vyvolává. Nová výrobní a skladovací hala bezprostředně navazuje na stávající pro-

voz investora a provozní budovy jiných společností sídlících v průmyslové zóně. 

Záměr je realizován z důvodu rozšíření a modernizace stávající výroby společnosti 

Bang & Olufsen, s.r.o. a doplní jeho stávající provoz kapacitně nevyhovující narůs-

tajícímu objemu výroby. Vlastní provoz nových objektů nebude vykazovat výrazné 

negativní dopady na složky životního prostředí a použití progresivních technologií a 

materiálů je předpokladem pro bezpečné plnění norem vztahujících se k životnímu 

prostředí. Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, 

s omezením na prostor průmyslového parku. Takto vymezené území přesahují pou-

ze vlivy spojené s dopravou. Tato činnost nebude však ve srovnání s frekvencí do-

pravy na komunikacích v Kopřivnici objemově ani časově natolik významná, že by 

představovala novou významnou zátěž životního prostředí.  

 

Záměr může mít ve svém důsledku pozitivní dopad nejen na provoz a zájmy spo-

lečnosti Bang & Olufsen, s.r.o., ale i pro celý průmyslový park a město Kopřivnici. V 

souvislosti s realizací záměru bude provedena úprava esteticky nevyhovujícího 

funkčně nevyužívaného a zanedbaného pozemku. Výstavbou moderní výrobní haly, 

skladovací haly a souvisejících stavebních objektů, které vyhovují všem legislativ-

ním požadavkům, dojde k celkovému zdokonalení úrovně provozu. Navržená výro-

ba vybavená moderní technologií zajišťuje minimalizaci případných negativních vli-

vů na jednotlivé složky životního prostředí i vysokou úroveň péče o bezpečnost prá-

ce a zdraví zaměstnanců. Nezanedbatelný je rovněž samotný rozvoj společnosti 
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Bang & Olufsen, s.r.o., která je pevně spjata s městem Kopřivnice a která městu 

přináší reklamu a obyvatelům pracovní příležitosti. 

 

Žádný z potenciálních vlivů rozšířeného provozu nelze označit za významný. Nové 

stavební objekty a technologická zařízení instalovaná v moderních provozech bez-

pečně splňují požadavky kladené na tyto stavby a technologie z hlediska ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví a zaručují plnění limitů stanovených přísluš-

nou legislativou i technickými normami.   

 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že rozsah negativních vlivů 

záměru na zasažené území a populaci bude málo významný a pozitiva související s 

realizací záměru převáží případné nepříznivé stavy. 

 

 

 

D.III.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH  
 VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE  

 

Nejbližší státní hranice se Slovenskem je od místa stavby vzdálena 29 km východ-

ním směrem, hranice s Polskem je vzdálena 36 km směrem severním. Potenciální 

možnost ovlivnění území sousedního státu stavbou je vyloučena, vzhledem ke 

značné vzdálenosti se neuplatní vlivy vizuální ani jiné. Veškeré případné vlivy při 

realizaci záměru i při vlastní výrobě budou mít pouze lokální charakter. 

 

 

 

 

 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍ-

PADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
 

K prevenci a minimalizaci možného negativního ovlivnění jednotlivých složek život-

ního prostředí souvisejících se záměrem je třeba, aby byly zohledněny následující 

podmínky: 

   

 

OPATŘENÍ VE FÁZI PŘÍPRAVY ZÁMĚRU 

 

- Bude vypracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o 

umístění stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního pobolení, popří-

padě projektová dokumentace pro provádění stavby. Samostatně budou vodohos-

podářským úřadem povolena vodní díla, která budou součástí záměru – kromě 

stavebního povolení bude nezbytné povolení k nakládání s vodami. 

-  S ohledem na kategorizaci zdroje bude o závazné stanovisko k územnímu a sta-

vebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany 

ovzduší požádán dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší or-

gán ochrany ovzduší Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

-  Bude zajištěn souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1991 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

-  Bude vypracován a schválen plán havarijních opatření (§ 39 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách) pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, který stanoví 
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činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků závadných látek (použití 

sorpčního prostředku, uložení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.) 

a seznámeni s ním budou všichni pracovníci. 

 

OPATŘENÍ VE FÁZI VÝSTAVBY  

 

Ovzduší 

-  Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

v průběhu výstavby je třeba minimalizovat. 

-  Prašnost při výstavbě bude snižována v případě potřeby kropením a čištěním ko-

munikací a stavebních ploch.  

-  Všechna použitá stavební mechanizace zajišťujících provádění úprav musí být 

v dobrém technickém stavu. Technický stav vozidel a mechanizmů bude pravidel-

ně kontrolován a budou prováděny emisní kontroly dle platných předpisů. 

-  Pozornost bude věnována organizaci dopravy na staveništi; je nutno vyloučit zby-

tečný běh motorů naprázdno a zbytečné opakované pojezdy. 

- Důsledně bude dodržována doprava pouze po projednaných komunikacích a par-

kování na vymezených plochách. 

 

Hluk 

- Hlučnost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém 

stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení. Je třeba vypracovat takový plán prací 

a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, po-

kud to není technologicky nezbytně nutné. V maximální možné míře budou využi-

ty stavební mechanismy se sníženou hlučností. 

- Hlučné mechanismy budou využívány pouze v určené době – mimo dny pracovní-

ho klidu a mino dobu nočního klidu.  

-  Pro stacionární zdroje hluku (agregáty, kompresory, svařování, řezání apod.) je 

nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony. V maximální možné mí-

ře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností. 

- Veškerá činnost bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován 

nadlimitními emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě požadavků Krajské hy-

gienické stanice. 

 

Voda 

- Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní 

atd.) s výjimkou denní údržby. 

-  Pravidelně bude prováděna kontrola stavebních mechanismů a ploch staveniště z 

hlediska možných úkapů provozních náplní a pohonných hmot.  

-  Na stavbě bude zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vo-

dám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být s těmito 

látkami nakládáno pouze v souladu s platnými předpisy na vodohospodářsky za-

bezpečených plochách tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové 

vody. 
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-  Všechny vnitřní i venkovní prostory a zpevněné plochy, kde bude docházet k ma-

nipulaci s látkami závadnými vodám a k jejich skladování, musí být zabezpečeny v 

souladu s § 39 vodního zákona proti možným únikům těchto látek do povrchových 

nebo podzemních vod nebo do horninového prostředí. Ke kolaudaci budou dolože-

ny certifikáty použitých izolačních a nátěrových hmot a použitých materiálů na 

odolnost vůči příslušným závadným látkám a doklady o provedené zkoušce těs-

nosti záchytných jímek.  

-  Přípojka kanalizace, případné jímky na odpadní vody nebo retenční nádrže na deš-

ťové vody budou vybudovány jako nepropustné, u kolaudace bude předložen pro-

tokol o zkouškách na nepropustnost.  

-  V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je 

nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s 

podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny.  

 

Odpady 

- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shro-

mažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu 

jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; odpady ze 

stavby budou ukládány odděleně dle druhů a kategorií, nesmí dojít ke znečištění 

staveniště ani jeho okolí. Odpady budou využívány přednostně v rámci stavby. 

Recyklace odpadů je možná pouze na schváleném zařízení, nevyužitelné odpady 

budou odstraněny na zařízení k tomu určeném. Bude vyloučena likvidace odpadů 

pálením na staveništi. Nakládání s nebezpečnými odpady je možné pouze na zá-

kladě povolení orgánu státní správy.  

-  Smluvně bude se subjekty oprávněnými k nakládání s odpady zajištěno odstranění 

odpadů.  

-  K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena specifikace druhů a množství od-

padů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění. 

 

Kulturní památky 

- Před realizací zemních prací bude zahájení výstavby ohlášeno Archeologickému 

ústavu. Při nálezu archeologických památek je nutno postupovat ve smyslu usta-

novení zákona č. 20/1987 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 





OPATŘENÍ VE FÁZI PROVOZU  

 

Ovzduší 

- Budou plněny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

ve smyslu § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší a podmínek závazných stanovisek vydaných 

orgánem ochrany ovzduší. 
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-  Technický stav vozidel a mechanizmů zajišťujících provoz společnosti Bang & Oluf-

sen, s.r.o. bude pravidelně kontrolován a budou prováděny emisní kontroly dle 

platných předpisů. 

- Komunikace a zpevněné plochy budou udržovány v čistém stavu. 

-  Pozornost bude věnována organizaci dopravy v areálu; je nutno vyloučit zbytečný 

běh motorů naprázdno. 

 

Hluk 

- Veškerá činnost bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován 

emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě požadavků Krajské hygienické sta-

nice.  

- Je nutno dbát na dobrý technický stav zařízení, která by mohla negativně ovlivňo-

vat hlukovou pohodu. 

 

Voda 

-  Nakládání s dešťovými vodami ze střech a zpevněných ploch bude prováděno 

v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území.    

- Techniku je nutno parkovat a manipulovat s ní pouze na určených místech, 

v prostoru areálu bude zakázáno mytí strojů a motorových vozidel, aby nemohlo 

dojít k úniku závadných nebo nebezpečných látek do povrchových či podzemních 

vod. 

- Namátkově bude kontrolován stav zpevněných ploch, v případě vizuálního zjištění 

kontaminace ropnými látkami bude znečištění odstraněno v souladu s provozním 

řádem. 

- Závadné látky budou skladovány v uzavřených nádobách na určených, zabezpe-

čených místech. Budou dodržovány obecné zásady skladování a nakládání s ne-

bezpečnými (závadnými) látkami. Objekty s rizikem úniku těchto látek budou sta-

vebně řešeny v souladu s příslušnými předpisy tak, aby nemohlo dojít ani 

v případě havárie k úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod. 

- Bude plněn Plán havarijních opatření (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) 

vypracovaný a vodoprávním úřadem schválený pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, který stanoví činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úni-

ků ropných a jiných závadných látek v areálu (použití sorpčního prostředku, ulo-

žení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.). 

 

Odpady 

- Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o od-

padech a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-

drobnostech nakládání s odpady. 

- Bude důsledně udržována čistota ve všech objektech a jejich okolí. V souvislosti 

s tím bude rozmístěno dostatečné množství vhodných sběrných nádob. 
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- S chemickými látkami, které vykazují nebezpečné vlastnosti, bude nakládáno způ-

soby stanovenými platnou legislativou (bezpečnostní listy, autorizovaná osoba, 

školení pracovníků apod.). 

 

Příroda 

-  V rámci provozu budou maximálně šetřeny a pravidelně udržovány všechny nava-

zující zelené plochy.   

 

Ostatní  

- Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaných a schválených provozních, 

havarijních a požárních řádů nových objektů. Musí být důsledně dodržovány bez-

pečnostní, hygienické a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich 

smyslu budou zaškoleni pracovníci a bude stanovena jejich odpovědnost. K dispo-

zici musí být plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených revizích 

zařízení a záznamy o zjištění a odstranění závad. 

- Zařízení musí být provozována v souladu s technickými podmínkami a návody na 

obsluhu stanovenými jejich výrobci. 

- Provozovatel musí zajišťovat pravidelné kontroly, údržbu a revize instalovaného 

zařízení v rozsahu a termínech stanovených výrobci jednotlivých zařízení a pří-

slušnou legislativou. Doklady o seřízení a revizích budou přikládány k provozní 

evidenci zdroje.  

 
 

OPATŘENÍ VE FÁZI UKONČENÍ ZÁMĚRU 

 

Opatření pro fázi ukončení záměru nejsou v současné době řešena. Při volbě správ-

ných technologií může být stavba odstraněna bez podstatných vlivů na životní pro-

středí nebo významné produkce znečištěných stavebních odpadů. 

 

 

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ 

 

Vzhledem k malému rozsahu záměru se přímé kompenzační opatření nenavrhují. 

Nepřímé a dlouhodobé kompenzace představuje rozvoj společnosti Bang & Olufsen, 

s.r.o. ovlivňující rozvoj města a pro občany případný vznik nových pracovních příle-

žitostí. 

 

Opatření jsou uvedena pouze rámcově, jejich detailní rozpracování je součástí pro-

jektu a provozního řádu zařízení. 

 
 

 
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A  

 NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ  
 DOKUMENTACE 

 
Jako podklad pro zpracování oznámení byla využita dokumentace ve stupni studie; 

stavební dokumentace pro umístění, povolení nebo provádění stavby nebyla 
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k dispozici. Investor má na záměr zcela konkrétní požadavky a jeho nároky na ka-

pacity stavby, dispozici jednotlivých stavebních objektů, materiálové řešení i tech-

nologické vybavení jsou jasně formulovány. Hlavním zdrojem informací o stavebním 

a technologickém řešení záměru byly podklady od projektanta. Jelikož provoz navr-

ženého záměru je stejného charakteru jako provoz firmy dosavadní, jako zdroj in-

formací bylo možné využít některé údaje ze stávající provozní evidence. Posouzení 

vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo dále provedeno na základě 

podkladů poskytnutých odbornými firmami, dotčenými orgány státní správy a sa-

mosprávy a dalších podkladů včetně osobních zkušeností projektanta a zpracovatele 

dokumentace. 

  

Míra neurčitostí je dána zevrubností podkladů, které byly ve fázi přípravy záměru 

při zpracování oznámení k dispozici. Přestože nebyla dosud zpracována dokumenta-

ce pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení ani dokumen-

tace pro provádění stavby, které budou řešit mimo jiné i technické podrobnosti 

z hlediska environmentálního rizika a z hlediska procesní bezpečnosti, je míra těch-

to neurčitostí relativně malá. 

 

V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nut-

no ověřit dalšími podrobnějšími analýzami. Zpracovatel oznámení se domnívá, že 

případné další a podrobnější průzkumy a měření by nepřinesly informace, které by 

zásadně ovlivnily predikci významnosti hodnocených vlivů na složky životního pro-

středí a které by mohly zásadně změnit možnost realizace záměru. Vzhledem k cha-

rakteru stavby a s ohledem na předpokládané nevýznamné vlivy záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí byly dostupné podklady a informace pro objektivní hodno-

cení přípravy, realizace, provozu popř. ukončení záměru a pro stanovení podmínek 

minimalizujících negativní vlivy na prostředí dostatečné a lze předpokládat, že žád-

né souvislosti a specifikace vlivů stavby na životní prostředí nebyly zanedbány. 
 

Při posuzování vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, veřejné zdraví 

a z hlediska potenciální havárie je respektován princip předběžné opatrnosti. 
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ČÁST E.  
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

 

Záměr je předkládán ve dvou variantách řešení. Alternativně je řešeno ale pouze 

nakládání se srážkovými vodami; pro ostatní objekty stavby není zpracována žádná 

alternativa v technickém řešení, technologii provozu ani v umístění na jiné lokalitě. 

Dešťové vody ve variantě „A“ budou odváděny do nové retenční nádrže v severozá-

padní části areálu a z ní regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace v 

průmyslovém parku a do vodoteče Sýkoreček. Dešťové vody ve variantě „B“ budou 

svedeny do nové retenční nádrže v severovýchodní části areálu a z ní regulovaným 

odtokem do nového odvodňovacího příkopu, který je napojen do vodoteče Sýkore-

ček. Umístění stavebních objektů je dáno situováním pozemku, který je s ohledem 

na majetkoprávní vztahy a stávající i plánované potřeby provozu společnosti možné 

pro výstavbu využít. Navržená dispozice respektuje požadavky provozovaných čin-

ností a použitých technologií. Navržené stavební řešení a technologické postupy vy-

cházejí z požadavků investora na efektivnost výstavby a provozu zařízení a součas-

ně splňují požadavky dané legislativou na konstrukční provedení stavby a na provo-

zované činnosti z hlediska bezpečnosti práce, vlivů na životní prostředí a jiných 

zvláště chráněných zájmů.  

 

 

 

 

 
ČÁST F.  
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 

Oznamovatel a zpracovatel oznámení prohlašují, že žádná z podstatných informací o 

záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní 

prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.  

 

Související doplňující údaje jsou uvedeny v Přílohách oznámení. 
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ČÁST G.  
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 
 

Oznámení záměru Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa (dále též ozná-

mení), jehož investorem a oznamovatelem je Bidston Management s.r.o., Vino-

hradská 2828/151, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 242 85 684, je zpracováno 

v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dá-

le též zákon), obsah oznámení je dán přílohou č. 3 zákona. Cílem oznámení je po-

skytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizi-

cích vyplývajících z jeho provozu. 

 

Záměr představuje rozšíření stávajícího výrobního a administrativního centra pro 

kompletaci akustických produktů, audio produktů a telefonů společnosti Bang & 

Olufsen. Vybudována bude přístavba výrobní haly pro montáž malých elektronic-

kých součástek ke stávajícímu objektu a novostavba skladovací haly pro uložení 

materiálových a konstrukčních segmentů potřebných pro montáž elektronických 

součástek a zařízení. V nových objektech areálu budou umístěny prostory pro výro-

bu a skladování, prostory pro administrativu a dále zázemí pro pracovníky a zázemí 

technické. V areálu budou umístěna nová parkoviště a manipulační plochy. Celková 

zastavěná plocha budov a zpevněných ploch činí 31 565 m2. Součástí stavebního 

záměru je zřízení nových přípojek inženýrských sítí – vodovodu, splaškové kanali-

zace, dešťové kanalizace, plynovodu, elektroinstalací a sdělovacích kabelů.  

  

Záměr bude umístěn ve vymezeném Průmyslovém parku Kopřivnice umístěném ve 

východní části města mezi areálem společnosti TATRA, a.s. a městskou částí Vlčovi-

ce. Přístup do areálu je ze silnice č. II/58 Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm, v rám-

ci přípravy průmyslové zóny byla realizována výstavba veškeré dopravní a technic-

ké infrastruktury. Oblast je dle Územního plánu Města Kopřivnice určena jako neo-

bytné produkční území s funkčním využitím VP – plocha pro výrobu – průmysl a 

skladování. 

 

Při dodržení všech podmínek stanovených pro realizaci a provoz stavby ze strany 

investora nebude mít realizace záměru ani jeho provoz negativní vliv na zdraví 

obyvatelstva.  

 

Pro posouzení vlivů provozu záměru na ovzduší byla v rámci přípravy stavby vy-

pracována rozptylová studie (Mišurec, 10/2014). V době výstavby nových objektů 

dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší vlivem mechanismů zajišťujících 

stavební práce. Znečištění ovzduší bude vznikat z prašnosti při průjezdu automobilů 

po znečištěné vozovce a při vlastních stavebních pracích. S ohledem na krátkodo-

bost výstavby nebude vliv tuhých emisí významný. K mírnému znečištění okolí 

areálu dojde rovněž vlivem škodlivin obsažených ve výfukových plynech stavebních 

mechanismů. Běžný provoz záměru může v malé míře znečišťovat ovzduší provo-

zem dopravních prostředků zaměstnanců a vozidel zabezpečujících dovoz surovin a 

odvoz hotových výrobků. V souvislosti s výrobou dojde k mírnému navýšení znečiš-

tění ovzduší v dotčeném území vlivem dopravy oproti současnosti. Dalším zdrojem 

znečišťování ovzduší budou kotelny na zemní plyn umístěné v objektu výrobní haly 

a skladovací haly. Celkově lze říci, že největší hodnoty imisí znečišťujících látek byly 

vypočteny v referenčních bodech situovaných mimo obytnou zástavbu (včetně nové 
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mateřské školky, které dosud není zanesena do katastru nemovitostí), a to přímo v 

průmyslovém areálu. Žádný z vypočtených imisních příspěvků znečišťujících látek 

PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu nepřekračuje legislativně stanove-

né imisní limity. Všechny tyto imisní limity byly splněny se značnou rezervou. Pře-

kročení imisních limitů bylo vypočteno pouze po připočtení vysoké hodnoty stávají-

cího imisního pozadí denní (24 h) koncentrace prachových částic PM10, průměrné 

roční koncentrace prachových částic PM2,5 a průměrné roční koncentrace u ben-

zo(a)pyrenu. Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že nový záměr ne-

může výrazněji ovlivnit kvalitu ovzduší v dané lokalitě.  

 

Pro posouzení vlivů provozu záměru na hlukovou situaci v místě stavby byla v rámci 

projektové přípravy vypracována hluková studie (Matěj, 10/2014). Jediným zdrojem 

hluku v areálu po jeho rozšíření v rámci III. etapy jeho výstavby bude vnitroareá-

lová doprava. Z výsledku výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 8 sou-

vislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby vyplývá, že vypočte-

né ekvivalentní hladiny akustického tlaku šířeného z provozu všech zdrojů v lokalitě 

jsou na hranici chráněného venkovního prostoru mateřské školy menší než hygie-

nický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro hluk 

šířený z průmyslových areálů a denní dobu. V průběhu stavebních prací lze krátko-

době očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti 

jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Jelikož je 

stavba orientována v zastavěném území města v zóně pro výrobu, zatížení území 

hlukem ze stavební činnost ovlivní hlučnost v chráněných zónách obce nevýznamně 

(kromě dopravy stavebního materiálu vedené přes město). Vzhledem k rozsahu 

stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované 

území významným negativním jevem.  

 

Výstavbou záměru nebudou významně ovlivněny povrchové ani podzemní vody. 

V důsledku navržené stavby dojde oproti současnosti k navýšení výměry zpevně-

ných a zastavěných ploch na úkor ploch zorněných a zatravněných přibližně o 3 ha. 

Na stávající ploše dojde ke změně hydrologické bilance – objem povrchového odto-

ku z plochy se zvýší přibližně 9 x, objem vsaku a výparu se analogicky sníží. Při 

ročním úhrnu srážek 650 mm činí v současnosti roční odtok z travnaté plochy o vý-

měře 3 ha 1950 m3 (koeficient odtoku 0,1) odtok dešťových vod ze střech a zpev-

něných ploch po realizaci stavby 17 800 m3 (koeficient odtoku 1,0 a 0,8). Vodní re-

žim v potoku Sýkoreček dozná mírných změn. Srážkové vody ze střech a zpevně-

ných ploch budou akumulovány v retenčních nádržích a do vodoteče Sýkoreček vy-

pouštěny se zpožděním a postupně v množství maximálně 50 l/s. Ovlivnění průtoků 

ve vodním toku tak bude přijatelné. Splaškové vody produkované v objektech navr-

žené stavby budou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod a 

v souladu s příslušnou legislativou vypuštěny do vodního toku Sýkoreček. Vody vy-

pouštěné do veřejné kanalizace musí splňovat kvalitativní i kvantitativní limity ka-

nalizačního řádu stokové sítě města Kopřivnice. Technologické odpadní vody nebu-

dou produkovány. Vody z parkovišť a komunikací s možným znečištěním ropnými 

látkami budou čištěny v gravitačním odlučovači ropných látek (ORL) a zaústěny do 

stávající retenční nádrže s regulovaným odtokem a do místní vodoteče Sýkoreček. K 

ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo teoreticky dojít v souvislosti se 

zásahem do podložních hornin, které mají funkci kolektoru podzemní vody. Jelikož 

základová spára haly se předpokládá v hloubce cca 2,0 m pod povrchem terénu a 

hydrogeologickým průzkumem byla zjištěna úroveň ustálené hladiny podzemní vody 

1,2 – 2,2 m p.t., bude nutno v místě staveniště hloubku zvodnělých vrstev ověřit 

kopanými sondami, posoudit zjištěný stav a zvolit odpovídající technické řešení vý-

stavby.  
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Jelikož je výstavba výrobní haly, skladovací haly, zpevněných ploch a ostatních sta-

vebních objektů záměru umístěna na pozemku vedeném v katastru nemovitostí ja-

ko orná půda, na kterou se vztahují ochranné podmínky zemědělského půdního 

fondu, vyžaduje realizace záměru odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Pro 

vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby bude nezbytný souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu s trvalým odnětím ze ZPF v celkovém rozsahu 

32 180 m2 ve variantě A a 32 045 m2 ve variantě B. 

 

Na půdorysu budov a zpevněných ploch, tj. na cca 3,2 ha bude sejmuta vrstva půdy 

v tloušťce cca 0,25 m, celkové množství humusové zeminy ze skrývaných ploch te-

dy bude cca 8 000 m3. Část materiálu bude uložena na dočasné deponii v blízkosti 

stavby a po dokončení zemních a stavebních prací bude využita pro úpravu terénu v 

okolí realizovaných objektů. Část objemu ornice, která nebude využita v rámci 

stavby, bude poskytnuta zájemcům dle aktuálních potřeb v době realizace. Na po-

zemcích s ohledem na sklon, zpevnění, popřípadě travní porost nebude docházet k 

narušování povrchu půdy vodní erozí.  

 

Vliv stavebních prací na geologické poměry zájmového území nebude významný. 

Stavební úpravy spojené s budováním záměru mohou zasahovat do geologické 

stavby území pouze lokálně, a to v místech výstavby základových bloků stavebních 

objektů a v trasách přípojek inženýrských sítí.  

 

Místo stavby z jedné strany lemují budovy, místní komunikace a navazující zpevně-

né plochy, na opačné straně se rozkládají jednak intenzivně obhospodařované ze-

mědělské pozemky, jednak pozemky nevyužívané. Dřevinná nebo přírodě blízká 

vegetace se na staveništi nevyskytuje, v blízkém okolí pouze pomístně a sporadic-

ky. Jednotlivé stavební objekty záměru ani zařízení staveniště nezasahuje do míst 

s cennou dřevinnou vegetací, v rámci výstavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les. Po ukončení zemních a stavebních prací bude v rámci sadových úprav 

provedeno zatravnění nezpevněných ploch a výsadby dřevinné vegetace. Provozem 

v objektech nebude ovlivněna existence a životní podmínky rostlin vyskytujících se 

v okolí areálu. 

 

Orientační průzkum fauny ukázal, že plochy, na kterých bude stavba realizována, 

představují ze zoologického hlediska diverzně chudé stanoviště. Zjištěny byly jen 

běžné druhy ptáků a savců vázané na blízkost lidských sídel. Realizace záměru vý-

znamně neovlivní výskyt živočichů, jelikož je situován v těsném sousedství stávají-

cích budov a zpevněných ploch a nezasahuje do vegetace, která by mohla tvořit 

útočiště pro eventuálně se vyskytující živočichy. Ani provoz v nových objektech ne-

bude pro živočichy představovat ohrožení nebo zhoršení životního prostředí oproti 

stávajícímu stavu, protože činnosti obdobného charakteru jsou již v současnosti 

v území vykonávány. V rámci stavby není nutno řešit žádná zvláštní opatření 

k ochraně živočichů a jejich společenstev.  
 

Realizace navrženého záměru není spojena s žádným terénním, stavebně technic-

kým nebo jiným prostorovým zásahem do hodnotnějších ekosystémů. Území 

stavby je tvořeno zpevněnými a travnatými plochami areálu firmy a neudržovanými 

porosty bylin na nevyužívané orné půdě. Staveniště v současné podobě nepředsta-

vuje pro společenstva rostlin a živočichů příznivé životní podmínky. Běžný provoz 

nebude mít na organismy vyskytující se v okolí areálu, populace a druhy, stejně ja-

ko na jejich biotopy významnější nepříznivé vlivy, než je tomu v současnosti. Po 

dokončení zemních a stavebních prací budou na plochách v okolí budov a zpevně-

ných ploch provedeny terénní úpravy, rozprostřena vrstva ornice skrytá před zahá-

jením zemních prací a bude založen trávník vhodného druhového složení. 
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V travnatých plochách bude provedena výsadba dřevinné vegetace – keřů a stromů 

autochtonních druhů. 

 

Z hlediska krajinného rázu bude mít nová stavba lokální měřítko významnosti vli-

vu. Objekty v areálu nebudou výškově dominantní a budou navazovat na stávající 

zástavbu v podnikatelské zóně a zastavěné území města.  

 

V souvislosti s realizací záměru není nutno přistoupit k demolici žádných budov, 

zrušeno bude ale stávající parkoviště, na jehož místě je navržena výstavba výrobní 

haly a demontován bude plot obklopující v současnosti areál z jižní strany. Ke změ-

nám organizace území mimo vymezenou podnikatelskou zónu nedojde. Nejbližší 

obytná zástavba se nachází v dostatečných vzdálenosti od posuzovaného záměru, 

takže nedojde k jejímu přímému ani zprostředkovanému ovlivnění. Historicky nebo 

architektonicky cenné objekty nebudou stavbou ovlivněny, neboť se nacházejí mi-

mo její dosah. Výstavbou a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní 

hodnoty. Životní styl a tradice obyvatelstva žijících v okolí projektované stavby ne-

budou realizací záměru ovlivněny. V důsledku výstavby nového provozu lze předpo-

kládat finanční zhodnocení pozemků, staveb a majetku investora. Na cenu pozemků 

a nemovitostí v okolí provozního centra nebude mít realizace záměru vliv.   
  

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že rozsah negativních vlivů 

záměru na zasažené území a populaci bude málo významný a pozitiva související s 

realizací záměru převáží případné nepříznivé stavy. 
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       Foto č. 1: Celkový pohled na areál Bang & Olufsen, s.r.o. a místo stavby.             Foto č. 2: Místo stavby Výrobní haly. 
 

                
       Foto č. 3: Místo stavby Skladovací haly.                                                             Foto č. 4: Vodní tok Sýkoreček – recipient. 
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1.   ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE 

1.1. Určení rozptylové studie 

Rozptylová studie (RS) byla vypracována jako podklad pro proces hodnocení vlivů stavby na 

ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),  

v platném znění. RS hodnotí imisní situaci v dané lokalitě po realizaci záměru „Rozšíření 

areálu Bang & Olufsen – III. etapa“. Provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší bude 

investor, tj. firma Bidston Management s.r.o. 

Firma Bang & Olufsen, s.r.o. se zabývá výrobou a opravami elektronických zařízení. V rámci 

III. etapy výstavby má být vybudována výrobní hala SO 201b navazující na stávající výrobní 

halu SO 01 a dále pak skladovací hala SO 301. Součástí projektu je i rozšíření kapacity 

parkovacích míst pro osobní automobily. 

Objednatelem studie je zpracovatel oznámení EIA, Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 

779 00 Olomouc. 

 

 

 

1.2. Identifikační údaje 

Název :  Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa 

  

Investor a provozovatel : Bidston Management s. r. o. 

Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha - Ţiţkov 

 IČ: 24285684 

 

Provozovna a umístění zdrojů :    Bang & Olufsen, s.r.o. 

 Průmyslový park 305 

 742 21 Kopřivnice - Vlčovice 

 IČ: 27174263 

  

Projektant : Kompakta servis s.r.o. 

 Denisova 2916/9, 75002 Přerov - Přerov I-Město 

 IČ: 27845974 

 Mobil: 777 913 011 

 E-mail: servis@kompakta.cz 

  

Objednatel : Ing. Petr Götthans 

 Kosmonautů 1028/7 

 779 00 Olomouc 

 Tel.: 585 242 778, 602 526 415 

 E-mail: petr@gotthans.cz 
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Zpracovatel rozptylové studie :         Ing. Miroslav Mišurec 

 Lhotská 2352/41 

 785 01 Šternberk 

 IČ: 68306890  

 Mobil: 731 032 003 

 E-mail: m.misurec@seznam.cz, 

www.misurec.mypage.cz 

 

 

 

2.   POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU 

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle schválené metodiky SYMOS´ 97 verze 2006  

a aktualizace provedené v r. 2013. Tato metodika je zaloţena na předpokladu Gaussovského 

profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umoţňuje počítat krátkodobé i roční průměrné 

koncentrace znečišťujících látek v husté síti referenčních bodů, dále doby překročení 

zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly 

jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě  

a maximální dosaţitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr  

a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metoda zahrnuje korekce na vertikální 

členitost terénu, počítá se stáčením větru a zvyšováním rychlosti větru s výškou.  

Při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu 

rozloţení četností směru a rychlostí větru. Výpočty se provádí pro 5 tříd stability atmosféry  

(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat znečišťující látky) a tři třídy rychlosti větru. 

Charakteristiky tříd stability a výskytu tříd rychlostí větru jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Metodika výpočtu umoţňuje: 

 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných 

zdrojů 

 výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 

 stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem 

podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů   

 brát v úvahu statistické rozloţení směru a rychlosti větru vztaţené ke třídám stability mezní 

vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  

 odhad imisní koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve 

sloţitém terénu 

 

Pro kaţdý referenční bod metodika umoţňuje výpočet těchto základních charakteristik 

znečištění ovzduší: 

 maximální moţné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících 

látek, které se mohou vyskytnout ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách 

stability ovzduší 

mailto:m.misurec@seznam.cz
http://www.misurec.mypage.cz/
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 maximální moţné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících 

látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru 

 vyhodnocení denních nebo maximálních denních osmihodinových průměrných imisních 

koncentrací 

 roční průměrné imisní koncentrace 

 dobu trvání imisních koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní 

limity) 

Metodika není pouţitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů 

a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. 

 

 

Tabulka č. 1 - Třídy stability a výskyt tříd rychlostí větru 

Třída 

stability 
Rozptylové podmínky 

Výskyt tříd rychlosti 

větru [m/s] 

I. Silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 - - 

II. Inverze, špatný rozptyl 1,7 5 - 

III. 
Slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7 5 11 

IV. Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7 5 11 

V. Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 - 

 

 
 
 

3.  VSTUPNÍ ÚDAJE 
 

3.1.  Umístění záměru 

Záměr výstavby nové výrobní a skladovací haly je situován do průmyslové zóny města 

Kopřivnice. Výrobní hala SO 201b bude navazovat na stávající výrobní halu SO 01, která se 

nachází na ul. Průmyslový park, č. 305, Kopřivnice - Vlčovice, PSČ 742 21.   Vlastní stavby 

mají být realizovány na p.č. 661/112 v k.ú. Vlčovice [783901]. 

Nejbliţší obytná zástavba je umístěna cca 974 m SSZ směrem od záměru a cca 984 m 

východním směrem od tohoto záměru. Tvoří ji převáţně samostatně stojící rodinné domy 

patřící do k.ú. Lubina a Vlčovice. Nadmořská výška lokality je cca  304 – 398 m n.m. 

Situace umístění zdroje (situace širších vztahů) je patrna z obr. č. 1. 
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Obrázek č. 1 – Situace širších vztahů 

 

 

 

 

 

3.2. Údaje o zdrojích 
 

3.2.1.   Popis zdrojů a jejich provozní charakteristiky 

Firma Bang & Olufsen, s.r.o. se zabývá výrobou a opravami elektronických zařízení. 

V současné době se uvaţuje o navýšení kapacity výroby. Proto se má realizovat výstavba 

výrobní haly SO 201b, která má navazovat na stávající výrobní halu SO 01. 

Dopravně bude výrobní hala SO 201b vyuţívat stávající komunikační cesty v areálu B&O.  

Pro napojení přístavby na zdroj elektrické energie budou vyuţity stávající trafostanice  

v technické budově stávající haly SO 01.  

Jako zdroj tepla pro vytápění a vzduchotechniku bude nově osazen plynový kotel 

VIESSMANN VITOPEX 100 nebo kotel stejných technických parametrů o tepelném výkonu 

895 kW.  Tento kotel bude instalován do stávající kotelny umístěné v přístavku SO 02 stávající 

výrobní haly SO 01.  

Umístění zdroje 

Umístění záměru 
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Při výrobcem udávané účinnosti 94 % činí tepelný příkon projektovaného kotle cca 952 kW. 

Tento kotel na zemní plyn bude pravděpodobně vybaven hořákem WEISHAUPT. Odkouření 

má být provedeno samostatným komínem o ϕ 360 mm a výšce 12 m. Předpokládaná hodinová 

spotřeba zemního plynu činí dle projektu max. 104 m
3
/h a roční 163 tis. m

3
/rok. 

Stávající kotelna pracuje jako kaskáda dvou kotlů spouštěných v závislosti na venkovní teplotě. 

Je osazena kotli VIESSMANN VITOPLEX 100, jeden o výkonu 720 kW a druhý  

o výkonu 895 kW. Celkový tepelný výkon kotelny po realizaci záměru bude 2 510 kW  

a tepelný příkon cca 2 670 kW.  

Ohřev teplé uţitkové vody je navrţen pomocí kompaktní výměníkové stanice ohřevu teplé 

uţitkové vody typu CETETHERM o výkonu 260 kW. Spočívá v doplnění 2 akumulačních 

nádrţí, kaţdá o objemu 1 000 litrů. 

Primárním mediem pro vytápění haly je centrální teplovodní rozvod s tepelným spádem  

80/60 
o
C vedený z plynové kotelny umístěné v technickém objektu SO 02 (přístavek haly  

SO 01).   Z centrálního rozvodu jsou napojeny kombinované rozdělovače ve strojovnách 3.NP 

vestavků. Z rozdělovačů jsou vedeny jednotlivé vytápěcí skupiny. Vytápění výrobní haly je 

teplovzdušné, jehoţ řešení je předmětem projektu VZT. Do parapetů pod okenní plochu 

západní a východní strany mají být umístěny stěnové konvektory. 

Nová skladovací hala SO 301 je rozdělena na výrobní část, technickou část a administrativní 

část. Ve skladovací ploše budou umístěny skladovací můstky. Součástí nové skladovací haly 

budou vestavky na pravé a levé straně. Na levé straně se nachází hlavní vstup, výdejna jídel 

 s jídelnou, sociální zázemí a technický prostor. V druhém nadzemním podlaţí s přístupem 

schodištěm a výtahem se nachází kancelářské prostory. Na pravé straně je pak situována 

vstupní hala, kancelářské prostory, šatny a sociální zázemí.  

V druhém nadzemním podlaţí jsou navrţeny kancelářské prostory. Ve skladovací ploše haly 

má být rozmístěn regálový systém pro uskladňování a expedici zboţí, materiálu a polotovarů.  

Zdrojem tepla pro vytápění a vzduchotechniku bude nově vybudovaná kotelna v přízemí 

levého vestavku SO 301. Na kotelně v technické části haly mají být osazeny dva plynové kotle 

s celkovým výkonem 1 500 kW, pravděpodobně 2 kotle VIESSMANN VITOPEX o výkonech 

750 kW. Při uvaţované účinnosti 94 % činí celkový tepelný příkon kotelny cca 1 596 kW. 

Tyto kotle budou zapojeny do kaskády. Spaliny budou odvedeny do ovzduší 2 samostatnými 

výduchy o ϕ  360 mm. Výšky korun komínů se předpokládají 11 m nad okolním terénem. 

Hodinová spotřeba ZP je dle projektu cca 190 m
3
/h a 300 tis. m

3
/rok. Obsluha kotelny je 

navrţena občasná, v intervalu 1 x denně. 

Ohřev teplé uţitkové vody je pomocí kompaktní výměníkové stanice ohřevu teplé uţitkové 

vody typ CETETHERM o výkonu 260 kW a 2 akumulačních nádrţí, kaţdá o objemu  

1 000 litrů. 

Vytápění skladové haly budou zajišťovat teplovzdušné jednotky Sahara Plus a pro vytápění 

vestavků jsou navrţeny ocelové deskové radiátory.  

Dopravně bude skladovací hala napojena na stávající obsluţnou komunikaci v areálu 

průmyslového parku. Přívod el. energie a plynovodní STL přípojky bude zajištěn napojením na 

stávající infrastrukturu průmyslového parku. 

Nově projektované kotle na zemní plyn s komíny jsou v rozptylové studii povaţovány za 

bodové zdroje znečišťování ovzduší. 
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Tabulka č. 2 – Provozní charakteristika bodových zdrojů  

Kotel K1 – výr. hala K2 – sklad K3 – sklad 

Jmenovitý tepelný výkon 895 kW 750 kW 750 kW 

Účinnost kotle  94 % 94 % 94 % 

Tepelný příkon kotle 952 kW 798 798 

Předpokl. počet provoz. hod. 2173 h/rok 2143 h/rok 2143 h/rok 

Denní provoz kotle 16 h 16 h 16 h 

Koeficient ročního vyuţití α 0,179 0,18 0,18 

Hodinová spotřeba plynu  104 m
3
/h 95 m

3
/h 95 m

3
/h 

Max. roční spotřeba plynu  163 tis. m
3
/rok 150 tis. m

3
/rok 150 tis. m

3
/rok 

Výška koruny komína  12 m 11 m 11 m 

Vnitřní průměr komína 360 mm 360 mm 360 mm 

Teplota spalin 120 °C 120 °C 120 °C 

Objemový tok spalin 0,355 m
3
/s 0,324 m

3
/s 0,324 m

3
/s 

Rychlost spalin 5,02 m/s 4,58 m/s 4,58 m/s 

 

 

 

Autodoprava – liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Příjezd nákladních aut bude od Příbora po silnici I/58, pak po ul. Průmyslový park  

a průmyslovým areálem k objektům investora. Osobní autodoprava se předpokládá z obou 

směrů silnice  I/58, z ul. Panská a dále po ul. Průmyslový park. V průmyslovém areálu je 

rychlost vozidel omezena na 15 km/h. Ve výrobní hale a ve skladu je má být dvousměnný 

provoz.  

Sklad nebude slouţit pouze pro stávající výrobu. Zvaţuje se i částečný pronájem skladovacích 

prostor. Pro zásobování materiálem a expedici výrobků ze skladu se předpokládá max. provoz  

100 nákladních automobilů za den, z toho 40 % těţkých nákladních automobilů (TNA) a 60 % 

lehkých nákladních automobilů (LNA). 

Dále je uvaţováno s provozem 5 TNV denně pro expedici z výrobní haly a 10 LNV pro příjem 

zboţí. Doprava mezi výrobní halou a skladem se předpokládá max. 10 LNV za den.  

V projektu je rovněţ uvaţováno s provozem osobních automobilů (OA) zaměstnanců  

a návštěvníků firmy. Jejich počet vychází z projektovaných parkovacích míst. 

 

 

Parkoviště – plošné zdroje znečišťování ovzduší 

U výrobní haly bude vybudováno 151 parkovacích míst pro OA. Současně ale dojde i ke 

zrušení některých parkovacích míst. Po realizaci záměru dojde u výrobní haly k celkovému 

nárůstu 120 parkovacích míst pro osobní automobily. Na ranní směně je v rozptylové studii 
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uvaţováno s obsazením všech parkovacích míst (nárůstem 120 míst) a na odpolední směně 

s vyuţitím 90 parkovacích míst pro OA. 

U nového objektu skladu má být vybudováno celkem 70 nových parkovacích míst pro osobní 

automobily. S parkovištěm pro nákladní automobily se ve studii nepočítá. Obsazenost 

parkoviště na ranní směně činí max. 70 OA a na odpolední se předpokládá do 20 OA. 

 

 

 

 

3.2.2.   Emisní charakteristika 

Bodové zdroje - kotle na zemní plyn  

Bodovými zdroji jsou komíny, ze kterých vycházejí emise ze spalovacího procesu. Pro výpočet 

emisí znečišťujících látek ze spalovacího procesu bylo pouţito emisních faktorů (MVE) dle 

Věstníku MŢP č. 8/2013. Mnoţství emisí pak bylo vypočteno z projektované spotřeby 

zemního plynu.  

Při spalování zemního plynu vznikají emise TZL (tuhé znečišťující látky), SO2, NOx, CO  

a VOC (těkavé organické látky). Nejvýznamnějšími emisemi při spalování zemního plynu jsou 

emise NOx vyjádřené jako NO2 a CO. TZL se podle velikosti částic vyjadřují jako částice PM10 

a PM2,5. Pro proces spalování plynných paliv se uvádí 100 % podíl částic PM10 i PM2,5 (příloha 

č. 2 Věstníku MŢP č. 8/2013). 

Vypočtené emise jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 3 - Emisní charakteristika  

 Kotel K1 Kotel K2 (K3) 

Znečišťující 

 látka 

Emis. faktor 

[kg/1000 m
3
] 

Spotřeba 

ZP 

[tis.m
3
/rok] 

Emise  

[kg/rok] 

Emise  

[g/s] 

Spotřeba 

ZP 

[tis.m
3
/rok] 

Emise  

[kg/rok] 

Emise  

[g/s] 

TZL 0,02 

163 

3 0,00058 

95 

3 0,00053 

SO2 0,096 16 0,00277 14 0,00253 

NOx 1,3 212 0,03756 195 0,03431 

CO 0,32 52 0,00924 48 0,00844 

 

 

 

Liniové zdroje - autodoprava 

Pro výpočet koncentrací z liniových zdrojů (komunikace s automobilovým provozem) je nutné 

zdroj rozdělit na dostatečný počet délkových elementů a výsledné znečištění se vypočítá jako 

součet příspěvků od všech těchto elementů.  
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Délková intenzita emisí znečišťujících látek z automobilového provozu se určí na základě 

emisních faktorů pro různé typy vozidel – viz tab. č. 4. Z délkové intenzity emisí se pak 

vypočtou emise znečišťujících látek z elementu v g/s. 

 

Tabulka č. 4 – Emisní faktory pro silniční dopravu  

Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2014   

 PM10 (g/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 0.0799 0.0518 0.0430 0.0299 

 Lehká nákladní vozidla 0.3024 0.1660 0.1109 0.0985 

 Těţká nákladní vozidla 0.4377 0.3823 0.1892 0.1485 

 PM2,5 (g/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 0.0604 0.0369 0.0304 0.0235 

 Lehká nákladní vozidla 0.2740 0.1590 0.1093 0.0918 

 Těţká nákladní vozidla 0.3504 0.3040 0.1449 0.1204 

 NO2 (g/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 0.1559 0.1241 0.0719 0.0760 

 Lehká nákladní vozidla 0.3043 0.2328 0,1399 0.1516 

 Těţká nákladní vozidla 0.1401 0.1306 0.0921 0.1004 

 CO (g/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 3.1014 1.5061 0.6573 0.4081 

 Lehká nákladní vozidla 9.0264 7.2965 3.5816 1.2111 

 Těţká nákladní vozidla 5.0200 4.5305 2.0486 1.7080 

 benzen (g/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 0.0079 0.0036 0.0023 0.0029 

 Lehká nákladní vozidla 0.0078 0.0059 0.0042 0.0032 

 Těţká nákladní vozidla 0.0338 0.0278 0.0140 0.0110 

 benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 

 Kategorie  5 km/h 15 km/h 50 km/h 90 km/h 

 Osobní vozidla 7.6416 7.4778 6.7462 6.4870 

 Lehká nákladní vozidla 15.3756 14.9978 13.4998 14.5694 

 Těţká nákladní vozidla 19.4597 19.0375 17.0237 19.4313 



Rozptylová studie č. 4/2014                                                               Bidston Management s.r.o. 

Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa 

   

 

strana 11/31 

Tabulka č. 5 – Emisní příspěvky z autodopravy 

1. silnice I/58 od Lubiny (700 m, v = 50 km/h, 100 OA, 70 LNA, 45 TNA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

1.1908E-05 9.96036E-06 1.22266E-05 0.000236475 6.67824E-07 0.001380598 

2. silnice I/58 od Vlčovic (1350 m, v = 90 km/h, 100 OA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

1.73032E-06 1.35995E-06 4.39815E-06 2.36169E-05 1.67824E-07 0.000375405 

3. ul. Průmyslový park – výjezd z I/58 po rondel u prům. areálu  

    (650 m, v = 50 km/h, 200 OA, 70 LNA, 45 TNA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

1.43964E-05 1.17196E-05 1.63874E-05 0.000274513 8.00926E-07 0.001771003 

4. ul. Panská – po rondel u průmyslového areálu (1125 m, v = 50 km/h, 100 OA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

2.48843E-06 1.75926E-06 4.16088E-06 3.80382E-05 1.33102E-07 0.000390405 

5. ul. Průmyslový park – od rondelu po rozcestí u Bang & Olufsen  

       (450 m, v = 15 km/h, 300 OA, 70 LNA, 45 TNA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

2.56733E-05 2.07639E-05 3.43767E-05 0.000675033 1.58796E-06 0.002401547 

6. ul. Průmyslový park – od rozcestí u Bang & Olufsen ke skladu  

   (500 m, v = 15 km/h, 90 OA, 70 LNA, 45 TNA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

1.93782E-05 1.62795E-05 1.92951E-05 0.000492 1.15046E-06 0.001492787 

7. ul. Průmyslový park – u Bang & Olufsen k parkovišti za halou  

    (350 m, v = 15 km/h, 210 OA) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

6.29514E-06 4.48438E-06 1.50816E-05 0.000183033 4.375E-07 0.00090876 

 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou pouţity emisní faktory silničních vozidel 

z  programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 13. 



Rozptylová studie č. 4/2014                                                               Bidston Management s.r.o. 

Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa 

   

 

strana 12/31 

Emisní faktory jsou stanoveny za předpokladu, ţe provozovaná vozidla v roce 2014 budou 

plnit emisní úrovně: EURO 0 – 4 %, EURO 1 – 1 %, EURO 2 – 13 %, EURO 3 – 31 %, EURO 

4 – 11 % a EURO 5 – 40 %. (zdroj: www.elektronickemytne.cz – rok 2013). 

U LNA je uvaţováno, ţe 70 % automobilů bude provozováno na morovou naftu a 30 % na 

benzin. U OA se předpokládá 60 % OA na benzin a 40 % na motorovou naftu. 

Dále pak je ve výpočtu uvaţováno s obousměrným provozem, podélným sklonem vozovky, 

max. povolenou rychlostí provozu a předpokládanou plynulostí dopravy.  

Jednotlivé komunikace byly v rozptylové studii rozděleny na elementy o délce 25 m. Výsledné 

znečištění je pak vypočteno jako součet znečištění od těchto délkových elementů. 

Charakteristika provozu na jednotlivých komunikacích a předpokládané emisní příspěvky 

z elementů autodopravy jsou uvedeny v tab. č. 5.  

 

Plošné zdroje – parkoviště 

Výpočet znečištění ovzduší z plošných zdrojů se provádí tak, ţe se plošný zdroj rozdělí na 

dostatečný počet čtvercových elementů plochy a výsledné znečištění se vypočítá jako součet 

příspěvků od všech těchto elementů. Základní charakteristiky provozu parkovišť a emise 

z plošných elementů jsou uvedeny v tab. č. 6. Ve výpočtu je uvaţováno i s víceemisemi ze 

studených startů. 

 

Tabulka č. 6 – Emisní příspěvky z plošných zdrojů (parkovišť) 

Parkoviště u výrobní haly (emise ze 79 čtverců 6 x 6 m) 

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

1.26143E-05 1.05345E-05 9.23457E-06 0.000263789 7.61472E-07 0.000653433 

Parkoviště u skladu (emise ze 30 + 15 čtverců 6 x 6 m)  

PM10 

[g/s] 

PM2,5 

[g/s] 
NO2 

[g/s] 

CO 

[g/s] 

benzen 

[g/s] 

benzo(a)pyren 

[µg/s] 

9.28442E-06 7.75362E-06 6.79688E-06 0.000194155 5.60462E-07 0.000480943 

 

Na základě rozsahu škodlivosti, mnoţství těchto emisí a s přihlédnutím k příloze č. 1 zákona  

č. 201/2012 Sb., kde jsou uvedeny imisní limity a povolený počet jejich překročení za 

kalendářní rok, je výpočet rozptylové studie proveden z hlediska ochrany zdraví lidí pro 

imise: 

 prachové částice PM10 

 prachové částice PM2,5 

 oxid dusičitý NO2  

 oxid uhelnatý CO 

 benzen 

 benzo(a)pyren 

 

http://www.elektronickemytne.cz/


Rozptylová studie č. 4/2014                                                               Bidston Management s.r.o. 

Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa 

   

 

strana 13/31 

3.3. Meteorologické podklady 

Pro výpočet imisí je pouţívána stabilitní větrná růţice pro 5 tříd stability ovzduší a 3 třídy 

rychlosti větru dle klasifikace ČHMÚ, která vyjadřuje klimatické charakteristiky významné pro 

rozptyl škodlivin v ovzduší v dané lokalitě.  

 

Tabulka č. 7 – Celková větrná růţice pro danou lokalitu  

Hodnoty četnosti výskytu větru [%] 

Směr větru 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

1,70 m/s 3,48 5,68 2,65 1,91 5,61 6,03 3,17 1,15 13,55 43,23 

5,00 m/s 7,42 6,91 1,07 0,93 5,69 17,38 6,26 2,06 0 47,72 

11,00 m/s 0,94 0,5 0,04 0,08 1,53 4,32 1,37 0,27 0 9,05 

Součet 11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27,73 10,8 3,48 13,55 100 

 

Obrázek č. 2 - Grafická prezentace  stabilitní větrné růţice    
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3.4. Popis referenčních bodů 

Jako kartografický podklad byla zvolena katastrální mapa v měřítku M 1: 10 000 a pro 

zobrazení bodů byl pouţit Křovákův systém souřadnic JTSK s digitálním výškopisem ČR pro 

softwarový nástroj Symos´97. 

Počátek souřadnicového systému byl zvolen jihozápadně od zdrojů znečišťování. Osa x je 

orientovaná na východ, osa y na sever a osa z pak udává nadmořskou výšku. V souřadnicové 

síti x, y o vzdálenosti 80 x 80 m bylo zvoleno celkem 754 referenčních bodů. Z toho 10 

referenčních bodů bylo zvoleno v nejbliţší obytné zástavbě – viz tabulka č. 5. Nadmořská 

výška lokality je cca 304 – 398 m n.m. Imise byly vypočteny v čichové výšce, tj. 1,5 m nad 

terénem. 

Obrázek č.  3  -  Mapa rozmístění všech referenčních bodů 
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Obrázek č.  4  -  Mapa nejbliţších vybraných referenčních bodů v obytné zástavbě 

 Referenční body           

                                 

Tabulka č. 8 – Vybrané referenční body v obytné zástavbě  

Ref. 

bod 
Název referenčního bodu 

Souřadnice 

x, y [m] 

Nadmoř. 

výška 

[m] 

Směr  

od zdroje 

Vzdál. 

[m] 

1 RD – Lubina 113 -481080 -1125939 311 SSZ 1434 

2 RD – Lubina 80 -480941 -1126043 312 SSZ 1325 

3 RD – Lubina 103 -480792 -1126168 315 SSZ 1207 

4 RD – Lubina 134 -481124 -1126446 311 SSZ 974 

5 RD – Panská 530 -481529 -1126501 310 SZ 1114 

6 RD – Lubina 129 -481597 -1126449 310 SZ 1194 

7 RD – Lubina 122 -481634 -1126233 310 SZ 1380 

8 RD – Vlčovice 117 -479855 -1127633 320 V 1017 

9 RD – Vlčovice 164 -479811 -1127688 320 V 1076 

10 RD – Vlčovice 222 -479899 -1127685 324 V 984 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 10 

Stacionární  

spalovací zdroje  
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3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity 

V příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou pro ochranu 

zdraví lidí stanoveny imisní limity uvedené rovněţ v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 – Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich  

                           překročení 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost překročení  

za kalendářní rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg/m
3 

24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg/m
3
 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg/m
3 

18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg/m
3
 0 

Oxid uhelnatý max. denní 8 h průměr 10 mg/m
3
 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg/m
3
 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 μg/m
3
 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg/m
3
 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg/m
3
 0 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m
3
 - 

 

 

 

3.6. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě 

Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní 

znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km ve formátu shapefile. Pro zobrazení byl pouţit 

systém JTSK. Mapy obsahují v kaţdém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru 

koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky, které mají stanoveny imisní limity. Tyto 

informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách ČHMÚ.  

Pro stanovení imisního pozadí látek, které nejsou uvedeny ve výše uvedených mapách,  

bylo pouţito ročenky vydané ČHMÚ. V současné době jsou zveřejněna data z roku 2013. 

Nejbliţší imisní měřicí stanice pro měření 1 h koncentrace NO2 je stanice ČHMÚ  

č. 1074 ve Studénce (cca 14 km od zdroje) a pro měření max. denní 8 h průměrné denní 

koncentrace CO je nejbliţší měřící stanice ČHMÚ č. 1410 v Ostravě – Přívoze (cca 28 km od 

zdroje). Na základě výše uvedených skutečností pak bylo stanoveno imisní pozadí dané 

lokality. Toto imisní pozadí je uvedeno v následující tabulce.  

Hodnoty z map úrovní znečištění a z nejbliţších měřicích stanic můţeme brát jako nejlepší 

moţné dostupné řešení pro určení imisního pozadí lokality plánovaného záměru. 

 



Rozptylová studie č. 4/2014                                                               Bidston Management s.r.o. 

Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa 

   

 

strana 17/31 

Obrázek č. 5 – Zobrazení imisního pozadí lokality (klouzavého pětiletého průměru) 

 

 

 

Tabulka č. 10 – Imisní pozadí posuzované lokality 

* Měřicí stanice ČHMÚ č. 1410 Ostrava – Přívoz 

** Měřicí stanice ČHMÚ č. 1074 Studénka 

 

Z tabulky uvedeného imisního pozadí vyplývá, ţe v dané lokalitě jsou v současné době bez 

realizace posuzovaného záměru překročeny denní (24 h) imisní koncentrace prachových částic 

PM10 o 32,2 % (limit 50 µg/m
3
) a roční PM2,5 o 6,4 % (limit 25 µg/m

3
). Dále pak roční imise 

benzo(a)pyrenu jsou překročeny o 152 % (limit 1 ng/m
3
), přičemţ hlavním zdrojem imisí 

benzo(a)pyrenu je autodoprava. 

 

Imise 
Hodinová konc. 

[µg/m
3
] 

8 h max. 

konc. 

[µg/m
3
] 

Denní konc. 

[µg/m
3
] 

Roční konc. 

[µg/m
3
] 

PM10 - - 66,1 35,2 

PM2,5 - - - 26,6 

NO2  48,8 (98 % kv.)** - 41,5** 15,7 

CO* - 2143,0 1228,0 (98 % kv.) 496,0 

Benzen - - - 2,2 

Benzo(a)pyren - - - 2,52 [ng/m
3
] 
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE 
 

4.1.   Vypočtené imisní charakteristiky a diskuse výsledků 

Rozptylová studie hodnotí přírůstek imisí znečišťujících látek PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu 

a benzo(a)pyrenu v lokalitě města Kopřivnice. Výpočet hodnotí přírůstek imisí ke stávajícímu 

imisnímu pozadí posuzované lokality. 

Pro výpočet byla pouţita metodika schválená MŢP ČR - program SYMOS 97, verze 6   

a jeho aktualizace provedená v r. 2013.  

Jako kartografický podklad byla zvolena katastrální mapa v měřítku M 1: 10000 a pro 

zobrazení bodů byl pouţit Křovákův systém souřadnic JTSK s digitálním výškopisem ČR pro 

softwarový nástroj Symos´97. V souřadnicové síti x, y o vzdálenosti 80 x 80 m bylo nad 

hodnocenou lokalitou zvoleno celkem 754 referenčních bodů, z toho 10 referenčních bodů bylo 

zvoleno v nejbliţší obytné zástavbě. Imise jsou vypočteny v čichové výšce 1,5 m nad terénem. 

Počátek souřadnicového systému se nachází jihozápadním směrem od zdroje znečišťování 

ovzduší. Natočení větrné růţice bylo zvoleno v souladu s doporučením ČHMÚ pro tuto oblast,  

a to 5,3 °. 

Výpočet rozptylové studie je proveden pro nejnepříznivější podmínky, které by mohly při 

provozování zdrojů znečišťování ovzduší nastat. U výpočtu emisí ze spalovacích zdrojů bylo 

uvaţováno projektované mnoţství spotřeby paliva, přičemţ emise byly vypočteny z emisních 

faktorů uvedených ve Věstníku MŢP č. 8/2013. Dále se vycházelo z maximálního provozu 

autodopravy a vyuţití nových parkovacích míst. Při odjezdu automobilů z parkovišť byly 

započteny i víceemise ze studených startů. 

Po vypočtení imisí bylo provedeno grafické vykreslení izolinií imisní zátěţe v dané lokalitě  

– viz příloha č. 2 aţ 5. 

Maximální hodinová a denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty – Kmax 

(maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stability a 3 stupňů rychlostí větru). Tyto hodnoty 

představují nejnepříznivější stav, který můţe v hodnocené lokalitě nastat.  

Vypočtené průměrné roční koncentrace imisí pak představují hodnoty, kterých můţe být 

dosaţeno při provozu posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší, přičemţ respektují směr  

a četnost proudění větru dle konkrétní větrné růţice. 

 

Hodnocení maximální denní (24 h) a průměrné roční koncentrace PM10 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě ve výšce 1,5 m 

nad terénem maximální přírůstek denní koncentrace imisí prachových částic PM10   

2,028 μg/m
3 

(ref. bod č. 2), tj. 4,06 % imisního limitu (limit 50 μg/m
3
) a přírůstek průměrné 

roční konc. PM10  0,1457  μg/m
3

 (ref. bod č. 2), tj. 0,36 % imisního limitu (limit 40 μg/m
3
). 

Po připočtení hodnoty imisního pozadí ve výši 66,1 μg/m
3

 činí maximální denní koncentrace 

PM10  v obytné zástavbě ve výšce 1,5 m nad terénem 68,128 μg/m
3
, tj. 136 % imisního limitu  

(limit 50 μg/m
3
).  

Průměrná roční imisní koncentrace PM10 ve výšce 1,5 m nad terénem po připočtení imisního 

pozadí ve výši 35,2 μg/m
3

 činí 35,3457 μg/m
3
, tj. 88 % imisního limitu (limit 40 μg/m

3
). 
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Hodnocení průměrné roční koncentrace PM2,5 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě ve výšce 1,5 m 

nad terénem maximální přírůstek průměrné roční imisní koncentrace PM2,5  0,1155 μg/m
3 

(ref. 

bod č. 2), tj. 0,46 % imisního limitu (limit 25 μg/m
3
). 

Průměrná roční imisní koncentrace PM2,5 ve výšce 1,5 m nad terénem po připočtení imisního 

pozadí ve výši 26,6 μg/m
3

 činí 26,7155 μg/m
3
, tj. 107 % imisního limitu (limit 25 μg/m

3
). 

 

Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě ve výšce 1,5 m 

nad terénem maximální přírůstek hodinové koncentrace imisí NO2 0,6539 μg/m
3 

(ref. bod č. 1), 

tj. 0,33 % imisního limitu (limit 200 μg/m
3
) a přírůstek průměrné roční koncentrace NO2  

0,0174  μg/m
3

 (ref. bod č. 2),  tj. 0,04 % imisního limitu (limit 40 μg/m
3
).  

Po připočtení hodnoty imisního pozadí ve výši 48,8 μg/m
3

 činí maximální hodinová kon-

centrace NO2  v obytné zástavbě ve výšce 1,5 m nad terénem 49,4539 μg/m
3

, tj. 25 % imisního 

limitu (200 μg/m
3
).  

Průměrná roční imisní koncentrace NO2 ve výšce 1,5 m nad terénem po připočtení imisního 

pozadí ve výši 15,7 μg/m
3

 činí 15,7174 μg/m
3
, tj. 39 % imisního limitu. (limit 40 μg/m

3
). 

 

Hodnocení maximální denní 8 h průměrné koncentrace CO 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě nárůst maximální 

denní osmihodinové průměrné koncentrace imisí CO ve výšce 1,5 m nad terénem  

23,575 μg/m
3 

(ref. bod č. 2), tj. 0,24 % imisního limitu (limit 10 mg/m
3
). 

Po připočtení hodnoty imisního pozadí 2143,0 μg/m
3

 pak činí maximální vypočtená denní 

osmihodinová průměrná koncentrace CO ve výšce 1,5 m nad terénem 2166,575 μg/m
3

,  

tj. 22 % imisního limitu (limit 10 mg/m
3
). 

 

Hodnocení roční průměrné koncentrace benzenu 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě ve výšce 1,5 m 

nad terénem maximální přírůstek průměrné roční imisní koncentrace benzenu 0,0078  μg/m
3
 

(ref. bod č. 2),  tj. 0,16 % imisního limitu (limit 5 μg/m
3
).  

Po připočtení hodnoty imisního pozadí 2,2 μg/m
3

 pak činí max. průměrná roční imisní 

koncentrace benzenu ve výšce 1,5 m nad terénem 2,2078 μg/m
3

, tj. 44 % imisního limitu (limit 

5 μg/m
3
). 

 

Hodnocení roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu 

Po realizaci záměru bude na hodnoceném území v nejbliţší obytné zástavbě ve výšce 1,5 m 

nad terénem maximální přírůstek průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu  

0,000009  μg/m
3

 (ref. bod č. 1 a 2),  tj. 0,9 % imisního limitu (limit 1 ng/m
3
).  
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Po připočtení hodnoty imisního pozadí 0,00252 μg/m
3

 pak činí max. průměrná roční imisní 

koncentrace benzenu ve výšce 1,5 m nad terénem 0,002529 μg/m
3

, tj. 252,9 % imisního limitu 

(limit 1 ng/m
3
). 

 

 

Diskuse výsledků 

Vypočtené hodnoty imisí představují maximální hodnoty, kterých by mohlo být v dané lokalitě 

dosaţeno. Skutečné imisní zatíţení lze předpokládat niţší, neţ jsou uvedené vypočtené 

hodnoty znečištění ovzduší. 

Celkově lze říci, ţe největší hodnoty imisí znečišťujících látek byly vypočteny v referenčních 

bodech situovaných mimo obytnou zástavbu, a to přímo v průmyslovém areálu Tato skutečnost 

je patrna i z vykreslených koncentračních izolinií uvedených v přílohách č. 2 aţ 5.  

Ţádný z vypočtených imisních příspěvků znečišťujících látek PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu 

a benzo(a)pyrenu nepřekračuje legislativně stanovené imisní limity.  

Vypočtené imisní přírůstky znečišťujících látek PM10 - průměrné roční koncentrace, NO2, CO 

a benzenu jsou velmi nízké a stanovené imisní limity nebyly překročeny ani po připočtení 

imisního pozadí dané lokality. 

Překročení imisního limitu aţ o 36 % bylo vypočteno u denní (24 h) koncentrace prachových 

částic PM10, a to aţ po připočtení imisního pozadí. Tato skutečnost je však ovlivněna vysokou 

hodnotou stávajícího imisního pozadí ve výši 66,1 µg/m
3
, přičemţ limit činí 50 µg/m

3
, tj. 

imisní limit je jiţ v současné době o 32.2 % překročen. Jak jiţ bylo uvedeno, maximální denní 

koncentrace představuje krátkodobý nejnepříznivější stav, který můţe v hodnocené lokalitě 

nastat. Průměrné roční imisní koncentrace PM10, které charakterizují delší časový interval 

znečištění, překročeny nejsou. Po připočtení imisního pozadí činí jen 88 % imisního limitu. 

Průměrné roční imisní koncentrace prachových částic PM2,5 po připočtení imisního pozadí 

představují překročení o 7 % imisního limitu, přičemţ imisní příspěvek posuzovaných zdrojů 

představuje pouze 0,46 %.  

Vysoké překročení imisního limitu o 152,9 % bylo vypočteno po připočtení imisního pozadí  

u benzo(a)pyrenu. Samotný přírůstek způsobený záměrem však činí pouze 0,9 % imisního 

limitu. Hlavním zdrojem imisí benzo(a)pyrenu je autodoprava, zejména pak stávající 

autodoprava na silnici I/58 a na přilehlých komunikacích. 

Určité nepřesnosti ve zpracované rozptylové studii mohou být zapříčiněny menšími 

kartografickými odchylkami a dále pak hodnotami imisního pozadí některých znečišťujících 

látek měřených v r. 2013 na měřicích stanicích ve Studénce a Ostravě – Přívozu. Při stanovení 

imisního pozadí byly upřednostněny mapy úrovní znečištění ovzduší konstruované v síti  

1 x 1 km ve formátu shapefile vycházející z klouzavých pětiletých průměrů (r. 2008 – 2012) 

zveřejněných ČHMÚ. Přesnější údaje imisního pozadí by bylo moţné zjistit jen měřením imisí 

přímo v posuzované lokalitě.  

Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, ţe instalace nových stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší (3 kotlů na zemní plyn) a nárůst autodopravy související se 

zprovozněním záměru, nemůţe výrazněji ovlivnit kvalitu ovzduší v dané lokalitě. 
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4.2. Prezentace výsledků v tabulkové formě 

 

Tabulka č. 11 - Imisní koncentrace v referenčních bodech obytné zástavby  

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Vypočtená koncentrace v referenčních bodech [μg/m
3
] Limit 

[μg/m
3
] 1 2 3 4 5 

PM10 

24 hodin 1,478 2,028 1,298 1,471 1,061 50 

1 kalend. rok 0,1253 0,1457 0,1076 0,0430 0,0441 40 

PM2,5 1 kalend. rok 0,0993 0,1155 0,0856 0,0340 0,0327 25 

NO2 

1 hodina 0,6539 0,6478 0,6079 0,6105 0,4055 200 

1 kalend. rok 0,0149 0,0174 0,0144 0,0079 0,0082 40 

CO 
max. denní 8 h 

průměr 
22,066 23,575 15,471 23,003 15,007 10 000 

Benzen 1 kalend. rok 0,0067 0,0078 0,0059 0,0024 0,0024 5 

Benzo(a)pyren 1 kalend. rok 0,000009 0,000009 0,000008 0,000005 0,000006 0,001 

 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Vypočtená koncentrace v referenčních bodech [μg/m
3
] Limit 

[μg/m
3
] 6 7 8 9 10 

PM10 

24 hodin 0,944 0,801 0,552 0,539 0,606 50 

1 kalend. rok 0,0376 0,0187 0,0083 0,0075 0,0083 40 

PM2,5 1 kalend. rok 0,0279 0,0144 0,0067 0,0060 0,0067 25 

NO2 

1 hodina 0,3882 0,3740 0,4169 0,4079 0,4771 200 

1 kalend. rok 0,0071 0,0040 0,0030 0,0027 0,0030 40 

CO 
max. denní 8 h 

průměr 
13,321 11,309 8,101 7,854 8,658 10 000 

Benzen 1 kalend. rok 0,0021 0,0010 0,0005 0,0005 0,0005 5 

Benzo(a)pyren 1 kalend. rok 0,000005 0,000002 0,000001 0,000001 0,000001 0,001 
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Tabulka č. 12  - Maximální hodnoty imisí po připočtení imisního pozadí ve výšce 1,5 m  

                          nad terénem a porovnání s imisními limity 

Znečišť. 

látka 

Doba 

průměrov. 

Max. konc. 

[μg/m
3
] 

  

Limit 

[μg/m
3
] 

  

Konc.  

jako podíl             

k limitu 

[%] 

Pozadí 

[μg/m
3
] 

Celkem  

pozadí 

+přírůst. 

[μg/m
3
] 

Celková 

konc. jako 

podíl  

k imis. 

limitu [%] 

PM10 24 hodin 2,028 50 4,06 66,1 68,1280 136 

  1 kal. rok 0,1457 40 0,36 35,2 35,3457 88 

PM2.5 1 kal. rok 0,1155 25 0,46 26,6 26,7155 107 

NO2 
1 hodina 0,6539 200 0,33 48,8 49,4539 25 

1 kal. rok 0,0174 40 0,04 15,7 15,7174 39 

CO 8 hodin 23,575 10000 0,24 2143,0 2166,5750 22 

Benzen 1 kal. rok 0,0078 5 0,16 2,2 2,2078 44 

B(a)P 1 kal. rok 0,000009 0,001 0,90 0,002529 0,002529 252,9 

 

 

 

5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Kompenzační opatření dle § 27 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se uloţí u stacionárního zdroje  

a pozemní komunikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, ţe by jejich 

umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více neţ 1 % imisního limitu pro znečišťující 

látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok. 

Vzhledem k tomu, ţe u všech posuzovaných znečišťujících látek byl vypočten roční přírůstek 

imisí menší neţ 1 % imisního limitu, nejsou navrhována ţádná kompenzační opatření. 
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6.   ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Zpracovaná rozptylová studie k záměru „Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa“ hodnotí 

imisní přírůstek nových zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě po realizaci záměru.  

Celkově lze říci, ţe největší hodnoty imisí znečišťujících látek byly vypočteny v referenčních 

bodech situovaných mimo obytnou zástavbu, a to přímo v průmyslovém areálu. Tato 

skutečnost je patrna i z vykreslených koncentračních izolinií uvedených v přílohách č. 2 aţ 5.  

Ţádný z vypočtených imisních příspěvků znečišťujících látek PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu 

a benzo(a)pyrenu nepřekračuje legislativně stanovené imisní limity. Všechny tyto imisní limity 

byly splněny se značnou rezervou. 

Překročení imisních limitů bylo vypočteno pouze po připočtení vysoké hodnoty stávajícího 

imisního pozadí denní (24 h) koncentrace prachových částic PM10, průměrné roční koncentrace 

prachových částic PM2,5 a průměrné roční koncentrace u benzo(a)pyrenu.  

Vzhledem k tomu, ţe u všech posuzovaných znečišťujících látek byl vypočten roční přírůstek 

imisí niţší neţ 1 % průměrného ročního imisního limitu, nejsou navrhována ţádná 

kompenzační opatření.  

Na základě vypočtených hodnot v této rozptylové studii lze konstatovat, ţe nový záměr 

nemůţe výrazněji ovlivnit kvalitu ovzduší v dané lokalitě.  

 

Realizaci záměru lze doporučit. 

 

Ve Šternberku 21.10.2014 

 

 

 

Ing. Miroslav Mišurec 

 

Lhotská 2352/41, 785 01 Šternberk 

IČ: 68306890 

Mobil: 731 032 003, E-mail: m.misurec@seznam.cz 

 

 

 

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle §15 odst. 1 písm. d) zákona  

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, čj. 1765/820/09/KS ze dne 24.06.2009 a prodlouţení 

platnosti rozhodnutí čj. 2669/780/10/KS, 54996/EVN/10 z 21.6.2010. Autorizace vydaná podle 

zákona č. 86/2002 Sb. je povaţována za autorizaci podle zákona č. 201/2012 Sb. 
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7.  SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

1) Projektová dokumentace (studie) „Rozšíření areálu Bang & Olufsen – III. etapa“ od firmy 

KOMPAKTA SERVIS s.r.o., pobočka Přerov, Denisova 2916/9, PSČ 750 02 

2) Katastrální mapy a www.mapy.cz 

3) Bubník J., Keder J., Macoun J.: Metodická příručka SYMOS’97 – systém modelování    

stacionárních zdrojů - Český hydrometeorologický ústav, Praha, 1998 

4) Metodická příručka modelu SYMOS’97 – aktualizace 2013 

5) Uţivatelská příručka k programu MEFA 13  

6) Pracovní materiál „Rozptylové studie v nové legislativě ochrany ovzduší – Hradec  

Králové 26.3.2013 

7) Tabelární ročenka ČHMÚ 2013 a mapy úrovně znečištění na stránkách www.chmi.cz 

8) Věstník MŢP č. 8/2013 - Sdělení MŢP k vyhlášce č. 415/2012 Sb. – emisní limity 

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

10) Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
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Příloha č. 1 – Situace umístění nové výrobní a skladovací haly v katastru 
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Příloha č. 2 – Maximální denní (24 h) koncentrace PM10 ve výšce 1,5 m nad zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Průměrné roční koncentrace PM10 ve výšce 1,5 m nad zemí 
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Příloha č. 3 - Průměrné roční koncentrace PM2,5 ve výšce 1,5 m nad zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Maximální denní 8 h průměrné konc. CO ve výšce 1,5 m nad zemí 
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Příloha č. 4 - Maximální hodinové koncentrace NO2 ve výšce 1,5 m nad zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Průměrné roční koncentrace NO2 ve výšce 1,5 m nad zemí 
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Příloha č. 5 – Průměrné roční koncentrace benzenu ve výšce 1,5 m nad zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 5 - Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu ve výšce 1,5 m nad zemí 
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Příloha č. 6 – Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií 
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3 



RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice 

742 54 Bartošovice 192, IČO: 65907850  

tel: 602704256, e-mail:sonservis@seznam.cz 

_____________________________________________________________ 
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1. Zadání: 
Záměrem investora je realizace III.etapy výstavby výrobního areálu Bang a Olufsen, s.r.o. na 

ul.Průmyslový Park č.p.305 v průmyslové zóně v katastrálním území Vlčovice. Na nezastavěné 
rozvojové ploše v areálu bude realizována přístavba výrobní haly ke stávající výrobní hale a na 
jihozápadním okraji areálu bude vystavěna samostatně stojící skladová hala. S ohledem na zvýšení 
počtu zaměstnanců v areálu, bude na volné ploše na severovýchodním okraji areálu zřízena nová 
parkovací plocha pro 151 osobních vozidel zaměstnanců. 

Přístup do areálu zůstane zachován beze změny. Skladová hala bude nově napojena na 
přístupovou komunikaci. Plocha mezi výrobní a skladovou halou bude zpevněna. 

Celý areál bude nadále ve dvousměnném provozu v pětidenním pracovním týdnu. 
Úkolem této zprávy je stanovit hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 

nejbližších staveb za provozu v areálu Bang a Olufsen, s.r.o. po jeho rozšíření. 
 
 

2. Vstupní údaje: 
1. Část PD ve stupni studie “Rozšíření areálu Bang a Olufsen, s.r.o. - CZ - III.etapa, 

Průmyslový park Kopřivnice“, Kompakta servis s.r.o., 08/2014 
2. Hluková studie „Výpočet hladin akustického tlaku na zájmové ploše pro výstavbu objektu 

mateřské školy v průmyslové zóně Kopřivnice-Vlčovice“, Matěj, 1/2012 
3. Návštěva lokality, katastrální mapa, letecký snímek lokality 

 
 

3. Zpracování vstupních údajů 
3.1. Použitá literatura 
1. Richard Nový – Hluk a chvění, ČVUT Praha 1995 
2. Doc.Ing.Čechura – Stavební fyzika 10,ČVUT Praha 1999  
3. Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 
4. Nař.vlády č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
5. ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecná 

metoda výpočtu 
6. ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určová-

ní hladin hluku prostředí 
 
3.2 Legislativa 
Zákon č.258/2000 Sb. ve znění zákona č.274/2003 Sb. definuje chráněný venkovní prostor 

staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §30 odst.3 rozumí  
nezastavěný prostor užívaný k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro 
zemědělské účely, lesů a venkovních stanovišť. Rekreací se rozumí i  pobyt na pozemku 
náležejícímu k bytovému nebo rodinnému domu. Chráněným venkovním prostorem stavby se pak 
rozumí venkovní prostor do vzdálenosti 2m od bytových a rodinných domů, staveb pro školní a 
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb. 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku z provozu výrobních areálu včetně vnitrozávodní dopravy pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic 
a lázní) na: 

LAeq,8hodin  = 50 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin a  
LAeq,1hodina  = 40 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin. 
V případě, že zvuk obsahuje tónové složky, přičítá se delší korekce -5dB. Ekvivalentní hladina 

akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní 
doby a 1 nejhlučnější hodinu noční doby. 

 
3.3. Areál Bang a Olufsen s.r.o. a chráněný venkovní prostor staveb 
Areál Bang a Olufsen, s.r.o. leží na jižním okraji průmyslové zóny v katastrálním území 

Vlčovice na ul.Průmyslový Park č.p.305. Areál je tvořen výrobní a skladovou halou, vnitroareálový-
mi komunikacemi a parkovací plochou pro vozidla zaměstnanců. 
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V rámci III.etapy výstavby areálu bude rozšířena výrobní hala o přístavbu o půdorysných 
rozměrech cca 105 m x cca 90 m a výšce cca 9 m a na volné ploše na jihozápadním okraji areálu 
bude vystavěna nová skladová hala o půdorysných rozměrech cca až 176 m x cca až 73 m a výšce 
cca 9 m. Plocha mezi jihozápadní stěnou výrobní haly a severovýchodní stěnou novostavby 
skladové haly bude zpevněna a bude po ní vedena nová přístupová komunikace ke skladové hale. 
S ohledem na růst poštu zaměstnanců, bude nově zřízena parkovací plocha o kapacitě 151 stání 
pro vozidla zaměstnanců na severovýchodní straně areálu a dvojice parkovacích ploch o celkové 
kapacitě 72 parkovacích stání při severní straně novostavby skladové haly.   

Areál Bang a Olufsen, s.r.o. je vystavěn v průmyslové zóně. V severním až východním směru 
jsou situovány další průmyslové areály, v jihovýchodním směru je situována novostavba mateřské 
školy, v jižním směru jsou volné nezastavěné plochy a v západním směru leží testovací polygon 
automobilky TATRA a.s. Z uvedeného vyplývá, že jediným chráněným objektem je stavba přízemní 
firemní mateřské školy společnosti BROSE CZ spol. s r.o. Mateřská škola je v provozu pouze 
v denní době. 

Výpočtové body č.1 a č.2 byly stanoveny na hranici chráněného venkovního prostoru stavby, 
tj. 2 m před předpokládanou polohou severozápadní obvodové stěny obou pavilonů mateřské školy 
ležící v severozápadní části parc.č.661/185, k.ú.Vlčovice. Přesná poloha objektu mateřské školy 
není zpracovateli studie známa, objekt není dosud zanesen do katastru nemovitostí. 

Poloha areálu Bang a Olufsen, s.r.o., jeho dostavba a přibližná poloha mateřské školy 
s výpočtovými body je 
zřejmá z leteckého 
snímku lokality na 
obr.č.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.č.1 

 
 

Na obr.č.2 je pohled na objekt mateřské školy od severovýchodu a na obr.č.3 je pohled na 
okraj objektu mateřské školy s výrobní a skladovou halou v areálu Bang a Olufsen, s.r.o. v pozadí 

  
                           obr.č.2                                                                            obr.č.3 
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Poloha objektů v areálu Bang a Olufsen s.r.o. po jeho rozšíření v rámci IIII.etapy výstavby je 
zřejmá z koordinační situace na obr.č.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.č.4 

 
 
3.4. Zdroje hluku v areálu Bang a Olufsen, s.r.o. 
Jediným zdrojem hluku v areálu po jeho rozšíření v rámci III.etapy jeho výstavby bude 

vnitroareálová doprava. 
Vozidla nákladní dopravy – návěsové soupravy – se pohybují a budou i nadále pohybovat 

podél severozápadní strany areálu. Předpokládá se, že k novostavbě skladové haly bude zajíždět 
cca 100 návěsových souprav denně. V extrémní situaci je možné, že ke skladové hale přijede a 
zase po vyložení nebo naložení odjede od haly až 70 návěsových souprav za 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby, pravděpodobně v době od 7.00 hodin do 15.00 
hodin, tedy v provozní době mateřské školy. 

Do areálu zajíždějí a nadále budou zajíždět osobní vozidla zaměstnanců. Při jihovýchodní 
straně výrobní haly bude počet parkovacích stání přístavbou výrobní haly snížen na celkem 86 
parkovacích stání, z toho 9 pro vozidla tělesně handicapovaných zaměstnanců. V rámci III.etapy 
budou vystavěny nové parkovací plocha, a to jihovýchodně od stávající parkovací plochy a při 
severní stěně novostavby skladové haly. Nová parkovací plocha na jihovýchodní straně areálu 
bude rozdělena na 151 parkovacích stání. Nové parkovací plocha při severní straně skladové haly 
budou rozděleny na 72 parkovacích stání. Příjezd pro osobní vozidla do areálu zůstane beze 
změny. 

Vozidla zaměstnanců se na parkovacích plochách většinou zdržují více než 8 hodin. V rámci 
8-mi souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby, pravděpodobně v době od 
7.00 hodin do 15.00 hodin, budou všechna parkovací místa obsazena, a to nejméně jednou. 
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3.5. Zdroje hluku v dalších průmyslových areálech 
Silniční provoz na hlavní obvodové komunikaci testovacího okruhu automobilky TATRA a.s. je 

jednosměrný proti směru hodinových ručiček. Okruh je situován ve stoupajícím terénu v jižním 
směru. Z toho vyplývá, že testovaná nákladní vozidla se pří průjezdu podél zájmové plochy 
pohybují na klesající komunikaci. Testovací okruh je považován za neveřejnou vnitroareálovou 
komunikaci. Testovací podmínky jsou závislé na momentálně probíhajícím testu. Z šetření lze 
předpokládat, že v průběhu běžného testování projíždí po okruhu cca 1 vozidlo za minutu rychlostí 
cca 70 km/h.  

V lokalitě je dále vystavěn výrobní areál společnosti Röchling Automotive Kopřivnice, s.r.o. na 
ul.Průmyslový Park č.p.308 s vnitroareálovou komunikací.  

Při jihozápadní straně haly společnosti Röchling Automotive Kopřivnice je zásobovací 
komunikace pro nákladní vozidla. Intenzita zásobování výrobní haly je odhadnuta na základě 
šetření. Předpokládá se, že po zásobovací komunikaci neprojedou více než 4 nákladní soupravy za 
hodinu.  

Další průmyslové objekty, parkovací plochy a přístupové komunikace k expedičním rampám 
leží ve vzdálenostech více než 300 m a z hlediska produkce hluku v lokalitě jsou bezvýznamné.  

 
3.6. Výpočet hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby  
Hluková situace v lokalitě byla modelována. Model respektuje výškové a směrové parametry 

komunikací, výškové parametry stávajících i projektovaných objektů a dosazená dopravní zátěž 
vychází z výše uvedeného sčítání vozidel v lokalitě v rámci šetření, z informací investora. Model byl 
kalibrován na výsledky provedeného měření hladin akustického tlaku v denní době v rámci citované 
hlukové studie (viz zdroj 2).  

Níže uvedené výsledky výpočtu byly získány pomocí programu HLUK+ verze 9.07 z roku 2010.  
Do modelu lokality byl vložen na předpokládaném místě také objekt mateřské školy tvořený 

dvojicí přízemních pavilonů. Ve středech severozápadních stan obou pavilonů byly na hranici 
chráněného venkovního prostoru stavby stanoveny výpočtové body č.1 a č.2 ve výškové úrovni 
středu oken. 

Poloha výpočtových bodů je zřejmá z půdorysu modelu lokality na obr.č.5.  

 
obr.č.5 
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Rozložení zvukového pole v lokalitě ve výšce oken v objektu mateřské školy za 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby je na obr.č.6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.č.6 

 
V tabulce č.1 jsou výsledky výpočtů hladin akustického tlaku za 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin denní doby ve výpočtových bodech č.1 a č.2. Dle citované 
technické normy ČSN ISO 1996-2 je ve výpočtových bodech stanovena hladina akustického tlaku 
dopadajícího zvuku, tzn. že při výpočtu je obvodový plášť mateřské školy považován za bezodrazný 
při zachování běžné odrazivosti všech dalších objektů v lokalitě. 

 
Tabulka č.1 

výpočtový 
bod 

výška nad 
terénem 

vypočtená ekvivalentní hladina  

akustického tlaku v denní době 

č. m LAeq,8hod (dB) 

1 2 42,7 

2 2 42,9 

 
 
4. Závěr 
Záměrem investora je realizace III.etapy výstavby výrobního areálu Bang a Olufsen, s.r.o. na 

ul.Průmyslový Park č.p.305 v průmyslové zóně v katastrálním území Vlčovice. Na nezastavěné 
rozvojové ploše v areálu bude realizována přístavba výrobní haly ke stávající výrobní hale a na 
jihozápadním okraji areálu bude vystavěna samostatně stojící skladová hala. S ohledem na zvýšení 
počtu zaměstnanců v areálu, bude na volné ploše na severovýchodním okraji areálu zřízena nová 
parkovací plocha pro 151 osobních vozidel zaměstnanců. Areál bude v provozu především v denní 
době, v noční době bude probíhat pouze příjezd pracovníků na ranní směnu a odjezd pracovníků 
z odpolední směny. 

Nejbližší chráněný objekt, tj. nedaleká mateřská škola je v denním provozu. 
Z výsledku výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin denní doby vyplývá, že vypočtené ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku šířeného z provozu všech zdrojů v lokalitě jsou na hranici chráněného venkovního 
prostoru mateřské školy menší než hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve 
venkovním prostoru pro hluk šířený z průmyslových areálů a denní dobu. 

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru je zatížen nejistotou 
výpočtu, a to až do výše ±3 dB.  
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Vyjádření z hlediska územního plánu 

Městský úřad v Kopřivnici, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako 
úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vámi požádán 
o vyjádření k umístění záměru „Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa“ z hlediska územně 
plánovací dokumentace. Vyjádření bude přílohou oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Území pro rozšíření areálu se nachází v katastrálním území Vlčovice na p.č. 661/112. Přípojky 
inženýrských sítí a komunikací budou zasahovat na pozemky p.č. 661/29, 661/112, 661/124, 
661/148, 661/149 a 1005/12. 
Rozšíření areálu firmy spočívá v přístavbě výrobní haly pro montáž malých elektronických 
součástek ke stávajícímu objektu a novostavbě skladovací haly včetně sociálního zázemí pro 
zaměstnance. Přístavba výrobní haly o zastavěné ploše 9 415 m2 se bude nacházet na místě 
stávajícího parkoviště, které bude odstraněno a umístěno do nových ploch. Zároveň bude 
navýšena jeho kapacita o 91 parkovacích míst. Skladovací hala o zastavěné ploše 12 055 m2 
bude obsahovat dva vestavky – jeden bude obsahovat výdejnu jídel s jídelnou, sociální zázemí, 
technický prostor a kancelářské prostory, druhý kancelářské prostory, šatny a sociální zázemí. 
Pro novou skladovací halu bude vybudováno nové parkoviště o počtu 66 parkovacích míst a 4 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Budou vybudovány sítě technické 
infrastruktury a pro odvádění dešťových vod nová retenční nádrž. 

Pro katastrální území Vlčovice je platný Územní plán Kopřivnice, vydaný Zastupitelstvem města 
Kopřivnice na jeho 21. zasedání konaném dne 17.9.2009 usnesením č. 437, a účinný od 
6.10.2009, ve znění jeho změn č. 1, 2 a 3. Poslední změna nabyla účinnosti 15.10.2014.  
Tato územně plánovací dokumentace vymezuje předmětné pozemky v ploše „výroby - průmyslu 
a skladování“ (VP).  
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kapitole F.2 
Územního plánu Kopřivnice. Hlavním využitím této plochy jsou: 
- stavby a zařízení průmyslové výroby,  
- výrobní služby, drobná výroba,  
- stavby a plochy pro skladování,  
- odstavování nákladních vozidel,  
- dílny a zařízení údržby,  
- sběrné dvory,  
- čerpací stanice pohonných hmot,  
- velkokapacitní ČOV, výtopny, rozvodné závody, spalovny,  
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- sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance, administrativní budovy,  
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy.  
Přípustné pak jsou hromadné garáže podzemní, nadzemní, byty pro majitele, hlídače, správce, 
oddychové a relaxační zařízení pro zaměstnance, haly pro technické sporty a zařízení volného 
času, autobazary, vrakoviště, stavby a zařízení technické infrastruktury a stavby pro vědu a 
výzkum.  
Nepřípustné jsou stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním 
pozemků uvedenými ve využití hlavním a přípustném. 
Územním plánem nejsou stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání (např. výška 
objektů, zastavitelnost pozemků apod.). 

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr „Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa“ je 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 

 
 
Ing. Markéta Kvitová 
referentka odboru 
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"Rozšíření areálu Bang & Olufsen, III. etapa na pozemku p. č. 661/112 
v k. ú. Vlčovice" stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále "krajský úřaď'), příslušný 

podle§ 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpistl 

(dále "zákon"), na základě žádosti Bidston Management s.r.o., IČ 24285684, se sídlem Vinohradská 2828, 
130 00 Praha 3 - Žižkov, zastoupené Ing. ~etrem Gotthansem - Úpravy a ochrana krajiny, Kosmonauttl 
10"2j!/7, 779 00 Ol~m~c, doručené dne 9. 10. 2Q14, vyd_ává v souladu s ustanovením § 45i odst.:..!.fákon~ t9tq 
stanovisko: 

Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že záměr "Rozšíření areálu Bang & Olufsen, 
III. etapa na pozemku p. č. 661/112 v k. ú. Vlčovice" nemOže mít významný vliy na příznivý stav 
předmětO ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády 
č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní sez~am evropsky významných lokalit), ani na ptačí oblasti. 

OdtJvodnění: 

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího areálu Bang & Olufsen přístavbou výrobní haly pro montáž malých 
elektronických součástek ke stávajícímu objektu a novostavba skladovací haly pro uložení materiálových 
a konstrukčních segmentO potřebných pro montáž elektronických součástek a zařízení včetně sociálního zázemí 
pro z~městnance. Území pro rozšíření areálu se nachází na pozemku parc. č. 661/112, v k. ú. Vlčovice. 

V místě záměru se nenachází žádné z území soustavy NATURA 2000, přímé vlivy záměru na tato území jsou tak 
jednoznačně vyloučeny. Záměr bude realizován v blízkosti (cca 1 km) evropsky významné lokality 
CZ0810001 červený kámen (stanovena Nařízením vlády č. 318/ 2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam 
evropsky významných lokalit). Předmětem ochrany této evropsky významné lokality jsou typy ·přírodních 
stanovišť 6510 (extenzivní sečené louky nížin až podhfiří Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 
7220 (petrifikující prameny s tvorbou pěnovctl Cratoneurion) a 9180 (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích 
a v roklích). Plánovaným záměrem nebudou výše uvedené předměty ochrany (s ohledem na biologické 
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a ekologické nároky předmětných druhťl a charakter typťl stanovišť, ve vztahu k charakteru, umístění a rozsahu 
záměru), dotčeny ani dálkově. 

·Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají 
podle zvláštních předpisťJ. 
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